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1. A BOR KULTÚRTÖRTÉNETE, A BORTERÁPIA ELMÉLETI HÁTTERE 

1.1 BEVEZETÉS 

A szőlő és a bor ismerete egyidős az emberiség kultúrtörténetével. A bor kismértékű fogyasztása 

egészséges egyénekben előnyös lehet. Hogy nagy mennyiségben fogyasztva heveny és idült 

károsodást okozhat, ugyancsak ősidők óta tudott. Kenőcsökben való alkalmazásának fertőtlenítő 

hatását már az ókorban megfigyelték. A bor polifenoljait tartalmazó kenőcsök használata, a velük 

történő kozmetikai kezelések, azok szabad gyök fogó hatása miatt, egyes bőr és ízületi betegségek 

kezelésében, megelőzésben haszonnal járhatnak. Egészséges egyének esetén a mérsékelt mennyiségű, 

napi 1-2 dlbor elfogyasztása csökkentheti a szív-érrendszeri megbetegedések halálozási mutatóját. Ez a 

mennyiség is káros hatással járhat azonban terhességben, gyermekekben és különböző szervi 

betegségben, elsősorban májbetegségben szenvedőknél, valamint bizonyos gyógyszerek rendszeres 

szedése kapcsán. 

A borhosszú évezredek óta, bizonyíthatóan mintegy tízezer éve, az emberiség legkiterjedtebben 

fogyasztott élvezeti itala. E szerepe mellett, gyógyító célból történő alkalmazása, annak különböző 

módjai végigkísérik a történelmet. Tudományos igényű megközelítéssel a mérsékelt alkoholfogyasztás 

szív-érrendszerre gyakorolt hatásának vizsgálatai mintegy harminc éve kezdődtek. A „francia 

paradoxon” felismerése nagy lendületet adott a bor kedvezőnek ígérkező, biológiai vizsgálatához. 

Mérsékelt alkoholfogyasztás alatt napi 1-4 „egység” alkoholtartalmú ital fogyasztását értjük. Mivel 

a női nem fogékonyabb az alkohol okozta szervezeti károsodásra, nők esetén napi 1-2 egységnyi, 

férfiak esetén napi 2-4 egységnyi ital elfogyasztása lehet kedvező hatású, akkor, ha szervezetünk 

egészséges. Amennyiben azonban valamilyen betegségünk van, ez a mennyiség is károsíthatja testünk 

szerveit, szöveteit. Egy „egység” mintegy 10-12 g alkoholt jelent, amely 330 ml sörnek, 1-1,2 dl 

bornak és 30-40 cl átlagos alkoholtartalmú égetett szesznek felel meg. A fentebb említett, mérsékelt 

alkoholfogyasztásnál nagyobb mennyiségű alkoholos ital rendszeres élvezete már káros lehet az 

emberi szervezetre. Kritikus mennyiségnek ennek az értéknek a kétszerese tekintendő. Ez azt jelenti, 

hogy nők esetén napi 20-40 g-nál, férfiak esetén 40-80 g-nál több alkoholt tartalmazó szeszes ital 

rendszeres elfogyasztása az érintettek felében mintegy 10-15 év alatt májzsugorhoz, azaz irreverzibilis 

májbetegséghez vezethet. Nemcsak a máj, hanem más szerveink is megbetegedhetnek, így a szív-

érrendszer, gyomor-béltraktus, az agyszövet is károsodhat nagyobb mennyiségű rendszeres alkoholos 

ital fogyasztása következtében. 



 

2. A BOR KULTÚRTÖRTÉNETE 

A borral kapcsolatos ismereteink mintegy tízezer évesek. A szőlő legrégebbi kultúrnövényünk. A 

Biblia tanúsága szerint (Ószövetség, Genesis, 9, 20-21) Noé szőlőt ültetett a vízözön után, majd bort 

készített. A bortól mámoros állapotba került, nyilvánvalóan a megerjedt must túlzott mértékű 

fogyasztása következtében. Izsák éberségét Jákob borral tompította, Salamon király pedig az Énekek 

énekében a szerelmesek csókja után az emberiség második legnagyobb élvezetének a bort tartja. 

Ézsaiás viszont elítéli azokat, akik „reggeltől isznak, míg lángra nem lobbannak”. 

Több történelmi adat utal az alkohol és a bor ókori ismeretére. Sir John Malcolm (1789-1833) 

szerint a perzsa kultúra idejéből származik az első hiteles történelmi bizonyíték a szőlőből származó 

nemes nedű készítésére. Erre utal a damaszkuszi, szőlőfürtöt tároló edény. A Gilgames-eposzban 

(Kr.e. 3-4000) Utnapishtimazt tanácsolja, hogy az árvíz után a túlélők ültessenek szőlőt. 

Az újkőkorszakból származó síremléken (Kr.e. 2600-2500 körül), melyen Puabi királynő 

mezopotámiai bankettjét ábrázolják, „lapis lasurisból”készült henger alakú borospoharakat 

fedezhetünk fel. A babiloni Nippur táblán (Krisztus előtt 2200 évvel), mely a világ legrégebbi 

gyógyszerkönyvének is tartható, már arról olvashatunk, hogy borral kevert kenőcsöket alkalmaztak 

bőrbajok ellen. Az egyiptomi Ebers papiruszokon (Kr.e. 1500) bort és borral kevert készítményeket 

ajánlanak asztma, székrekedés, emésztési zavarok ellen, valamint epilepszia kezelésére, és – meglepő 

módon–sárgaság megelőzésére. Ez utóbbit úgy értelmezhetjük, hogy a rossz higiénés viszonyok között 

hepatitis vírussal szennyezett víz helyett a vírust nem tartalmazó bor fogyasztásával a fertőző 

májgyulladás (hepatitis A és E) megelőzhető. Hamarabbi törvénykönyvében több utalás van a bor és 

sör fogyasztásra, valamint az ittasság büntetésére. 

A három és félezeréves Talmudban (Kr.e. 1500) a bort ilyetén dicsérik: „A bor a gyógyszerek 

legjobbika, ha hiányzik, szükség lehet orvosságra”. Az ógörög kultúra kiemelkedő orvos egyénisége, 

Hippokratész (Kr.e. 460-370) a bort ajánlotta sebkezelésre, testileg leromlott betegek felerősítésére, 

húgy- és hashajtónak, nyugtatónak. Az ókori görögök már ürmösbort is készítettek. Hippokratész volt 

az első, aki édes borban áztatott borsfüvet és ürömfüvet. Ezt a preparátumot Hippokratész borának, 

vagy vinum absinthianum-nak nevezték, nyugtató és emésztést javító tulajdonságai miatt gyakran 

fogyasztották. A görög mitológiában Dionüszoszvolt a bor istene. 

Az Ószövetségben, melynek eredete Kr. e. 180-as évekre tehető, a következőket olvashatjuk: 

„A mértékkel fogyasztott bor a test és szív öröme, egészség a testnek és a léleknek a mértékletes 

ital”, de néhány sorral később már ez áll: „a mértéktelenül fogyasztott bor félelmet, haragot és sok 

romlást okoz” (Sirák könyve). Aszklepiadész (Kr.e. 124-40), Cicero háziorvosa, a bort a diéta, 

testedzés, fürdés, masszázs, levegőterápia, ének-zene hallgatása mellett ajánlotta a szervezet 

felüdülésére. Celsus (Kr.e. 25 - Kr.u. 37) már megkülönböztetett óbort és újbort, száraz és édes, 

fűszerezett és természetes bort. Pál apostol a Timóteushoz írt levelében gyomorpanaszokra javasolja a 

bor fogyasztását, Szent Lukács pedig, aki maga görög orvos volt Antiochiában, faolaj és bor 

keverékével kezelte az áldozatok sebeit. 

A római birodalomban Dioscorides (Kr.u. 80), Néró hadisebésze a bort sebfertőtlenítésre, 

érzéstelenítésre, gennyedések megelőzésére ajánlotta. Galenus (Kr.u. 131-201), aki előbb a 

gladiátorok orvosa, majd Marcus Aurelius udvari orvosa volt, megfigyelte, hogy a borral kezelt sebek 

nem gennyesednek. Számos készítményt állított össze, köztük több borban oldott vagy borral kevert 

gyógyszer volt. A galenusi készítmények sokasága ma is megtalálható a gyógyszerkönyvekben. A bor 

istenének Bacchust tartották, bacchánsnői által szervezett orgiákról számos történeti és irodalmi leírás 

szól. 

A rómaiak egyébként fűszernövényeket, kakukkfüvet, rozmaringot, mirtuszt, zellert is 

felhasználtak a borok ízesítése során, majd további ízekkel bővült a paletta a velencei kereskedők 

révén, akik a kardamomot, fahéjat, szegfűszeget, gyömbért, szantálfát és mirhát Kelet-Afrikából, 

Indiából és Indonéziából behozták Európába. 

A tiszta alkoholt valószínűleg a XI. században Olaszországban borból állították elő, rövidesen 

szinte minden betegségben alkalmazták, aqua vitae, aqua ardens, spiritus vini névvel árulták. Arnoldus 

de Villanova (1234-1311) a XIV.század elején tiszta alkoholt ugyancsak előállított, és az általa 

készített alkoholos italt felvette a középkor ismert Pharmacopea könyvébe. Villanova katalán orvos, 

aki a montpellier-i egyetem professzora volt, könyvet írt a borról Liber de vinis címmel, melyben a 



 

bort számos betegségben terápiás célzattal javasolta, részint gyógyításra, részint betegségmegelőzésre. 

Így jótékony hatásúnak tartotta melankólia ellen, úgy gondolta, hogy tisztítja a vért, tágítja az ereket, 

melegíti a test belső részeit, serkenti a gondolkodást és gátolja a haj őszülését, továbbá hasznosnak 

ítélte a májbetegségek megelőzésére is (ez utóbbi nyilván úgy helyeselhető ma is, mint az egyiptomi 

kultúra idején: vírussal fertőzött víz helyett elfogyasztott bor véd a vírus okozta fertőző májgyulladás 

ellen). Ambroise Paré (1509-1590),aki kétségtelenül a reneszánszkor legkiválóbb sebésze volt, sokat 

foglalkozott a bor fertőtlenítő hatásával. Munkásságát 13 éves korában borbélyként kezdte, 19 évesen 

lett a Paris Hotel Dieu (akkoriban a legkiválóbb oktató kórház Európában) borbély-sebész rezidense. 

Fiatalon csatlakozott a hadsereghez, sok nyelvre lefordított szakkönyvet írt a lőtt sebek kezeléséről. A 

piemonti csatában tojássárgájából, rózsaolajból és terpentinből készült, borban kevert kenőccsel 

kezelte a sebesültek sebeit, hogy megvédje azokat a fertőzésektől. 

A középkori Európában az olasz, a német és a francia borvidékeken foglalkoztak ízesített borok 

előállításával, de a XVIII. század második felétől az olaszországi Torino lett e termék üzemi 

gyártásának központja. Az ürmösborok készítése során az alapborhoz az élelmiszerekhez 

felhasználható növényi eredetű adalékanyagok vagy ezekből nyert szeszes kivonatok használhatók fel. 

Az ürmösborok cukortartalma O-40 g/l(száraz), 40-120 g/l(félédes) vagy 120-300 g/l(édes), 

alkoholtartalmuk 15-22,5 %, minimálisan 18 g/lcukormentes extraktumot tartalmaznak. 

Ürmösborokhoz 200-1000 g (vagy ettől is több) szárított, porított fűszerkeveréket használnak 

hektoliterenként. 

Hazánkban a XVI. századra nyúlik visszaaz ürmösbor előállításának története.Méliusz Juhász 

Péter, az első magyar nyelvű botanikai könyv írója arról számolt be, hogy borba főzött ürömfű 

felhasználásával ürmösöket állítottak elő. Hazánkban több módszert is alkalmaztak az ürmösbor 

előállítása céljából. A legegyszerűbb eljárás, amikor kisméretű vászonzacskóban szárított fehérürmöt 

lógattak hosszabb-rövidebb ideig borba vagy mustba. A XVIII. századtól jellemzően főtt ürmöst 

készítettek, ennek első lépcsőjében az ürmösnek szánt must egy részét főzéssel betöményítették. E 

tömény mustot összekeverték normál musttal, és ebben tartották a zacskóba zárt ürömfüvet. Ezt a 

keveréket lassan erjesztve kapták az ürmösbort. A XVIII. században egy másik eljárási mód is kezdett 

elterjedni a délszlávok lakta területeken, a rácürmös készítése. A frissen szedett kékszőlőbogyót, 

ürömfüvet, mustárt és egyéb fűszernövényeket rétegesen helyezték el a hordóban, majd óbort öntöttek 

rá és a hordót jól lezárták. Ebben a zárt rendszerben oldódott ki a felhasznált növényekből a jellegzetes 

íz- és aromakomponensek jelentős mennyisége, és nyerte el a bor jellegzetes zamatát. 

Az évszázadok során szerzett tapasztalatok alapján a felhasznált fűszernövények köre rendkívüli 

mértékben megnőtt az eredetileg alkalmazott ürömfűhöz képest. A felhasznált növények és drogok 

mérgező komponenseket nem tartalmaznak, jelentős mennyiségben vannak azonban jelen 

illóvegyületek, valamint olyan aromaanyagok, melyek az alkoholos közegbe jól oldódva 

eredményezik a termék jellegzetes ízét, zamatát. A felhasznált növények nagy része jelentős 

polifenoltartalommal rendelkezik, ezért a kellemes, harmonikus ízhatás elérése mellett az ürmösborok 

az alapanyagul felhasznált borhoz képest nagyobb mennyiségben tartalmazzák e jelentős 

egészségvédő növényi hatóanyagokat. 

 



 

3. A FRANCIA PARADOXON 

A hetvenes évek végén megjelent több tanulmány szerint, melyet különböző populáción végeztek, 

a mérsékelt alkoholfogyasztás jelentősen emeli a vér HDL-koleszterin (nagysűrűségű, úgy nevezett 

védő koleszterin) és kissé a triglicerid szintjét. Kevésbé kifejezetten, de folyamatosan csökkenti az 

LDL-koleszterin (alacsony sűrűségű, káros koleszterin) mennyiségét. Az utóbbi években számos 

fejlett ország lakossága halálokait elemezték, összevetve a népesség egy főre eső évi 

alkoholfogyasztásával. Szoros és sajátos negatív összefüggést találtak a szív és éreredetű halálozás és 

az alkoholfogyasztás között. Ezt későbbi, több százezres populáción folytatott vizsgálatok is igazolták: 

a mérsékelt alkoholfogyasztóknak alacsonyabb volt a szív-érrendszeri halálozása, szemben az 

absztinensekkel, valamint a nagyivókkal. Konklúziójukat számos későbbi, az utóbbi másfél évtizedben 

különböző populációkon folytatott összehasonlító, esetkontrollal alátámasztott prospektív vizsgálatok 

sora látszik megerősíteni. Egy újabb, százezres populáción folytatott tanulmányban, a vörös- és a 

fehérbor, valamint a likőr és a sör védőhatását elemezték a szív-és érrendszeri halálozásra 

vonatkozóan. Valamennyi italféleség koszorúérvédő hatását észlelték. 

Francia szerzők írják, hogy az Egészségügyi Világszervezet 1989. évi statisztikai jelentése szerint, 

a 35-64 éves populációban a szív-, érrendszeri halálozás sokkal alacsonyabb volt Franciaországban, 

mint a hasonlóan iparosodott USA-ban vagy az Egyesült Királyságban, annak ellenére, hogy 

Franciaországban az egy főre jutó évi alkoholos italfogyasztás a legmagasabb (évi 15 liter tiszta 

szesznek megfelelő érték) volt. Ugyanakkor, a vizsgált korcsoportban az egyéb kockázati tényezők, 

mint a szérum-koleszterin és a vérnyomás átlaga, a dohányzás mértéke, a test-tömeg index hasonlóan 

alakult. Ez a jelenség a francia paradoxon, amelynek okát a franciák az egy főre eső magas 

borfogyasztásban látják (5,20,28,39,43,50,51). Feltételezésük megerősítésének tekintik, hogy a 

leghosszabb élettartamú népek, a krétaiak és a japánok rendszeresen mérsékelt mennyiségű, napi 20 g, 

illetve 28 g alkoholt fogyasztanak, az előbbiek borban, az utóbbiak sörben. 

Az alkoholfogyasztás és a halálozási kockázat közti összefüggés a koordináta-rendszerben U-, 

illetve J-alakú görbe képében ábrázolható (1. ábra). Az alkoholisták halálozási kockázata magas, a 

mérsékelt ivóké alacsonyabb, mint az absztinenseké. 

 

1. kép Szív-érrendszeri betegségek halálozási kockázata és az egységnyi 

alkoholfogyasztás összefüggése (Lorimierután). 

Rimm és mtsai a „Health Professional Follow-up Study”keretében 51529 egészséges férfin 

végeztek 10 éves prospektív tanulmányt az alkoholfogyasztás és a szív-érrendszeri betegségek 

összefüggése vizsgálatára. Napi másfél-két egységnyi italt fogyasztottak. Két évvel később az 

absztinensekkel szemben 26 %-kal volt kisebb a szív-érrendszeri betegségek kockázata. A vizsgálatok 

többségén J-alakú összefüggés volt kimutatható az alkohol bevitel és a kardiovaszkuláris 



 

megbetegedések összessége között és actgörbe mélypontja a napi két ital feletti alkoholbevitelnél volt. 

A mérsékelt alkoholfogyasztás és a szív-érrendszeri betegségek kockázata között inverz, lefelé 

irányuló lineáris összefüggést találtak. Állandó jelenségként észlelték a mérsékelt borfogyasztókban a 

HDL-koleszterin (magas sűrűségű koleszterin), valamint az apolipoprotein (AL)magasabb, továbbá a 

fibrinogén alacsonyabb koncentrációját. Nem találtak meggyőző kapcsolatot az alkohol és a triglicerid 

szint között. Az ér-és szívbetegségek kockázatcsökkenését 10-40 %-osnak, átlagát 24,7 %-osnak 

találták, okát az alkohol lipidekre és a véralvadási tényezőkre gyakorolt hatásában látták. Ezek mellett, 

több mint 75 kísérleti tanulmányban vizsgálták az alkoholnak avitaminokra, a glukózra, az inzulinra és 

a lipidek peroxidációjára gyakorolt hatását. Mindezek alapján, a mérsékelt alkohol bevitel kedvező 

hatásának mintegy felét a HDL-koleszterin szint emelkedésének tulajdonítják. 

A szív-érrendszeri betegségek megelőzését célzó kulturált, mérsékelt alkoholfogyasztás 

eredményességét – a naponta elfogyasztott italok minősége és mennyisége mellett – más tényezők is 

befolyásolhatják. Ilyenek a szocioökonómiai és kulturális viszonyok, életmód, életkor, egyéni étrend, 

mozgás, sport, dohányzás, elhízás, a szülőktől örökölt tulajdonságok, az egészségügyi ellátás 

színvonala is. 



 

4. A BORTERÁPIA LÉNYEGE 

A borterápia lényegében egy új „terápiás”módszer, mely Franciaországból terjedt el, és 

mindezideig néhány országban alkalmazzák. Lényege, hogy az emberi testet jól előkészített, 

alkoholtól mentesített, de a bor egyéb alkotórészeit (elsősorban a polifenolokat) tartalmazó, 

fürdőkádba helyezik. Majd a szőlőmagból hidegen préselt olajat tartalmazó kenőcsök használatával 

masszázst alkalmaznak, melyet speciális törkölypakolás követ, borból készült polifenolos kenőcsőkkel 

kozmetikai kezeléseket végeznek, melyet gondosan elkészített, sok gyümölcsöt, salátát, halat is 

tartalmazó étrend követ. Az étkezésekhez minőségi borokat javasolnak a fentebb ajánlott kis 

mennyiségben. Mindehhez természetesen hozzájárul külső tényezőként az ilyen típusú intézetek 

természeti környezete, a vendégek baráti köre. 

Mivel a borterápiában a legfontosabb rész a borban levő számos polifenol típusú anyag, ezzel 

foglalkozunk bővebben. A bor, és ezen belül is a vörösbor, kedvező élettani hatásáért a szőlőből 

származó polifenol-vegyületek tehetők felelőssé. A bor eredetű polifenol-komponensek egészségvédő 

hatásának feltételezett mechanizmusa több biokémiai reakció köré csoportosítható. Az egyik 

leglényegesebb és legtöbbet vizsgált tulajdonságuk antioxidáns és gyökfogó hatásuk. Számos 

munkacsoport számolt be a bor eredetű fenolos komponensek LDL oxidációt gátló hatásáról. Az 

oxidált LDL származékok felelőssé tehetők az érelmeszesedés első szakaszában megjelenő habos 

plazmájú sejtek kialakulásáért. A vörösbor polifenoljai feltehetően szinergistái a tokoferolnak (E-

vitamin) és az aszkorbinsavnak (C-vitamin), ezáltal fokozottabb mértékben gátolják a 

lipidperoxidációt, azaz a sejthártya és a sejtalkotók membránjaiban levő zsíranyagok fokozott 

oxidációját, ezáltal a membránok áteresztőképességét, így megakadályozzák a sejtek gyors 

pusztulását. Az érszűkület okozta szívbetegségek kockázatának csökkentésében a bor eredetű fenolos 

komponensek kedvező hatása véralvadás ellenes mechanizmusokon keresztül is érvényre juthat. A bor 

polifenoljai gátolják a vérlemezkék és makrofágok ciklooxigenáz és lipoxigenáz aktivitását és így 

lassítják a véralvadási folyamatokat. Gyökfogó, azaz antioxidáns tulajdonságaik révén gátolják az 

endoteliális prosztaciklin és az endothel-függő relaxációs faktor lipidperoxidáció okozta károsodását. 

A vörösborok alkoholtartalma 10-15 % között mozog. Antioxidáns tulajdonságú vegyületeik a 

feldolgozás során kevéssé károsodnak,és eddigi ismereteink szerint nem tartalmaznak rákkeltő 

vegyületeket. Étvágygerjesztő és emésztést elősegítő hatásuk régóta közismert. Az alkoholtartalomnak 

köszönhetően a polifenol-vegyületek könnyen felszívódhatnak a tápcsatornán keresztül. 

Fontos megjegyezni, hogy nemcsak a vörösborok, hanem a fehérborok is hatással vannak bizonyos 

szervezeti funkciókra, így pl. a végtagi erek „bluothel”-funkciójára cardiovascularis megbetegedésben. 

Az előbbiekből kitűnik, hogy a borok kedvező élettani hatásábana szőlő eredetű polifenolos 

vegyületek lényeges szerepet játszanak. Egyes borkészítési technológiák lehetőséget adnak a 

polifenoltartalom növelésére. Mint az jól ismert, a vörösborok polifenoltartalma lényegesen nagyobb, 

mint a fehérboroké; ez egyrészt az alapanyag, másrészt a borkészítési technológia különbözőségéből 

adódik. A borok polifenoltartalmát más növényekből származó komponensekkel is növelni lehet. 

Gyógy- és fűszernövények, ill. ezek keverékeinek kivonatával kiváló minőségű, kellemes aromájú 

ürmösborokállíthatók elő. Az ürmösbor (vermut) átmenetet alkot a csemegeborok és a likőrök között, 

lényegét tekintve aromatizált csemegebor, melynek ízében az ürömfű, valamint más keserű ízt adó 

anyagok illata és íze dominál. 

Összegezve:a bor polifenoljait tartalmazó kenőcsök használata, a velük történő kozmetikai 

kezelések, azok szabadgyökfogó hatása miatt, egyes bőr és ízületi betegségek kezelésében, 

megelőzésben haszonnal járhatnak. Egészséges egyének esetén a mérsékelt mennyiségű, napi 1-2 dl 

bor elfogyasztása csökkentheti a szív-érrendszeri megbetegedések halálozási mutatóját. Ez a 

mennyiség is káros hatással járhat azonban terhességben, gyermekekben és különböző szervi 

betegségben, elsősorban májbetegségben, szenvedőknél, valamint bizonyos gyógyszerek rendszeres 

szedése kapcsán. 



 

5. FÉMIONOK JELENTŐSÉGE A BORBAN 

A borban található fémek száma az összes összetevőhöz képest csekély. A szakirodalom a több 

ezer szerves komponens mellett mindössze kb. 50-féle fémiont tart számon, de jelentőségük annál 

nagyobb. A bor számos, az ember számára esszenciális makro- illetve nyomelemet tartalmaz. 

Bizonyos fémek nagyobb mennyisége stabilitási problémákat okoz, ugyanakkor vannak benne az 

enzimatikus folyamatok lejátszódásánál nélkülözhetetlen fémionok. A borok mikroelem-tartalma 

összefügg a termőhellyel, és a nyomelemek mennyiségéből következtetni lehet a szőlőkezelés és 

borfeldolgozás körülményeire, esetenként a borhamisításra. Vannak olyan fémek is, melyek 

mennyisége hatással van bizonyos aromakomponensek koncentrációjára. 

A bor ásványianyag-tartalmát szervetlen anionok és kationok képezik. A bor anionjai közül 

fontosabb a foszfát, klorid, szulfát, kisebb mennyiségben a borát, szilikát, fluorid, bromid, jodid. A 

kationok közül jelentősebb mennyiségű a kálium, nátrium, kalcium, magnézium, ezen kívül néhány 

mg-nyi nagyságrendben vas, réz, mangán, alumínium, cink, ólom, nyomokban arzén. Élettani 

szempontból káros hatású a Pb, Cd, Hg, Cu, kedvező a Fe(II), Zn, Mn, K. 

A fémionoknak fontos szerepük van az oxidatív stressz kialakulásában. A táplálkozással, 

élelmiszer-kiegészítőkkel, szervezetünkbe számos esszenciális és toxikus fémion juthat, melyeknek 

kölcsönhatásairól keveset tudunk. A környezetszennyezés (természeti katasztrófák, veszélyes 

hulladékanyagok nem megfelelő tárolása) következtében megnő a toxikus fémionok koncentrációja a 

szervezetben. 

A nehézfémek akkumulációja gátolja az enzimaktivitásokat. Nagy koncentrációban a nehézfémek 

befolyásolják a proteinek szintézisét és a génexpressziót. A máj jelentős szerepet játszik a nehézfém-

ionok detoxikálásában. 

A fém mennyisége alapján a következő csoportokat szokás megkülönböztetni. Fő-(makro-) elemek: 

mennyiségük 10-1000 mg/l tartományba esik. Idetartozik a kálium, magnézium, kalcium és a nátrium. 

(Ha egy fém koncentrációja 1 mg/l, az azt jelenti, hogy ebből a fémből 1 kilogrammot 1 millió liter 

bor tartalmaz.), nyomelemek: koncentrációjuk 10 mg/l, vagy ez alatti („ppm tartomány”). Számtalan 

fontos fém mennyisége ebbe a tartományba esik, például réz, ólom, mangán, cink, vas. 

Ultranyomelemek: mennyiségük 1 μg/l, vagy ez alatti („ppb tartomány”), tehát az előző csoportba 

tartozó fémek koncentrációjának ezredrésze a felső határ. Az idetartozó fémek (ezüst, arany, platina, 

ritkaföldfémek) jelentősége jóval kisebb, mint az előző csoportoké. A nyomelemek közé mintegy 20 

fém tartozik, melyek az összes szervetlenanyag-tartalom kb. 1 %-át teszik ki. Számukat tekintve 

hasonlóan népes az ultranyomelemek csoportja, mennyiségük azonban az összes szervetlen anyagnak 

mindössze 0,001 %-a. 

Az elsődleges (természetes) koncentráció az a mennyiség, mely a szőlőből kerül a mustba, illetve a 

borba. A szőlőszembe kerülő mennyiség arányos a növény által felvett (felvehető) mennyiséggel, amit 

a termőtalaj minősége határoz meg. E tekintetben pl. az egri borok a közepes kategóriába tartoznak. A 

termőtalaj ásványi anyag tartalma meghatározza a növények, így a szőlő ásványianyag tartalmát. 

Fontos tényező továbbá a borkészítés módja, például a vörösborok elsődleges fémtartalmai 

magasabbak, hiszen több idő áll rendelkezésre a héjból való kioldódáshoz. Másodlagos 

(kontaminációs) koncentráció: a bor fémtartalmának azon része, amely nem a szőlő tápanyagfelvétele 

útján jut a szőlőszembe illetve a borba. Forrásai lehetnek természetes illetve mesterséges (humán) 

források. Előbbihez tartoznak pl. a tengerek, sósvizű tavak, vulkáni tevékenység, egyéb természetes 

emisszió. Az e forrásból származó elemtartalom gyakorlatilag elkerülhetetlen, és nagysága a 

termőterület geológiai környezetétől függ. Utóbbiak a másodlagos elemtartalom azon részét okozzák, 

mely közvetve vagy közvetlenül az emberi tevékenység eredményeként kerül a borba. E csoport 

legfontosabb képviselői az ipari termelés, a közlekedés, valamint a szőlészeti és borászati technológia. 

A közlekedésből származó ólom mennyisége az utóbbi években szerencsére csökkenő tendenciát 

mutat, de nem szűnt meg mint szennyező forrás. A szőlő termesztése során, elsősorban a 

növényvédőszerek alkalmazásával járulhatunk hozzá a fémtartalom növekedéséhez. A legegyszerűbb 

példa a réz, ami a bordóilével (réz-szulfát-oldat) kerül a szőlőbogyóra, majd a mustba. 

A legfontosabb fémionok koncentrációját az 1. táblázat szemlélteti. A borban lévő, a szervezet 

számára könnyen hasznosítható esszenciális fém fontos táplálékkiegészítővé teheti a bort. Vasból pl. a 

napi szükséglet l5-20 %-át fedezheti. Vannak már egészen kis koncentrációban is kedvezőtlen élettani 



 

hatású fémek, (pl. higany, ólom, kadmium), amelyek környezetszennyezés következtében kerülhetnek 

a szőlőbe, illetve a borba. Ezek mennyiségére vonatkozóan szigorú előírások vannak. 

1. Fontosabb fémion koncentráció a borban 

Megnevezés Vegyjel Koncentráció (mg/dl) 

Kálium K 35-120 

Nátrium Na 0,7-1,5 

Kalcium Ca 7-14 

Magnézium Mg 6-14 

Vas Fe 0,3-1 

Mangán Mn 0,15-0,5 

Cink Zn 0,05-0,35 

Réz Cu 0,01-0,05 

Molibdén Mo 0,001 

Króm Cr 0,003-0,006 

Szelén Se 0,0001 

 

Több mint 200 enzim alkotója a Zn, és fontos szerepe van a szerkezeti stabilitásukban. Részt vesz a 

szénhidrát-, lipid-, fehérje-, és nukleinsav anyagcserében. Zn-hiányos szervezetben emelkedett 

hidrogén-peroxid (H202) szint és alacsony glutation-koncentráció található. A Zn és Cu hiánya 

következtében nő a szérumkoleszterin- és triglicerid-koncentráció. Mindkét nyomelem befolyásolja a 

szervezet redox-horneosztázisát. A Zn és a Cu szintje szoros kapcsolatban van a hematológiai 

paraméterekkel. A Zn, Cu és Mn képes modulálni a tumorszuppresszor p53-at, ezáltal befolyásolja az 

apoptózist. Az IL-6 szabályozza a metallothionein expresszióját és a Zn akkumulációját. A Ni 

jelenlétében a glutation raktárak kiürülnek. Az Fe
3+

 iont az alfa-liponsav redukálja, megszüntetve 

prooxidáns tulajdonságát. 

A vastoxicitás a Fe(II)-hoz kapcsolható, mert a Fenton típusú reakcióban OH szabad gyök 

képződik. Haemochromatosisban a megemelkedett vaskoncentráció májfibrosist okozhat. A 

vastoxicitás növekvő oxidatív stresszt okoz, és katalizátora az aktív oxigén gyököknek, melyek 

oxidatív károsodást okoznak a lipidek, proteinek és nukleinsavak szerkezetében. A „porphyria cutanea 

tardát” a májban magas vasszinttartalom jellemzi. Már a betegség korai stádiumában jelentkezik a 

májfibrosis és cirrhosis. A máj károsodását a vaslerakódás és az alkoholfogyasztása nagyban elősegíti. 

A heterozigóta C282Y pontmutációnak fontos szerepe van a vas májban történő raktározásában, az 

alkoholos májbetegség, és a nemalkoholos steatohepatosis és nemalkoholos steatohepatitis 

kialakulásában. A d-mező elemek növelik a lipidperoxidációt. Aszkorbinsav kezelés csökkenti a 

szöveti oxidációs folyamatokat. 

A környezeti szennyeződés következménye lehet a bor ólomtartalmának növekedése, és igen kis 

mennyiségben toxikus következményekkel járhat. 

A kereskedelembe kerülő borok nehézfém-koncentrációja a borkezelésnek (kékderítés) 

köszönhetően soha nem haladja meg az előírt értéket! 



 

6. POLIFENOLOK ÉS FLAVONOIDOK 

A különböző szerkezetű, több fenolos OH-csoportot tartalmazó vegyületcsalád összefoglaló neve 

polifenol. Idesoroljuk a hidrolizálható és kondenzált cserzőanyagokat, a flavonoidokat, kumarinokat, 

lignánokat, lignineket és egyéb kismolekulájú vegyületeket. Ma már több mint 4000 flavonoid típusú 

vegyületet ismerünk. A flavonoidok a növényvilág másodlagos metabolitjai, íz- és színanyagok, 

amelyek védik a növényt a káros UV-sugaraktól, baktériumoktól, gombáktól, rovaroktól és egyéb 

kártevőktől. Fontos szerepet töltenek be az enzimek működésének szabályozásában, és szignált 

jelentenek a nitrogént kötő baktériumok számára. A polifenolok, ill. a flavonoidok élettani hatását 

meghatározza az abszorpció mértéke és a bélbaktériumok enzimeinek bontása. A zöldségekből, 

gyümölcsökből abszorbeálódott flavonoidok fontos antioxidánsok, ebből adódóan antimutagének, 

antikarcinogének. E vegyületek befolyásolják a prosztaglandin-bioszintézis utakat. Antitrombotikus 

tulajdonságuk miatt kedvezően hatnak az érrendszerre, a szívre. Ezek a vegyületek jól oldódnak a bor 

alkoholtartalmában, amely lehetővé teszi jobb felszívódásukat a gastrointestinális traktusból. A 

mértéktartó borfogyasztás véd a szív-és érrendszeri betegségek kialakulásától, stimulálja az 

immunrendszert,kedvezően befolyásolja a bélműködést és véd a kórokozókkal szemben. A túlzott 

alkoholbevitel azonban káros a szervezet egészére. 

6.1 POLIFENOLOK 

6.1.1 A vegyületcsoport kémiája 

A szőlő, illetve a must polifenol vegyületeit kémiai, valamint a borban észlelt tulajdonságaik 

alapján lehet csoportosítani. Ez utóbbi szerint négy csoportot különböztetünk meg: 

− flavonok, 

− fenolsavak, 

− antocianinok, 

− tanninok. 

Az inkább kémiai szemléletet tükröző csoportosítás szerint lehetnek: 

a) nem flavonoid-fenolok, mint: 

− hidroxi-benzoesav és származékai, 

− hidroxi-fahéjsav és származékai, 

− egyéb nem flavonoid fenolok (pl. rezveratrol), 

b) flavonoid fenolok, mint 

− katechinek (3-flavanol), 

− leukoantocianinok (3,4-flavandiolok), 

− antocianinok, 

− flavonok és flavonolok, 

c) tanninok. 



 

 

1. képlet 

a) Nem flavonoid-fenolok 

A nem flavonoid-fenolok vagy egyszerű fenolok (fenolsavak) majdnem kizárólag a bogyóhúsban 

találhatók, főleg észter típusú vegyületek formájában. A szőlő és a bor hat benzoesav-, és három 

fahéjsav származékot tartalmaz (2. képlet). 

Benzoesav-származékok: 

R = R’ = H: p-hidroxi-benzoesav, 

R = OH, R’ = H: protokatechusav, 

R = OCH3, R’ = H: vanillinsav, 

R = R’ = OCH3: veratrumsav, 

R’= H: szalicilsav 

R’= OH gencizinsav. 

Fahéjsav-származékok: 

R = H: p-kumársav, 

R = OH: kávésav, 

R = OCH3: ferulasav. 



 

 

2. képlet 

Feltételezhető, hogy a borban előforduló benzoesav-származékok az antocianinok lebomlásának 

termékei, ami szerint a floroglucin mellett keletkezhet pl. a peonidinből vanillinsav, a cianidinből 

protokatechusav, a delfinidinből galluszsav. 

A fahéjsav származékok szabad állapotban, valamint az antocianinokkal alkotott vegyületek 

(acilezett antocianinok) formájában találhatók meg. A nem flavonoid-fenolok érzékszervi jellemzője a 

kevésbé összehúzódó íz. Különböző kezelésekkel mennyiségük csak kis mértékben csökkenthető. 

 

3. képlet 

Az egyéb nem flavonoidok közül említést érdemel a rezveratrol, amely a stilbének családjába 

tartozó fenolos vegyület (3. képlet). 

Az alapváz kémiai elnevezése ,-difenil-etilén. Érdekessége, hogy a polifenol típusú vegyületekre 

jellemző fenolos-hidroxil-csoporttal rendelkezik. Két geometriai izomerje van. A természetben 

előforduló transz-stilbénben a fenil-csoportok átlósan helyezkednek el, s így távolabb vannak 

egymástól. A cisz-izomer (izostilben) labilis, mivel a fenilcsoportok azonos oldalon helyezkednek el 

(szterikus gátlás). 

A szőlőbogyóban – az érés során – elsősorban a héjszerkezetben halmozódnak fel, de kimutathatók 

a magrészekből is. Ebből következik, hogy a borok rezveratroltartalma elsősorban az alkalmazott 

szőlőfeldolgozási technológia függvénye. Meghatározó jelentőségű tehát a cefreáztatás időtartama és 

hőmérséklete, a szén-dioxid-maceráció, a pektinbontó enzimkezelés, a hiperoxidáció alkalmazása, 

valamint a lékinyerés présnyomásának nagysága. 

Francia és olasz kutatók mérési eredményei alapján a vörösborokban meghatározott koncentrációk 

(átlagérték: 2,24 mg/dm
3
, szélsőértékek: 0,44-4,71 mg/dm

3
) magasabbak, mint a fehérborokban. 

A kutatási eredmények megállapításai szerint a rezveratrol élettani hatása kettős. A publikációk 

kiemelik, hogy mint növényi védőanyag, igen fontos szerepet tölt be a szőlő patogén kórokozókkal 

(gombafertőzések) szembeni természetes védekező mechanizmusában (növényi immunanyag). 

Hangsúlyozzák kedvező gyógyszertani hatását is, amely a szív- és érrendszeri betegségek elleni 

védőhatásban nyilvánul meg. 

A szőlő és a bor rezveratrol tartalmával kapcsolatos publikációk zöme az 1985 utáni időszakra esik. 

CREASY és COFFEE (1988) vizsgálatai szerint a rezveratrol elsősorban a szőlőhéjban halmozódik 

fel. JEANDET et. al. (1991) a transz-rezveratrol-koncentráció változását vizsgálta a szőlő érése során. 



 

A transz-rezveratrolnak mint növényi védőanyagnak a jelentőségére többek között LANGCAKE és 

PRYCE (1976, 1977), DRECKS és CREASY (1989), STEIN és HOOS (1984) valamint STEIN és 

BLAICH (1985) közleményei hívják fel a figyelmet. Kiemelik a stilbének védőhatását, amelyet mint 

természetes immunanyagok fejtenek ki a szőlőnövény gombás fertőzések elleni védekező 

mechanizmusában. 

SIEGNEUR et. al. (1990) publikációja a rezveratrol gyógyszertani hatását emeli ki, amely a szív- 

és érrendszeri megbetegedések elleni védőhatásban nyilvánul meg, és a vér HDL-

koleszterinszintjéneka normalizálásán alapszik. 

MATTIVI és NICOLINI (1993) a borkészítési technológiák hatását vizsgálta a borok rezveratrol 

tartalmára. Megállapította, hogy a vörösborok átlagosan 2,24 mg/dm
3
 transz-rezveratrolt tartalmaznak, 

ami egy nagyságrenddel magasabb, mint a fehérborok hasonló koncentrációja. 

A rezveratrol dimer-származékairól (-viniferin) LANGCAKE és PRYCE (1977), a trimerekről (-

viniferin) PRYCE és LANGCAKE (1977), a tetramerekről (-viniferin) MATTIVI és REINIERO 

(1992) publikációi számolnak be. 

Hazai vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a szőlőbogyó héjában található transz-rezveratrol 

glükozid formában (a cukorrész tulajdonképpen glükuronsav) van, melyet piceidnek nevezünk (az 

angolszász irodalomban polidatin), melyből az alkoholos erjedés során az élesztő β-glükozidáz enzim 

aktivitása szabadítja fel a transz-rezveratrolt. 

A botritiszes szőlőkben annak ellenére nem lehetett transz-rezvaratrolt kimutatni, hogy a stilbének 

koncentrációnövekedése a szakirodalom szerint válaszreakció kellene, hogy legyen a „fertőzés”-re. 

A hazai „Borrégiók” esetében a transz-rezveratrolból Villány és Sopron tartalmazott 

figyelemreméltó mennyiségeket. Fajták esetében a trasz-rezveratrolt tekintve a sorrend: Merlot, 

Kékfrankos, Pinot Noir. 

b) Flavonoid-fenolok (nem tannin-flavonoidok) 

SINGLETON és ESAU (1969) vizsgálatai és kutatása szerint a bor fenolos anyagainak változása – 

illetve az ezzel összefüggő barnulási hajlam és egyéb érzékszervi elváltozások – a flavonoidok 

mennyiségére vezethető vissza. Így pl. a keserű, összehúzó íz is a flavonoid koncentrációtól függ. 

Ebbe a csoportba tartoznak a katechin, leukoantocianin és az antocianin monomerek. Ezek a 

monomer molekulák a procianidinek építőköveinek tekinthetők, hiszen belőlük épülnek fel a 

különböző polimerizációs fokú származékok. Az alapvegyületeknek rendkívül sok típusa ismeretes, 

amelyek a különböző gyűrűkön előforduló hidroxilcsoportok számában és elhelyezkedésében, 

valamint ez utóbbiak metilálásában térhetnek el egymástól. A variációk számát növeli az a lehetőség, 

hogy a flavonoidok rendszerint glükozidjaik alakjában fordulnak elő. 

A cukorrészek leggyakrabban az aglükonok 3-as, 5-ös és 7-es szénatomján lévő hidroxil csoportok 

hidrogénjének cukorral vagy acilezett cukrokkal való helyettesítése révén kapcsolódnak. Az így 

létrejövő C-O-cukor, illetve C-O-acilezett cukor kötésekkel számtalan mono-, di- és poliglükozid-

származék alakulhat ki. A kapcsolódó cukrok lehetnek monozidok (általában glükóz, galaktóz, ramnóz 

és arabinóz), biozidok (az előző monozidok és a xilóz koncentrációjából keletkeznek) és triozidok is. 

Az acilezett cukrok acil részei elsősorban fenol-karbonsavak (p-kumársav, kávésav, ferulasav). A 

flavonoidok általános kémiai tulajdonsága, hogy könnyen oxidálhatók és jó fémmegkötő képességgel 

rendelkeznek, valamint könnyen reagálnak fehérjékkel és egyéb polimerekkel (pl. poliszaharidok). 

Redukálóképességük az alapváz telítetlenségére, illetve a különböző helyzetű és számú hidroxil 

csoportok oxidációs-redukciós mechanizmusára vezethető vissza. 

Antioxidáns hatásukat indirekt módon is kifejthetik úgy, hogy az oxidációt katalizáló fémionokat 

(nehézfémek) kelátkomplex képződése közben megkötik. 

Jellemző kémiai tulajdonságuk továbbá a kondenzációs reakciókra való hajlam, tehát a 

polimerizációs képesség. 

Farmakológiai hatásuk a vér- és hajszálerek áteresztőképességének és törékenységének 

csökkentésében nyilvánul meg, ezért a gyógyászatban sikeresen alkalmazzák a kapillárvezérléssel 

kapcsolatos betegségek (retina- és vesevérzések stb.) gyógyításában. 

A szőlő kiemelkedően gazdag flavonoid vegyületekben. 



 

Katechinek (3-flavanolok). A vegyületek alapváza a 2-fenil-kromán (flavan)-váz. Vízoldhatók, 

hidrolízissel nem bonthatók le, tehát nem észter jellegűek, ezért kondenzált tanninoknak vagy 

flobatanninoknak nevezzük őket (4. képlet). 

R = OH, R’= H: katechin, 

R = R’ = OH: gallokatechin. 

 

4. képlet 

A katechinek tehát flavanol-3 alapvázú vegyületek. Kémiai neve 5,7,3’4-tetrahidroxi-flavanol-3. 

Összegképlete: C15H14O6. Két aszimmetriacentrummal rendelkezik. 

A szőlőben – de más gyümölcsökben is – csak a (+)-katechin és sztereoizomerje, a (-)-epikatechin 

fordul elő. Térbeli szerkezetüket nézve a (+)-katechinben a két aszimmetria centrumhoz kapcsolódó 

hidroxil- és dihidroxi-fenil-csoport transz helyzetű, míg az (-)-epikatechinben cisz helyzetű. A (+)-

katechin vizes oldata melegítéskor (+)-epikatechinné izomerizálódik. Ez utóbbi vegyület monomer 

formában fordul elő a szőlőben, de a procianidin B-csoport egyes dimer-katechinjeinek alkotórésze is. 

A katechin származékai közül kisebb jelentőségű a (+)-gallokatechin és ennek sztereoizomerje az (-)-

epigallokatechin, amelyek az alapvegyület galluszsav észterei. 

A bor P-vitamin aktivitása a katechin-koncentráció növekedésével egyenes arányban nő, az 

öregedéssel viszont csökken. 

A fejlődésben lévő borokban egyszerű katechinek, gallokatechinek, valamint azoknak 

molekulárisan és kolloidálisan diszpergált átalakulási termékei találhatók. 

 

Leukoantocianinok (3,4-flavandiolok). A leukoantocianinok a flavandiol-3,4 alapváz hidroxilezett 

származékai, színtelen vegyületek (5. képlet). 

R = OH, R’ = H: leukoantocianidin, 

R = R’ = OH: leukodelfinidin, 

R = R’ = OCH3: leukomalvidin, 

R = OCH3, R’ = OH: leukopetunidin, 

R = OCH3, R’ = H: leukopeonidin, 

R = R’ = H: leukopelargonidin. 

 

5. képlet 

Alkoholos sósavval melegítve antocianin-kloriddá alakulnak, amely vörös színű vegyület (ezen 

alapul meghatározási módszerük is) (6. képlet). Kísérletek alapján bizonyított, hogy az antocianinok 

bioszintézise a leukoantocianinokon keresztül történik. A színtelen leukoantocianinok dehidrogénezés 

révén flavonszármazékokká alakulnak át, majd ezekből dehidratálás és az ezt követő 

diszproporcionálódás útján antocianidinek és katechinek jönnek létre, ily módon proantocianinoknak 

is tekinthetők. 



 

 

6. képlet 

Borkémiai szempontból jelentőségüket a következők mutatják. 

BATE-SMITH és SWAIN (1963) vizsgálatai szerint a leukoantocianidin és kondenzációs terméke, 

a tannoid alkotják a borcserző anyag, az önotannin legnagyobb részét. 

Fontos szerepet játszanak a bor derítésénél, mert a zselatint „kicsapják”. 

Befolyásolják az érzékszervi tulajdonságokat, összehúzó ízük a polimerizációs fok függvénye. 

Szerepet játszanak a bor P-vitamin aktivitásában, valamint az óborok színének kialakulásában. 

GLORIES (1976) eredményei azt mutatják, hogy az öregedés során a tanninok polimerizációs foka nő. 

A leukoantocianinokból képződő leukoantocianidinek a redox folyamatokban mint köztes 

oxidánsok szerepelnek, és mint antioxidánsok hatnak, megvédve a borokat az oxigén káros hatásától. 

Mennyiségük borokban 2 g/l körüli, a vörösborokban fordulnak elő nagyobb koncentrációban. 

A flavonoidok főleg a héjban, a kocsányban és a magban találhatók, elsősorban monomer 

állapotban, esetleg dimer vagy trimer formában. (500-700 Dalton közepes molekulatömeg.) Innen 

jutnak tehát a mustba, illetve a borba, ahol a már említett problémákat okozhatják. A modern 

szőlőfeldolgozási technológiák lehetővé teszik a flavonoid-fenolok koncentrációjának fehérboroknál 

alacsony (<200 mg/l összes polifenol), illetve vörösboroknál megfelelő szinten tartását. 

c) Tanninok 

Hidrolizálható tanninok. A fenolkarbonsavak egymással vagy cukrokkal alkotott, észterszerű 

tulajdonságokkal rendelkező vegyületei. 

Fajtái közül a legismertebbek a galluszsav, a digalluszsav – amely két molekula galluszsavból 

vízkilépéssel képződik –, az ellágsav és a penta-galloil-glükóz, ami 1 molekula glükóz és 5 molekula 

digalluszsav észtere. Ismertek még egyéb – különféle mértékben és módon galloilezett – 0-glükóz 

származékok is. Közös tulajdonságuk, hogy a szőlőben nem, de a borokból kimutathatók. Részben a 

tölgyfa hordókból, illetve a derítések során használt borászati csersavkészítményekből oldódnak a 

borba. 

Nem hidrolizálható tanninok (procianidinek, kondenzált tanninok, tannin-flavonoidok). Ebbe a 

csoportba tartoznak a monomer-flavonoidok kondenzációs reakciók által képzett, különböző 

polimerizációs fokú és molekulasúlyú polimer vegyületei. Egyaránt megtalálhatók közöttük a kis 

kondenzációs fokú és molekulatömegű dimer, trimer, tetramer stb. vegyületek, amelyek vízben jól 

oldódnak és a cserzőanyagokra jellemző tulajdonságokat (összehúzó, fanyar íz, fehérjék kicsapása) 

hordoznak. Nagy polimerizációs fokú és molekulatömegű származékait flobaféneknek nevezik. Ezek 

jellemzői a vízben való rossz, alkoholban és lúgos közegben való jó oldhatóság. A fenolos hidroxil 

csoportok nagy száma miatt könnyen oxidálódnak, aminek eredményeképpen kinoidális szerkezetű és 

oxidált formájú vörös, illetve sötétbarna színű polimerszármazékok keletkeznek. 

A tanninok gátolják az enzimek működését, mivel denaturálják azok fehérjerészét (apoenzim). Ez 

az oka annak, hogy a must enzim aktivitása gyorsan csökken, a boroké pedig csekély. Ahhoz, hogy a 

tanninok stabil fehérje komplexet képezzenek, viszonylag nagy molekulamérettel kell rendelkezniük, 

mert csak így képesek a szükséges kötésszámot kialakítani, ha azonban a molekula túlságosan nagy, 

térbelileg gátolt a komplex kialakulása. Az optimális molekulatömeg 500-3000 Dalton. 

Procianidinek. A tannin típusú polifenolok 2-6 egységből álló oligomerjei. 



 

A szőlő fenolos vegyületei, és minőségi összetételük meghatározó jelentőségűek a borminőség 

szempontjából. Fontos szerepet játszanak a stabilitásban és az érzékszervi tulajdonságok (szín, íz) 

alakulásában. Bizonyítást nyert, hogy a szőlő fenolos vegyületei közül a procianidinek prekurzorai, a 

monomer katechinek határozzák meg döntően a színintenzitást, és árnyalatot, továbbá felelősek – 

fehérborok esetében – az oxidációs hatására bekövetkező színmélyülésért is. Komoly szerepet 

játszanak a bor tisztaságában, stabilitásában, s okozói lehetnek a kellemetlen, összehúzó, fanyar 

ízérzetnek is. A szőlő fenolos vegyületei különböző mennyiségi és minőségi összetételben találhatók 

meg az egyes fürtrészekben. A bortechnológiai szempontból fontos szerepet játszó procianidinek és 

ezek prekurzorai a (+)-katechin és a (-)-epikatechin elsősorban a héj-, a mag- és a kocsányrészekben 

fordulnak elő, míg az egyszerű fenolok (kávésav, p-kumársav, ferulasav, klorogénsav stb.) legnagyobb 

koncenrációban a bogyóhúsban (lében) találhatók. A borok fenolösszetétele tehát elsősorban az 

alkalmazott szőlőfeldolgozási és borkészítési technológia függvénye. 

A szőlő fenolos vegyületei jelentős élettani hatásúak. A régebbi irodalmi utalások elsősorban a 

baktericid hatást, illetve a P-vitamin aktivitást emelik ki. Napjaink kutatásai (elsősorban francia és 

olasz kutatók tudományos közleményei) beszámolnak a procianidinek és a rezveratrol szív- és 

érrendszeri betegségek elleni védő hatásáról. Ezek szerint a vérben gyorsítják a koleszterin kiürülését, 

valamint stabilizálják az érfalak rugalmasságát biztosító rostokat, megakadályozva ezzel az érszűkület, 

illetve a szívinfarktus kialakulását (2. ábra). 

 

2. kép Összefüggés a borfogyasztás és a szív-érrendszeri megbetegedésekből 

származó halálozás között 

 

PERI és POMPEI (1971) csoportosítása szerint a procianidinek a tannin-fenolok, vagy más néven 

kondenzált tanninok csoportjába sorolhatók (3. ábra). 



 

 

3. kép Fenolos vegyületek csoportosítása (Peri és Pompei alapján, 1971) 

 

A procianidinek tulajdonképpen a (+)-katechin és a (-)-epikatechin egymással kondenzációs 

reakciók során képzett oligomer származékai. Polimerizációs fokuk a dimerektől a hexamer állapotig 

változik. 

A procianidinek prekurzorainak térbeli szerkezetét a 4. ábrán mutatjuk be. A (+)-katechinben a két 

aszimmetriacentrumhoz kapcsolódó hidroxil-fenil-csoport transz helyzetű, míg az (-)-epikatechinben 

cisz helyzetű. 

 

4. kép A procianidin-dimerekprekurzorjainak szerkezeti képlete és térszerkezeti 

struktúrája 

A procianidin B-csoportot alkotó dimer komponensek szerkezetét, valamint az ezeket alkotó 

monomer katechineket, illetve ezek kapcsolódási helyét a 5. ábra mutatja. 



 

 

5. kép A procianidin-dimerek (B-csoport) szerkezeti képlete 



 

7. SZÍNANYAGOK 

7.1 ANTOCIANINOK 

A kékszőlők és a vörösborok színét dominánsan a vízoldható antocianinok határozzák meg. A 

borba a szőlőből kerülnek, ahol mennyiségük változó, az évjárattól függ. Míg a flavonoidok a héjban 

és a bogyóhúsban találhatók, az antocianinok – ritka kivételtől (direkttermők) eltekintve – a héjban, az 

epidermisz alatti 3-4 sejtsorban helyezkednek el. 

Az erjedés során az alkohol, illetve a melegítéses technológia során a hő hatására a színanyagokat 

tartalmazó „tasakok” felrepednek, az antocianinok kémiailag változatlanul kerülnek át a mustba, majd 

a borba. 

Az antocianinok kémiailag a 2-fenil-benzo-pirillium-glikozid származékai (6. képlet). Az aglükon 

részt antocianidineknek nevezzük. 

 

6. képlet 

 

A flavilium-váz savas közegben ionos szerkezetű, amelyet általában klorid formában 

ábrázolhatunk, a 7. képlet szerint. Az antocianinok a természetben heterozid-állapotban vannak jelen, 

a cukorgyököket a 3-as, ritkábban az 5-ös szén-atom köti meg. 

 

7. képlet 

Az antocianinok vízben oldódnak, az antocianidinek (aglükonok) nem. A cukor rész tehát az 

oldhatóságot javítja, illetve megvédi az érzékeny antocianidint a különböző kémiai vagy enzimes 

behatásoktól (pl. oxidáció). 

A leggyakrabban előforduló cukrok a glükóz, a galaktóz, a ramnóz és az arabinóz. Az egyéb 

gyümölcsökben – mint pl. a bodza – az aglükonhoz kapcsolódó cukorként diszaharidok is 

előfordulhatnak. 

Az antocianinok savas hidrolíziskor vagy enzimes behatásra monoszaharidra és aglükonra 

bomlanak. Az antocianidinek felépítésében a flavilium-váz közös, egymástól csak a laterális helyzetű 

fenilcsoport fenolos hidroxiljainak számában és azok észterezettségi fokában különböznek. 

A természetben megtalálható 6 antocianinról azt tartották, hogy a kékszőlőben illetve a 

vörösborban 5 fordul elő közülük (8. képlet). 

 

8. képlet 

A legújabb vizsgálatok szerint a pelargonidin, illetve a származékai is megtalálhatók a szőlőben és 

a mustban, legfeljebb az erjedés során átalakulnak vagy kicsapódnak. 



 

R = R' = OH: delfinidin, 

R = OCH3; R' = OH petunidin, 

R = R' = OCH3: malvidin, 

R = OCH3; R' = H: peonidin, 

R = OH; R' = H: cianidin, 

R = R' = H: pelargonidin. 

A Vitis nemzetség fajtáiban 6-10 heterozidot azonosítottak, amelyek monoglükozidok, 

diglükozidok, illetve azok acilezett származékai lehetnek (az acilezett származékokban általában a p-

kumársav kapcsolódik a cukorészterhez). Ezeket a vegyületeket a következő képletekkel mutatjuk be 

(9., 10., 11. képlet). 

 

 

9. képlet 

 

10. képlet 

 

11. képlet 

Az európai kékszőlők színét a monoglükozidok adják, nagyobb mennyiségű diglükozid direkttermő 

jelenlétére utal. A monomer antocianinok koncentrációja a különböző kémiai átalakulások miatt az 

érlelés során fokozatosan csökken, az idősebb vörösborok színének kialakításában a katechinek és a 

leukoantocianinok kondenzációs termékei is szerepet játszanak. 

7.2 A BOR FENOLOS ALKOTÓRÉSZEI 

Általánosságban megállapítható, hogy a szőlőből, illetve a mustból a fenolos vegyületek a borba 

biológiai aktivitásuk megtartásával kerülnek át. Többek között ez az egyik magyarázata a borok – 

különösen a vörösborok – pozitív élettani hatásának. 

Kémiai, biokémiai szempontból a „Polifenolok” c. fejezetben ismertetettek az irányadók. 

Kiemelendő a vegyületcsoport oxidációra való érzékenysége, valamint a polimerizációra való 

hajlam, továbbá az a tény, hogy a különböző formák (aglükon-glükozid, monomer-polimer stb.) 



 

egymás mellett találhatók meg a borban. A mustban megtalálható koncentrációjukhoz képest 

mennyiségük a borban kisebb az erjedés és a különböző borkezelések hatása következtében. 

Általánosságban megállapítható tehát, hogy a bor polifenoljai nagyrészt a szőlőből származnak. A 

kondenzált vázat nem tartalmazó fahéjsav származékok (p-kumársav, ferulasav, kávésav) legtöbbször 

borkősavval alkotott észtereik formájában vannak jelen (kutársav, fertársav, kaftársav), amelyek közül 

különösen a kaftársav (kaffeoil-tartarát) kedvelt szubsztrátja a szőlő polifenoloxidáz-enzimeinek (lásd. 

barnatörés vagy hiperoxidációs fehérbor készítési technológia). 

Vizes-alkoholos oldatban a fenolsavak színtelenek, oxidálva sárga színárnyalatot vehetnek fel. 

Érzékszervi szempontból színtelenek, szagtalanok. Különböző mikroorganizmusok (főleg 

Brettanomyces élesztők) azonban illó fenolokká alakíthatják át őket. Így a p-kumársav, illetve a 

ferulasav dekarboxileződése során a 4-vinil-fenol illetve a 4-vinil-guajakol, majd ezek redukciójával a 

4-etil-fenol és a 4-etil-guajakol keletkezik. Ezek a vegyületek illat- és ízhibát okoznak. 

Ugyancsak a Brettanomycesek által képzett, eddig kevésbé ismert illó fenolt a 4-vinil-katechol 

illetve 4-etil-katechol, amely a kávésav dekarboxileződésével, illetve redukciójával képződik. 

Ugyancsak illó fenolok képződnek – és kerülnek át a borba – a barrik hordók fa anyagában az 

égetés hatására bekövetkező lignin-lebomlás során. A guajakol, a metil-guajakol, a propil-guajakol, az 

allil-guajakol (izo-eugenol), a sziringol és a metil-sziringol vegyületekről van szó, amelyek a 

jellegzetes barrik illat és íz kialakulásában játszanak szerepet. 

Ugyanezen vegyületek közé sorolható a tirozol (p-hidroxi-feniletilalkohol), amely 20-30 mg/l 

átlagos koncentrációban mind a fehér- mind a vörösborok olyan polifenolját képezi, amely a szőlőben 

nincs, hanem az erjedés során az élesztők szintetizálják tirozinból. A tirozol koncentrációja az érlelés 

során relatíve konstansnak tekinthető, és gyakorlatilag meghatározó szerepet tölt be a fehérborok, 

pezsgők, tokaji borkülönlegességek polifenol-összetételében és fizológiai hatás tekintetében. 

A teljesség kedvéért ide sorolható még a 2-feniletil-alkohol (10-75 mg/l), valamint a triptofánból 

szintetizált – valójában nem fenol-alkohol – triptofol (max. 1 mg/l) is. 

A továbbiakban az antocianinvegyületek borászati szempontból jelentős kémiai tulajdonságait 

ismertetjük. 

A hazai kutatásban GOMBKÖTŐ (1985) végzett úttörő munkát: a rendelkezésre álló technikai 

lehetőségek segítségével elválasztotta és azonosította a hagyományos kékszőlőfajták antocianin 

komponenseit, illetve vizsgálta azok kémiai szerkezetét. 

Az új, illetve újabban telepített kékszőlőfajták színanyag-összetételét KÁLLAY és 

NEDELKOVITS (1979) vizsgálta a diglükozid-tartalom meghatározására KÁLLAY és mtsai (1979), 

a vörösborok polimer színanyagainak vizsgálatával kapcsolatban KAMPIS és ÁSVÁNY (1979) 

jelentetett meg publikációkat. A vörösborok érzékszervi tulajdonságaiban fontos szerepet játszó szín 

javítására irányuló erőfeszítések a már feldolgozott kékszőlő törkölyében maradt színanyagok 

(antocianinok) kinyerését és hasznosítását eredményezték. 

BAKOS és mtsai (1977), valamint FERENCZI és mtsai (1979) a színanyagkinyerés 

technológiájáról, BIANCHI (1975) a színanyagkoncentrátumok alkalmazásakor felmerülő 

problémákról számoltak be. 

Az oxidatív stressz a fiziológiás szignálok (hormonok, citokinek stb.) és a környezeti stimulusok 

(fizikai paraméterek, xenobiotikumok stb.) mellett mint pleiotróp modulátor kulcsszerepet játszik a 

génkifejeződésben. A reaktív oxigén gyökök úgynevezett másodlagos messengerekként vesznek részt 

számos növekedési faktor és citokin termelődésében, és különösen fontosak a xenobiotikumok 

biokonverziójában, valamint az enzimdeficienciákban. Számos tudományos értekezés foglalkozik a 

különböző gének expresszióját dow-reguláló nem citotoxikus, úgynevezett moderált oxidatív stresszel. 

A szervezetben spontán, enzimatikus és nem enzimatikus úton keletkező szabad gyököknek élettani 

funkciójuk van. Ha a szervezet fiatal és egészséges, akkor a szabad gyök – antioxidáns egyensúly 

biztosítja a különböző szignál utak számára az oxigén szabad gyököket, azonban, ha ez az egyensúly 

valamilyen külső vagy belső tényező hatására bármely irányban eltolódik, az a génkifejeződés szintjén 

is kimutatható eltéréseket eredményezhet. Szélsőséges esetben mutációk, apoptózis vagy nekrózis jelzi 

a szervezet redox-státuszának változását. A kóros szabadgyök-reakciók betegségek kialakulásához 

vagy azok progressziójához vezetnek. 

A szervezet védekező mechanizmusa három szinten érvényesül: aközvetlen szabadgyök-

eliminálásban, az oxidatív károsodást szenvedett molekulák kijavításában, ill. a degradálódott 

molekulák eltávolításában. A közvetlen szabadgyökbefogásban és a lipidperoxidáció 



 

megakadályozásban fontos szerepet kapnak a táplálékkal szervezetünkbe jutó növényi hatóanyagok. E 

fontos vegyületek között találjuk a polifenolokat, és ezen belül a flavonoidokat, melyekből az étkezési 

szokásoktól függően naponta 6-65 mg más források szerint 1-1,1g polifenol kerül szervezetünkbe. 

A polifenol elnevezés tehát mindazon molekulák gyűjtőneve, melyek több fenolos 

hidroxilcsoportot tartalmaznak. Ezen vegyületek közé tartoznak – ahogy láttuk – a hidrolizálható 

cserzőanyagok, (galluszsav származékok), a kondenzált cserzőanyagok (proantocianidinek), 

flavonoidok, kumarinok, lignánok, ligninek és más kismolekulák, mint például a katechinek vagy a 

pirogallol. A cserzőanyagok fehérjékhez, bázikus molekulákhoz kötődnek,vagy nehézfémekkel 

reagálva csapadékot képeznek. A flavonoidok alapvázához különböző molekulák kapcsolódnak. A 

flavonoid glikozidok gyakrabban fordulnak elő a természetben, mint aglikonjaik. Ma már több mint 

4000 flavonoid molekulát azonosítottak. Ezekre a vegyületekre a C6-C3-C6 alapváz jellemző. A 

molekulák 2-fenilkromon vagy 2-fenil-benzopiron derivátumok. A,B,C gyűrűből épülnek fel. Az A- és 

B-gyűrűt piron vagy pirán kapcsolja össze. Mindegyik gyűrű tartalmazhat hidroxi és metoxi 

szubsztituenseket. Hatáserősségük függ a molekula szerkezetétől, fenolos csoportjainak számától, 

helyzetétől, a molekulában található kettőskötések jelenlététől vagy hiányától. 

A flavonoidok főbb csoportjait és előfordulásukat a 6. ábrán mutatjuk be. 



 

 

6. kép A flavonoidok főbb csoportjai és előfordulási helyük 

A polifenolok, ill. flavonoidok szerkezetüktől függően erős antioxidáns tulajdonságúak. Az 

antioxidáns tulajdonság feltételei az 5,3’ ,4’pozícióban lévő OH csoportok és a 4-es pozícióban 

karbonilcsoport jelenléte. A C2-C3atomok közötti kettőskötés viszont úgy tűnik, nem játszik 

nélkülözhetetlen szerepet a flavonoidok hatáserősségében, bár a kvercetin esetében ennek a 

kettőskötésnek és a C-gyűrű 4-es karbonilcsoportjának tulajdonítják a katecholokénál jobb antioxidáns 

hatékonyságot. Ezek a molekulák könnyen adnak le egy hidrogén atomot a 7-es pozícióból. A fenolos 

OH-hoz orto helyzetben kapcsolódó alkil szubsztituensek a B-gyűrűn nagymértékben növelik a H-

donor aktivitást. Ha a flavonoid a C-gyűrű 3-as helyén glikolizált (pl. rutin),nem mutatható ki 

antioxidáns hatás. A C-gyűrű 3-as pozíciójában lévő OH csoport kedvező az antioxidáns tulajdonság 

megnyilvánulásában. A 6,7 és 7,8 dihidroxiflavon szintén jó antioxidáns, amit a B-gyűrűn található 

karbonil-csoport gyökstabilizáló hatásával magyaráznak. 

A polifenolok a növényi anyagcsere másodlagos metabolitjai. A polifenolok nem nutritív 

vegyületek, energiát nem szolgáltatnak. E molekulák adják a virágszirmok, gyümölcsök, számos 



 

zöldség színét, hozzájárulnak a gyümölcsök ízének kialakulásához. Védik a növényeket az ultraibolya 

sugárzástói, a szabad gyököktől és a különböző növényi kártevőktől, baktériumoktól, gombáktól, 

rovaroktól és csigáktól. Szignált jelentenek a nitrifikáló baktériumok számára. Befolyásolják az 

enzimreakciókat. Igazolták e vegyületek hatására bekövetkező lipoxigenáz és ciklooxigenáz 

enzimgátlást, valamint az mRNS szintézisét fokozó hatást is. 

A borok fenolos komponensei a flavonok, katechinek, antociánok, proantocianidinek, kondenzált 

tanninok, hidroxifahéjsav és hidroxibenzoesav származékok, valamint a rezveratrol. A vörösbor 

különösen gazdag cserzőanyagokban. Brandy készítésénél az érlelés során a tölgyfahordóból kerülnek 

a cserzőanyagok, az úgynevezett ellágtanninok az italba, melyek az állás során el1ágsavakká 

alakulnak. A polifenol polimer ligninek csak öreg italokból mutathatók ki. Mivel a fenoloidok vízben 

rosszulvagy egyáltalán nem oldódnak, a bor alkoholtartalma kiváló oldószernek bizonyul. Az alkohol 

jól oldódik vízben, és könnyen átjut a membránok lipid kettősrétegén, így az alkoholban oldott 

polifenol-származékok könnyebben jutnak át a membránokon. Tehát némely alkoholos ital kedvező 

élettani hatásában szerepet kap a polifenol és flavonoid vegyületek könnyű felszívódása. 

Hazai vizsgálatok eredményei igazolják, hogy magyar vörösborok polifenoltartalma az irodalmi 

adatokkal összehasonlítva nem tér el a nemzetközi piacokon megtalálható híres francia, olasz, portugál 

és kaliforniai borokétól. Az átlagos hazai vörösborok polifenoltartalma 1200-3300 mg/l között van. A 

borokban található polifenolok mennyiségét alapvetően meghatározza a kiindulási szőlő fajtája, a 

termőhely, az évjárat, a borkészítési technológia, valamint a bor kora. Ismeretes, hogy a vörösbor 

készítése során a kékszőlő alkoholos erjedése alatt a héj falából jelentős mennyiségű polifenolos 

vegyület oldódik ki a borba. Ezért a polifenolok mennyisége a borban két-háromszorosa is lehet az 

ugyanazon szőlőből préseléssel nyert levekben található értéknek. A polifenoltartalmat illetően az 

alkoholt nem tartalmazó szőlőlevek alulmaradnak a vörösborokhoz képest, a fehérborokhoz 

viszonyítva azonban közel másfélszeres a hatékony vegyületek mennyisége. 

A fehér- és vörösborok összes antioxidáns hatása TAS (totál antioxidáns státusz) módszerrel 

határozható meg. A metmioglobinból H2O2hatására ferrilmioglobin gyök keletkezik, amely a 

kromogén 2,2’-azino-bisz-(3-etilbenzotiazolin-6-szulfonsav)-val (ABTS) stabil, kékeszöld színű 

ABTS gyök keletkezése közben reagál. A vegyület abszorbanciamaximuma 660 nm-en van. Fehér- és 

vörösborok a mérhető abszorbanciát csökkentették azáltal, hogy meggátolták a metmioglobin 

oxidációját, ill. befogták a ferrilmioglobin gyököt. A vörös- és fehérbor minták jelenlétében a színes 

ABTSgyök keletkezése visszaszorult. A minták antioxidáns hatása a vízoldható, szintetikus tokoferol 

származék, a trolox tulajdonságával hasonlíthat össze, és ennek segítségével fejezhető ki a minták 

antioxidáns aktivitása. Vörösborok esetében a TAS érték 4,9 –20,3 mmol/l,fehérborokban 1,04 –4,55 

mmol/lvolt. 

A fehér- és vörösborok, valamint a szőlőlevek antioxidáns tulajdonságai többféle kémiai reakció 

együttes hatásaként jutottak érvényre. A borok és szőlőlevek bioaktív vegyületei egymással 

szinergizálva elsőrendű és másodrendű antioxidánsként funkcionáltak, különböző szabad gyökök 

(hidroxil, szuperoxid) befogására képesek, és az átmeneti fémionokat komplexbe kötve 

megakadályozzák a lipid hidroperoxidok katalitikus bomlását. A borok polifenoltartalma valamennyi 

antioxidáns tulajdonság erősségét alapvetően meghatározta. 

A borok antioxidáns tulajdonságaira nézve olcsó, egyszerű módszer, ha a rutinszerűen alkalmazott 

– összespolifenol mérésre szolgáló – Folin-Cincalteu reagenst alkalmazzuk (TAK-érték). 

Az antioxidánsokra alapvetően jellemző, hogy legtöbbjük többfélehatásmechanizmuson keresztül 

is képes gátolni az oxidációt, és sok esetben egymással szinergizálva hatnak. A vörösbor kivételes 

antioxidáns tulajdonsága és kedvező élettani hatása annak köszönhető, hogy a benne található 

polifenol-vegyületek eltérő szerkezetükből adódóan különböző redox potenciállal rendelkeznek. Ezért 

az eltérő antioxidáns erősségű vegyületek részt vesznek a már oxidálódott vegyületek regenerálásában, 

akár boreredetű antioxidáns volt az, akár a szervezetben található más vegyület, például a tokoferol. 

Irodalmi adatok szerint a bor eredetű fenolos vegyületek (flavonoidok és nem flavonoid típusú 

komponensek) gátolják az alacsony fajsúlyú lipoproteinek (LDL) oxidációját, az eikozanoid szintézist, 

a trombocita aggregációt,és fokozzák az értágító hatású nitrogénoxid termelését. Az elmúlt évtized 

tudományos vizsgálatai alapján egyértelműnek látszik, hogy a mérsékelt, férfiaknál napi 200-300 ml, 

nőknél napi 100-200 ml vörösbor fogyasztása egészséges felnőttek esetében orvosilag és társadalmilag 

is elfogadható,és feltételezhetően kedvezően hat a szíveredetű keringési megbetegedések 

visszaszorításában. Ennek ellenére a lakosság egészére vonatkozó ajánlás nem egyértelműen pozitív 



 

hatású az alkoholizmus növekedésének veszélye miatt. A tartós alkoholfogyasztás az egyének egy 

részében cardiomyopathia kialakulásához, bizonyos daganatos és májbetegségek kockázatának 

fokozódásához vezethet. Mivel hazánkban az alkoholfogyasztás mértéke és a cirrhosis halálozások 

száma az elmúlt 30 évben aggasztó mértékben emelkedett, mindenképpen fel kell hívni a figyelmet a 

túlzott mértékű italozás káros hatásaira. 

Több kutató in vitro kísérletekben a kvercetint tumorkeltőnek találta. Más vizsgálatokban 

kimutatták, hogy a flavonoidok biológiailag releváns pH-n szabad gyökökké alakulnak. A problémát 

sokan abban látják, hogy a nyál és a bél baktériumai glükozidáz aktivitásuk révén a nem toxikus 

glikozidokat mutagén, karcinogén aglikonokká alakítják. Általában igaz, hogy minél jobb antioxidáns 

egy flavonoid, annál inkább karcinogén, vagyis rendelkezik a B-gyűrűn elhelyezkedő 3’,4’-OH és az 

A-gyűrű 7-es szénatomján OH vagy metoxicsoporttal. A B-gyűrűn található metoxicsoport különösen 

növeli a molekula karcinogenitását. Ezen a területen még sok a tisztázatlan kérdés. Az in vitro 

vizsgálati eredmények az in vivo körülmények között tapasztaltaktól jelentősen eltérnek, ezért a 

kérdés további vizsgálata feltétlenül szükséges. 

A szervezetbe bejutó polifenoloknak azonban csak kis %-a éri el a vérkeringést eredeti alakjában. 

A f1avonoidok metabolizmusa emberben függ a molekula méretétől, a glikolizáció/aciláció fokától, a 

polimerizáció fokától, a konjugáló képességtől. Lényeges az abszorpció mértéke és a bakteriális 

enzimek hatása. 

A borfogyasztó országokban szinte állandó a vita a bor tulajdonságairól, hatásáról, szerepéről 

életünkben. Gyakran felmerül a kérdés, hogymi a bor: élelmiszer, táplálék, élvezeti cikk, kábítószer, 

méreg, orvosság? A válasz nem könnyű, kétségtelenül mindegyik, de különböző mértékben, sok 

tényezőtől függően. 

A bor az emberi kultúra talán legrégibb, legkedveltebb itala. Már az ókorban a görögök is több 

hatást tulajdonítottak a bornak, s főbb tulajdonságait egy háromszög csúcsaival ábrázolták, az egyik 

csúcs táplálékot jelentett, a másik orvosságot, a harmadik mérget, bizonyos mágikus hatással. Ez a 

meghatározás nagyon találó és jellemző. 

Egyértelmű és támadhatatlan az a megállapítás, amely szerint az alkoholos italok túlzott mértékű 

fogyasztása rendkívül ártalmas, károsítja az emberi szervezetet. Az is vitathatatlan tény, hogy már 

csekély mértékű alkoholfogyasztás is károsan hat a gépjárművek vezetőire, lassítja a reflexeket, a 

reakcióidőt, növeli a balesetveszélyt. Fel kell azonban tennünk azt a kérdést, hogy az alkoholos 

italokat egyformán ítélhetjük-e meg ártalmasságukat tekintve, valamint azt, hogy mit jelent a túlzott 

mértékű szeszfogyasztás, mennyi alkoholt, illetve bort fogyaszthat egy egészséges ember anélkül, 

hogy szervezete heveny vagy idült károsodást szenvedne? 

Pasteur szerint: „A bor a legegészségesebb, leghigiénikusabb ital.” Sok más vélemény szerint a bor 

rendkívül ártalmas, tönkreteszi a májat, szívet, vesét, tehát az emberiség esküdt ellensége. Ilyen 

szélsőséges vélemények mellett csak szigorúan bizonyított tényekre támaszkodhatunk. Elsősorban azt 

kell leszögeznünk, hogy a bor rendkívül bonyolult összetételű anyag, egy növényi sejtnedvnek az 

erjedés által átalakított és hosszú időre tartósított terméke. Semmiképpen nem hasonlítható egyéb 

szeszes italokhoz, elsősorban a tömény italokhoz, amelyek erjesztett levek lepárlásával, illetve alkohol 

és víz összekeverésével és ízesítésével készülnek. 

A borfogyasztás ellenségei a bor káros hatását – joggal – alkoholtartalmának tulajdonítják. A bor 

előnyös fiziológiai hatásáról viszont alig esik szó. Egy ismert mondás szerint: „Azok a bor ellenségei, 

akik nem ismerik a bort.” Éppen ezért a bor jobb megismerése céljából szeretnénk a káros hatások 

mellett a bor néhány olyan értékét és kedvező hatását leírni, amelyek kevéssé ismertek. Először a bor 

táplálkozás-élettani hatásait vizsgáljuk meg, majd a borok baktericid- és antivírusos hatásaival 

foglalkozunk. 



 

8. A BOR TÁPLÁLKOZÁS-ÉLETTANI SZEREPE 

E részben külön tárgyaljuk a bor vegyületeinek, illetve vegyületcsoportjainak szerepét, 

táplálkozásunkban káros vagy kedvező hatásukat. 

8.1 SZÉNHIDRÁTOK 

A borban keletkező alkoholok a must cukortartalmának „kierjedése” során keletkeznek. 

8.1.1 A must szénhidrátjai 

Szénhidrátok 

A must szénhidráttartalmának túlnyomó részét a redukáló cukrok: a glükóz és fruktóz teszik ki. A 

normálisan érett szőlőből származó must redukálócukor-tartalma 150-250 g/l. Egyes esetekben, igen 

jó fekvésben, speciális fajtáknál ennél több is lehet. Töppedt, aszúsodott, nemes rothadáson átment 

szőlőből származó must cukortartalma 450-470 g/l-t is elérhet. A szénhidrátokat az alábbiak szerint 

csoportosíthatjuk (7. ábra). 

 

7. kép 7. ábra. A szénhidrátok felosztása 

a) Monoszacharidok 

D(+)-glükóz (dextróz, szőlőcukor). Tapasztalati képlete C6H12O6, mivel 6 C-atomja van, 

hexózokhoz tartozik. Aldóz, azaz aldehidcukor, mivel lineáris szerkezeti képlete szerint egy 

aldehidcsoportot tartalmaz (12. képlet). 

 

12. képlet 

 



 

Vízben oldva zárt szénláncú formává alakul át, amely piránszármazéknak tekinthető, ennek viszont 

két ( és ) sztereoizomerje van. (13. képlet). 

 

13. képlet 

 

Oldatban a két forma között (amelyek egymásba átalakulnak) nem áll be azonnal az egyensúly, 

csak egy bizonyos idő múlva, amikor D = 52,5
o
. Ezt a jelenséget nevezzük mutarotációnak. A 

glükóz tehát a poláros fény síkját jobbra forgatja. 

Ugyanakkor létezik a glükóznak nemcsak pirán, hanem furán formája is, amikor az oxigénhíd nem 

az ötödik, hanem a negyedik C-atommal zárul (14. képlet). 

 

14. képlet 

Természetesen a d-glükofuranóznak is két ( és ) sztereoizomer alakja van, az előbbieknek 

megfelelő forgatóképességekkel és egyensúllyal. A glükóz redukálja a Fehling-oldatot, miközben 

réz(I)-oxid válik ki. Ugyanígy redukálja egyéb fémek – a platina, arany, ezüst, bizmut, higany stb. – 

vegyületeit. Nátrium-amalgámmal redukálva keletkezik belőle egy 6 vegyértékű alkohol, a szorbit: 

C6H8(OH)61/2H2O. Oxidálószerek hatására glükonsavvá: CH2OH(CHOH)4COOH és cukorsavvá: 

COOH(CHOH)4COOH alakul. 

Az élesztő közvetlenül erjeszti a glükózt alkohollá és szén-dioxiddá. Az érett szőlőből sajtolt must 

glükóztartalma gyakorlatilag a fruktózzal azonos. Mennyisége a mustban tág határok között változik: 

70-120 g/l, a szőlőfajtától, évjárattól, érési állapottól, esetleges rothadástól függően. 

D(-)-fruktóz (levulóz, gyümölcscukor). Tapasztalati képlete ugyancsak C6H12O6, tehát szintén a 

hexózokhoz tartozik. Ketóz, azaz ketoncukor, mivel lineáris szerkezeti képlete alapján egy 

ketoncsoportot tartalmaz. A D(-)-fruktóz – a D-glükózhoz hasonlóan – oldatban pirán- és furángyűrűs, 

zárt szénláncú formát vesz fel, a megfelelő  és  sztereoizomerekkel (15. képlet). A D-fruktóz a 

poláros fény síkját balra forgatja. Optikai forgatóképessége 10 %-os oldatban 20 C
o
-on D = -90,72

o
. 

 

15. képlet 

 



 

A Fehling-oldatot ugyancsak redukálja – valamivel kevésbé erősen, mint a D-glükóz –, hasonlóan 

egyéb fémek vegyületeit is. 

Vízben és alkoholban könnyen oldódik. Nehezen kristályosodik vízmentes kristályokban, ezek 96 
o
C-on olvadnak és 100 

o
C-on elbomlanak. 

Nátrium-amalgámmal redukálva főként mannit: C6H8(OH)6 (egy, a szorbittal izomer, hat 

vegyértékű alkohol) és kevés szorbit keletkezik belőle. Oxidáció hatására átalakul glikolsavvá: 

HOCH2COOH és szőlősavvá: COOH(CHOH)2COOH. Higított oldata sósavas difenil-aminnal kékre 

színeződik. 

A D-fruktózt – miként a D-glükózt is – az élesztő közvetlenül erjeszti alkohollá és szén-dioxiddá. 

Az érett szőlőből sajtolt must fruktóztartalma a már említett tényezőktől függően erősen változó: 

70-120 g/l. 

A glükóz és a fruktóz térbeli elrendeződését – konfigurációját – illetőleg a D-sorba tartozik. A 

besorolás „önkényes” és a D-glicerinaldehid térbeli elrendeződésén alapul (16. képlet). 

 

16. képlet 

 

Eszerint tehát, ha a kettes C-atomon lévő OH-csoport balra áll, L-konfigurációról (Laevus latinul: 

balra), ha jobbra, akkor D-konfigurációról beszélünk (Dexter latinul: jobbra). 

Minden olyan szerves molekula esetében alkalmazható a besorolás, amely a D-glicerinaldehidből a 

C-atomszám növelésével származtatható. Az utolsó előtti C-atomon lévő szubsztituensek térbeli 

elrendeződése dönti el, hogy a D- vagy az L-konfigurációról van-e szó. A monoszaharidokra (és ahogy 

majd látni fogjuk, a szerves savakra is) érvényes a fenti megállapítás, mivel a glicerinaldehidből 

elméletileg levezethetők. 

Az azonos konfigurációjú monoszaharidok gyakran a második C-atomon található H- és OH-

csoportok helyzetében különböznek egymástól. Az ilyen vegyületek egymás epimerjei (17. képlet). 

 

17. képlet 

 

Látható tehát, hogy az 5. C-atom elrendeződése a D-konfigurációra a 2. C-atomé pedig az 

epimeriára utal. 

A térbeli elrendeződésen túl fizikokémiai alapokkal bír az ún. fényforgatás jelensége. Eszerint 

bizonyos szerves molekulák a poláros fehér fény síkját jobbra vagy balra elforgatják. Ezt a tényt a 

konfiguráció betűjele mellett zárójelbe tett + vagy - jellel jelezzük. (+: jobbra, -: balra). 



 

A fény forgatásának feltétele az ún. aszimmetrikus molekula, azaz királis (optikailag aktív) C-atom 

jelenléte. Az ilyen C-atom mind a négy vegyértékéhez különböző szubsztituens kapcsolódik. Jelölése 

a C vegyjel mellé írt csillag. 

A monoszaharidok 1-es C-atomján lejátszódó oxidáció az onsavakat, a 6-os C-atomon az 

uronsavakat, míg az 1-es és 6-os C-atomokon az ársavakat vagy cukorsavakat eredményezi. 

b) Diszacharidok 

Szacharóz (nádcukor, répacukor). Tapasztalati képlete: C12H22O11. Összetett cukor, diszacharid, a 

glükóz és fruktóz anhidridjének fogható fel, hidrolízise a következő séma szerint megy végbe: 

C12H22O11 + H2O  C12H12O6 + C6H12O6 

szacharóz              glükóz       fruktóz 

A szacharóznak nincs sem aldehidje, sem ketoncsoportja, szerkezetét a 18. képlet mutatja. A 

szacharóz optikailag aktív, jobbra forgat, 20 
o
C-on D = +66,5

o
. A szacharóz glükozidnek tekinthető, 

amelynél aglükonként egy másik monoszacharid-molekula jelentkezik, s az éteres kapcsolódás a 

glükozidos hidroxil rovására valósul meg. Így nincs szabad glükozidos hidroxil, nincsenek izomerek, 

nincs mutarotáció, és nem rendelkezik redukáló tulajdonsággal. A glükózzal ellentétben a szacharóz 

alkáli lúggal melegítve nem barnul. A Fehling-oldatot sem redukálja. Az élesztők közvetlenül nem 

erjesztik, csak invertálás, hidrolízis után. 

Híg savak vagy invertáz (szacharáz) enzim hatására hidrolizál, vízkilépés mellett glükóz és fruktóz 

keletkezik belőle, ezek egyenlő mennyiségű elegyét nevezik invertcukornak. Ily módon a szacharóz 

eredeti +66,5
o
-os jobbra forgatása -20,6

o
-os balra forgatásba megy át, mivel a képződött fruktóz 

erősebben forgat balra, mint az ugyanolyan mennyiségben keletkezett glükóz jobbra. Innen kapta a 

reakció az invertálás elnevezést (invertare = forgatni). 

 

18. képlet 

 

A szacharóz a szőlő leveleiben és zöld részeiben megtalálható, mint említettük, gyors 

felhasználásra szolgáló cukortartaléka a növénynek. A levéltől a gyümölcsig való vándorlása közben 

azonban invertálódik. Köztudomású, hogy az anyagok vándorlása általában mozgékonyabb, kisebb 

molekulák alakjában megy végbe. Az érett bogyóban már csak nyomokban található (1-3 g/l). 

Magyarországon termett szőlőkben és mustokban szacharózt nem vagy csak nyomokban mutattak ki. 

A mustba tett szacharóz a must savai és az élesztők invertáz enzimjei hatására a körülményektől 

függően több-kevesebb idő alatt invertálódik, és az erjedéskor az eredeti invertcukorral együtt kierjed. 

A magyar bortörvény jelenleg megengedi a szacharóz mustjavításra történő felhasználását. 

c) Keményítő 

A keményítő a klorofillos asszimiláció terméke, a növény tartaléktápanyaga (levélben, vesszőben, 

gyökérben). Bonyolult összetételű poliszacharid, tapasztalati képlete (C6H10O5)n; egymással 

összekapcsolt D-glükóz-gyűrűkből áll. A kapcsolat minden két szomszédos D-glükóz-molekula 1. és 

4. szénatomjából való vízkiválás következtében létesül (1,4-kötés). 



 

Gömbkristály szerkezetű, amely többezer egyes tetragonális parallelepipedon kristályocskát zár 

magába. Hideg vízben oldhatatlan, forró vízben szemcséi megduzzadnak és széthasadnak 

keményítőcsirizt képezve. Molekulasúlya 10000-től 100000-ig terjed. 

A Fehling-oldatot a keményítő nem redukálja. Hidrolízise egymás után leegyszerűsödő 

részecskéket ad. A hidrolízis enzimatikus úton amilázok segítségével vagy híg ásványi savakkal való 

melegítés révén megy végbe. Első terméke az oldható keményítő. Későbbi termékként a dextrin 

jelentkezik, amely nem kristályosodó, vízben oldható anyag, jobbra forgat, a Fehling-oldatot 

redukálja. Végül az amilázok hatására utolsó termékként a maltóz (malátacukor) keletkezik. A 

maltóznak glükózzá történő további bontása már a maltáz enzim segítségével megy végbe. A savas 

hidrolízis végső terméke minden esetben a glükóz. 

A keményítő cukorrá bontva vándorol a növényben, a vándorlás alatt egyes helyeken 

(szőlőkocsány, bogyószár) újból keményítővé alakul, a bogyóban azonban ilyen visszaalakulás már 

nincs, az érett bogyó keményítőt nem, vagy csak nyomokban tartalmaz. 

d) Pentózok 

A pentózok öt szénatomos, egyszerű cukrok, monoszacharidok. Tapasztalati képletük: C5H10O5. 

Vannak közöttük aldózok: CH2OH-(CHOH)3-CHO és ketózok: CH2OH-(CH-OH)2-CO-CH2-OH. A 

hexózokkal ellentétben az élesztő nem erjeszti őket, a Fehling-oldatot azonban éppenúgy redukálják, 

mint a hexózok. 

A pentózok kristályosodnak, édes ízűek, híg savakkal desztillálva furfurollá alakulnak, ez aldehid 

jellegű, aromás illatú folyadék. 

A pentózok (L-arabinóz, D-arabinóz, xilóz) és metilpentózok (ramnóz) a must rendes alkotórészei, 

0,3-1,2 g/l mennyiségben, s mivel nem erjeszthetők, a borba is bekerülnek. 

e) Cellulóz 

A cellulóz: (C6H10O5)n 1,4-kötésű glükózpolimer, más anyagokkal (pl. lignin) együtt a növényi 

sejtfal alapanyaga. Ásványi savakkal hosszantartó főzés közben elcukrosodik, végső termékként D-

glükózt ad. Közbenső termék a cellobióz: C12H22O11. Feltételezik, hogy a cellulóz cellobióz típus 

szerint felépített glükózgyökök észter alakú vegyületéből áll. Molekulasúlya 50000 és 300000 között 

van. Közönséges oldószerekben (savak, lúgok) nem oldódik. A mustba került szilárd anyagok 

(bogyófoszlányok, sejtfalak) mindig tartalmaznak kevés cellulózt. 

A cellulózhoz közel álló szénhidrátok, a hemicellulózok, szintén tartaléktápanyagok a növényi 

sejtek falában. A hemicellulózok – a cellulóztól eltérően – 10 %-os nátronlúgban oldhatók. 

Idetartoznak a pentozánok, a hexozánok, a növényi enyvek és a pektinanyagok. 

f) Pentozánok 

A pentozánok a hemicellulózokhoz tartoznak. Tapasztalati képletük (C5H8O4)n. Híg savakkal 

melegítve hidrolizálnak, vízfelvétellel pentózzá alakulnak: 

(C5H8O4)n + nH2O  nC5H10O5 

pentozán pentóz 

Az így keletkező pentózok: L-arabinóz, L-xilóz, D-ribóz. A must pentozántartalma 0,2-0,5 %. 

g) Glikogén 

A glikogén ún. állati keményítő: (C6H10O5)n. A sejtekben rakódik le. A mustnak nem alkotórésze. 

Mint az élesztők sejtjeiben levő tartaléktápanyagnak van jelentősége: az élesztősejt 10-20 % glikogént 

tartalmaz. A friss mustban még igen kevés élesztősejt van, így a must glikogéntartalma 

elhanyagolható. 

h) Pektinanyagok, gumik 

A szőlőbogyó cellulóz-pektines membránjaiból származó pektinanyagok a tiszta pektin és egyéb 

anyagok (gumi, pentozánok, arabánok, poliszacharidok) keverékei. A tiszta pektin lényegében 



 

galakturonsav-anhidridekből felépített poligalakturonsavnak metil-alkohollal részben észterezett 

származéka. Különböző mértékben polimerizált, nagymolekulasúlyú láncokat alkot. 

A galakturonsav aldehidsav, a galaktózból – a glükózzal sztereoizomer – oxidációval képződik. A 

pektin molekulalánca 1,4-glükozidos kötésű galakturonsav tagokból áll (19. képlet). 

 

19. képlet 

 

A pektinben a karboxilcsoportok mintegy 75 %-a metilalkohollal észterezett. A poligalakturonsav-

láncot pektinsavnak nevezik. 

A pektin szerkezeti felépítése a következő (20. képlet). 

 

20. képlet 

 

A kísérő anyagok közül a gumik polimerizált cukoranhidridek. A szőlő gumianyagai általában 

arabánok (az arabinóz anhidridje), néha galaktánok. 

A pektin nem kristályosodik, vizes oldataiból alkohollal kicsapható. Igen kitűnő kocsonyásító-, 

sűrűsítő anyag, éppen hosszú molekulás, láncszerű felépítésénél fogva. 

Nem teljesen tisztázott kérdés még, hogy a pektint kísérő anyagok csak keveréket alkotnak-e a 

pektinnel, vagy részben beépülnek molekulájukba. A pektin enzimhatásra lebomlik, a pektin-metil-

észteráz az észteres kötéseket, a poligalakturonáz a glükozidos kötéseket bontja (lásd enzimek). A 

szőlő pektinanyagban viszonylag szegény gyümölcs, kg-onként 1-3 g pektint tartalmaz. Általában több 

a kísérő gumi- és egyéb anyag, mint a tiszta pektin. Néhány mustminta adatát a 2. táblázaton tüntetjük 

fel. 

A pektinanyagok a szőlőt nehezen préselhetővé, a mustot nehezen szűrhetővé teszik, mert a kolloid 

zavarosodásokat stabilizálják. 

 

2. A szőlőmust pektinanyagai (g/l-ben) (Ribéreau-Gayon és Peyneaud, 1960 alapján) 

Megnevezés 
Pektin-

anyagok 

Pektinsav 

Tiszta 

pektin 

Gumik, egyéb 

kísérőanyagok 

Tisztasági 

index 
Észterezettségi 

index 
szabad észterezett 

100 x 

pektin 

pektinanyag 

Merlot 1 3,10 0,03 0,30 0,33 2,77 11 91 



 

Merlot 2 1,60 0,07 0,75 0,82 0,78 54 91 

Cabernet 

sauvignon 1 

4,43 0,14 0,45 0,59 3,84 13 76 

Cabernet 

sauvignon 2 

1,22 0,09 0,36 0,45 0,77 37 80 

Sémillon 0,84 0,07 0,42 0,49 0,35 58 85 

 

Az alkoholos erjedés során az erjeszthető cukrok gyakorlatilag teljesen átalakulnak (szárazra 

erjednek). Amennyiben a mustfok olyan magas, hogy az élesztő nem fogyasztja el teljesen, a borban is 

marad belőle, ez a „maradékcukor”. Ez dominál pl. a tokaji aszúkban, ahol a könnyen felvehető 

glükóz és fruktóz kétségkívül roboráló hatású! 

Bizonyos korlátozásokkal a száraz bor is édesíthető! 



 

9. ALKOHOLOK 

E csoport a következő fontosabb vegyületeket foglalja magába: metil-alkohol, etil-alkohol, 

magasabbrendű alkoholok (N-propil-, izo-propil-, izo-butil-, N-amil-, izo-amilalkoholok), glicerin, 

2,3-butilénglikol (2,3-butándiol), mezo-inozit, mannit, szorbit. 

9.1 METIL-ALKOHOL 

Egyértékű alkohol: CH3-OH. Forrpontja 64,7 
o
C. Sajátos szagú, éghető, vízzel és etil-alkohollal 

korlátlanul elegyedő folyadék. Erősen mérgező hatású. A borok mindig tartalmaznak metil-alkoholt 

20-350 mg/l mennyiségben. Ez a kis mennyiség a szőlő pektinjeinek (oldható pektinek és 

protopektinek) erjedés alatti hidrolíziséből ered. A szőlő szilárd részei mindig több pektint 

tartalmaznak, mint a bogyóhús, ezért a törkölyön erjesztett borok, a vörös borok több metil-alkoholt 

tartalmaznak, mint a nem törkölyön erjesztettek. Természetesen a fajták szerint is van különbség a 

borok metil-alkohol-tartalmában. A direkttermő borokban általában több a metil-alkohol, mint az 

európai szőlőkből származókban. 

Orvosi vélemény szerint már 8-10 g metil-alkohol elfogyasztása súlyos látási zavarokat idézhet elő, 

30-40 g pedig már több esetben halálosnak bizonyult, a feltétlenül halálos adag 120-140 g. Egy liter 

bor metil-alkohol-tartalma a maximális esetben is csak 0,3 g körül van, tehát jóval a veszélyes határ 

alatt, mégis kívánatos, hogy a borok metil-alkohol-tartalma minél kisebb legyen. 

Nagyszámú hazai vizsgálatok alapján a borok metil-alkohol-tartalma 21-293 mg/l között volt. 

Fehér borokban 21-117, siller- és vörösborokban 40-160, direkttermő (Noah, Elvira, Seibel-hidbridek) 

borokban 40-293 mg/l metil-alkohol található. 

9.2 ETIL-ALKOHOL 

Egyértékű alkohol: CH3-CH2-OH. Forrpontja 78,3 
o
C. Sűrűsége 20 

o
C-on 0,7892 g/cm

3
. Színtelen, 

jellegzetes ízű, gyenge illatú folyadék. Gyúlékony, kékes lánggal ég. Vízzel minden arányban 

keveredik, eközben hő fejlődik és térfogat-összehúzódás (kontrakció) jön létre, ezért 53,9 rész alkohol 

és 49,8 rész víz összekeverésekor 103,7 rész helyett csak 100 rész keverék lesz. Az alkohol igen sok 

szerves anyag (gyanták, zsírok, illóolajok stb.) oldószere. A víz- és az alkoholkeverékek sűrűségéből 

kiszámítható a keverékben levő alkohol mennyisége. Az alkohol enyhén oxidálva acetaldehiddé, majd 

ecetsavvá alakul. 

A cukorból képződő alkohol mennyisége függ még az élesztő fajtáktól, valamint attól, hogy az 

erjedés folyamán távozó szén-dioxid mennyi alkoholt ragad magával. Természetesen a keletkezett 

alkohol mennyiségét elsősorban a must cukortartalma szabja meg, de csak egy bizonyos határig, mert 

a nagyobb cukortartalmú mustokat az élesztők általában nem tudják bizonyos alkoholfokon felül 

kierjeszteni. 

Az alkohol a bor egyik legfontosabb alkotórésze, természetes védő- és tartósítóanyaga. A nagyobb 

alkoholtartalmú bor jobban ellenáll a mikroorganizmusok okozta borbetegségeknek. A bor 

alkoholtartalma közvetlenül függ a szőlő érettségi állapotától. Nagy alkoholfokok csak egyes 

évjáratokban, bizonyos termelési feltételek mellett, megfelelő fekvésekben keletkeznek, de rendszerint 

a mennyiség rovására. A kiemelkedő évjáratok borai csaknem mindig nagy alkoholtartalmúak. 

Végeredményben az alkoholtartalom a bor minőségének egyik igen fontos, de nem egyedüli 

meghatározója. 

A borok alkoholtartalma széles határok között változhat. A természetes úton keletkezett 

alkoholtartalom 7-17, igen ritka szélső esetekben 5-19 v/v% között változik. 

Az alkohol a borban kémiailag stabil, igen kis része ugyan szerves savakkal és aldehidekkel 

észtereket és acetálokat képez, amelyek fontos szerepet játszanak a „bukéanyagok” kialakulásában, de 

ez mennyiségileg nem jelentős. Ecetsav-baktériumok azonban megtámadják és ecetsavvá oxidálják, a 

mikoderma élesztők pedig vízre és szén-dioxidra bontják. A párolgás következtében kismértékű, de 

állandó alkoholcsökkenés jelentkezik, különösen fejtéskor és mozgatáskor. Édes borok utóerjedése 

során az alkoholtartalom növekedhet. Az előbbieket egybevetve a száraz borok alkoholtartalma lassan, 

de állandóan csökken. 



 

Ismeretes az etilalkohol (továbbiakban: alkohol) energiatermelő szerepe, szervezetünkbe kerülve az 

alkohol exoterm reakció során ég el, egy gramm alkohol teljes elégésével kb. 7 kal (kb. 30 joule) 

energia keletkezik. Ilyen értelemben vajon tekinthetjük-e az alkoholtenergiaforrásnak 

szervezetünkben, mint pl. a szénhidrátokat, zsírt? Ehhez tudnunk kell azt, hogy az emberi szervezetbe 

került energiaforrás két irányban hasznosul: egyrészt az úgynevezett „alapmetabolizmushoz” ad 

energiát, a sejtnívón történő légzési folyamatokhoz, másrészt a létfontosságú szervek (szív, tüdő) 

mechanikus működéséhez, az izomműködéshez (mozgás, munkavégzés) és a hőfejlesztéshez 

(testhőmérséklet fenntartásához). Az alkohol csak az alapszükségletek (alapmetabolizmus) szintjén 

játszik szerepet, egy részét helyettesítheti (50-80 %-át) az alapmetabolizmust biztosító táplálékoknak. 

Az alkoholnak tulajdonított energiabevitel tehát csak a sejtnívón történő légzési folyamatoknál 

érvényesül, ilyen szűkebb értelemben tehát energiaforrás. Az emésztési hőszabályozási, mozgási 

energiafogyasztásnál már nincs szerepe. 

Az alkohol tehát az izommunkának nem energiaforrása (mint pl. a cukor), ugyanígy az izommunka 

nem befolyásolja az alkohol oxidálódásának, eltávolításának mértékét, legfeljebb csekély mértékben: 

az izzadással és a légzés erősödésével csekély mennyiségű alkohol elpárolog a szervezetből. 

Az alkoholfogyasztás a hideg ellen sem használ hosszabb távon, a hőérzés átmeneti és csak a 

felületi keringés növekedése okozza, valójában az alkohol, mint lehűlési tényező jelentkezik, mivel 

növeli a kisugárzott hőveszteséget, anélkül, hogy szerepet játszana a hőtermelésben. 

Az alkoholnak tulajdonított tápérték, energiatermelő szerep tehát csak igen korlátozott, ugyanakkor 

a szervezetre rendkívül káros hatást gyakorol, mint a következőkben látjuk. 

Az alkohol mivel nem emészthető, nagyon gyorsan eljut a májba, majd megjelenik a vérben, ahol 

mennyisége meghatározható, ezt nevezik véra1koholszintnek és ‰-ben (ezrelékben) fejezik ki. 0,5 ‰ 

alatti vér alkoholszint általában nem okoz semmilyen észrevehető változást a viselkedésben (a 

figyelem és a reflexek azonban már csökkenhetnek). 0,5 és 1 ‰ közötti szinten a részegség még nem 

áll be, de a központi idegrendszer már nem működik rendesen, 1 ‰-es szint pl. mintegy 14-szeresére 

növeli a gépkocsivezetésnél a baleset valószínűségét. 1,5-2 ‰-es szint felett beáll a részegségi állapot 

az önkontroll elvesztésével, a gátló központok kikapcsolódásával. 3 ‰ felett már többórás kómás 

állapot következhet be, ún. „hullarészegség”, 4-5 ‰-es véralkoholszint felett bekövetkezik a halál. 

A szervezetbe került alkoholnak kb. 5 %-a távozik el eredeti állapotban (veseműködés, légzés, 

izzadás). Az alkohol többi részét a szervezet átalakítja, oxidálja. Az első lépésben az alkohol-

dehidrogenáz enzim (ADH) hatására az alkohol acetaldehiddé oxidálódik. 

CHOCH
HADH

OHCHCH 
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A keletkezett acetaldehid azután ecetsavvá (CH3—COOH) oxidálódik, és bekerül a szervezet 

rendes metabolikus láncába, széndioxiddá és vízzé bomlik. 

Az ADH enzimet elsősorban a máj termeli, de csak szigorúan meghatározott mennyiségben, 

bármennyi legyen is a szervezetbe került alkohol mennyisége. Mint láttuk, az erős fizikai tevékenység 

sem gyorsítja lényegesen az alkohol lebontását, a máj csak a termelt enzim mennyiségének megfelelő 

mértékben bontja le az alkoholt. Nagy mennyiségű alkoholfogyasztás után az alkohol sokáig 

megmarad a szervezetben, amely úgy magába szívja, mint a szivacs; a részegség, kómás állapot, végső 

esetben a halála következménye ennek a végzetes folyamatnak. 

Éhgyomorra történő alkoholfogyasztásnál kb. 1 óra múlva éri el a véralkoholszint a maximumot, 

amely 2 g/kg testsúly fogyasztása esetén kb. 1,75 ‰, kb. 12 óra múlva tűnik el az alkohol a vérből, 16-

18 óra múlva a test szöveteiből. Étkezés közbeni, illetve utáni alkoholfogyasztásnál a véralkoholszint 

maximális értéke kb. csak a fele, mint éhgyomorra fogyasztásnál. 

Az alkohol közvetlen toxikus hatása mellett kimutatták azt is, hogy az alkohol lebontása közben 

keletkező átalakulási termékek (metabolitok) egy nem jelentéktelen részét a szervezet zsírok és lipidek 

képzésére használja fel, alkohol fogyasztása után növekszik a lipidek, zsírsavak és a koleszterin 

mennyisége a szövetekben, különösen a májban, de a vérben is. Így a rendszeres alkoholfogyasztás 

egyik elősegítő tényezője lehet az érelmeszesedésnek. 

A fentiekben elmondottak alkoholos oldatok, alkohol-víz keverékek hatására vonatkoznak. A bor 

fiziológiai hatását vizsgáló kutatások szaporodó eredményei azonban egyre inkább megerősítik azt a 



 

felfogást, amely szerint fiziológiai és toxikológiai szempontból a bort nem szabad egyszerű alkoholos 

oldatnak tekinteni. Számos állatkísérletben hasonlították össze a bor, alkohol és a borpárlat hatását, 

természetesen azonos alkoholfokra beállítva és azonos mennyiségeket adagolva. Az eredmények 

meggyőzően bizonyították, hogy a hígított alkoholos oldat és a hígított borpárlat jóval toxikusabb 

hatású, mint a bor. Hosszú távú állatkísérletek eredményei szerint a bor semmilyen zavart nem okozott 

a kísérleti állatok fejlődésében, míg az alkohol és a borpárlat lassította a növekedést, és különböző 

belső zavarokat okozott. Bár az emberrel csak kivételes esetekben lehet biológiailag kielégítő 

kísérleteket végezni, joggal feltételezhetjük, hogy az embernél is – hasonlóan a kísérleti állatokhoz – a 

bor jóval kevésbé toxikusnak mutatkozik, mint a hasonló mennyiségben fogyasztott alkohol. 

Ami a zsír és koleszterin képzését illeti a májban és a vérben, állatkísérletekkel azt is kimutatták, 

hogy koleszterinadagolás esetében víz 15 %-os alkohol és 15 alkoholfokos bor itatásánál a máj összes 

lipidjeit, valamint a máj és vér koleszterintartalmát tekintve a legalacsonyabb értékeket a borral itatott 

állatoknál találták. Ez azt bizonyítja, hogy a zsírszerű anyagok túlképzését tekintve a bor ismét csak 

nem tekinthető hígított alkoholos oldatnak. 

Mi lehet e jelenség oka, melyek azok a borban kétségtelenül jelenlevő anyagok, amelyek 

csökkentik a borban levő alkohol toxikus hatását, csökkentik az alkohol lebomlás során keletkező és a 

szervezet által leköthető káros átalakulási termékek mennyiségét? Az újabb vizsgálatok 

megállapították, hogy ezek az anyagok polifenol-vegyületek, kevéssé kondenzált flavon-származékok, 

amelyek közül a leukoantocianinoknak a legnagyobb a biológiai aktivitása. Megerősíti ezt a 

megállapítást az is, hogy újabban az egyik nagy nyugatnémet gyógyszergyár mint koleszterin-

tartalmat csökkentő gyógyszert szabadalmazott egy flavon-származékot, amely összetételében 

rendkívül közel áll a borban lévő leukoantocianinokhoz. 

Felmerül a kérdés, mennyi alkoholt fogyaszthat rendszeresen naponta károsodás nélkül egy 

egészséges ember? Rendkívül nehéz erre a kérdésre minden szempontból megnyugtatóan válaszolni. 

Az irodalomban többféle számítási módszer és adat található erre. Legbiztonságosabb az a felfogás, 

amely szerint felnőtteknél a napi kalóriaszükséglet 10 %-a fogyasztható borból ártalom nélkül. 3000 

kalóriás (kb. 12500 joule) átlagos szükségletet alapul véve ez kb. 300 kal (kb. 1250 joule), ami 43 g 

(50 ml) alkoholnak felel meg. Ez a mennyiség kb. 0,5 liter 10 alkoholfokos bort jelent. Ez a 

mennyiség teljesen egészséges felnőtt emberre vonatkozik, étkezések közben, vagy az után fogyasztva 

a bort. 

Mondhatjuk-e ezek után, hogy a bor alkoholtartalma nem ártalmas? Természetesen nem, az 

ismertetett újabb vizsgálatok eredményei csak azt bizonyítják, hogy a bor jóval kevésbé ártalmas, mint 

az egyéb szeszes italok, mert olyan anyagokat tartalmaz, amelyek csökkentik a borban lévő alkohol 

toxikus és lipidképző hatását. 



 

10. METIL-ALKOHOL 

A metil-alkohol közismerten erősen mérgező anyag, szerencsére a borokban kevés van belőle. Az 

alábbi kis táblázat mutatja a borok metilalkohol-tartalmát. 

 

 Metilalkohol mg/l 

fehér borok 

vörös borok 

hibrid borok 

30-70 

70-180 

150-250 

 

Általában a borban lévő etil-alkohol 0,1-0,2 ‰-nek felel meg a metilalkohol-tartalom. A metil-

alkoholnak igen erős a toxikus hatása. Sokkal lassabban (négyszer) oxidálódik, bomlik, távozik el a 

szervezetből, lebontási termékei is károsak. Felhalmozódik a szövetekben és a vérben, a bekerült 

mennyiségnek 30 %-a a szervezetben marad. Vérben a halálos szint kb. 1,8 ‰ (etil-alkoholnál 4-5 ‰ 

felett). Az ADH enzim nem bontja, csak a kataláz enzim oxidálja először formaldehiddé, majd 

hangyasavvá. Toxikus hatása késleltetett, 12-24 óra múlva jelentkezik, gyomorfájás, görcsök, hányás 

formájában, mint ún. csendes részegség, pszichikai zavarok nélkül. Jelentős látási zavarok léphetnek 

fel, túlélésnél esetleg végleges vakság (a látóideg károsodik). 

Metilalkohol-mérgezés esetén nő a vér savassága, a bomlás folyamán keletkező hangyasav miatt, 

éppen ezért az egyik ellenszere az intravénásan beadott szódaoldat. A kisebb mennyiségben, de 

rendszeresen a szervezetbe kerülő metil-alkohol krónikus toxikusságot okozhat (hasonlóan a krónikus 

alkoholizmushoz), amely bélbántalmakat, végül májcirózist, paralízist, látási zavarokat, vakságot 

jelenthet. 

Bár a borokban igen kevés metil-alkohol van, felmerülhet az, hogy a rendszeres nagy mennyiségű 

hibrid-, direkttermő borfogyasztása zavarokat okozhat. Erről nincsenek hiteles orvosi dokumentumok, 

nagyon valószínű azonban, hogy a borokban lévő igen kevés metilalkohol-tartalom rendszeres és 

tartós fogyasztásnál sem okoz ártalmakat. 

10.1 MAGASABBRENDŰ ALKOHOLOK 

A két szénatomnál többet tartalmazó, egyértékű alkoholokat nevezzük magasabbrendű 

alkoholoknak vagy valódi kozmaalkoholoknak, kozmaolajoknak. Ezek az alkoholos erjedéskor, a már 

ismertetett módokon, változó mennyiségben melléktermékként képződnek. Általában kozmaolajoknak 

nevezzük a kierjedt folyadék alkoholos desztillálásakor nyerhető, magasabb forrpontú részeket, 

amelyek magasabbrendű egyértékű alkoholokból és más anyagokból (észterek, savak, terpének, 

furfurol stb.) tevődnek össze. 

Az alkoholos erjedéskor képződő valódi kozmaalkoholok a következők: 

− normál propil-alkohol: CH3-CH2-CH2-OH, forráspontja 97,2 
o
C, kellemes szagú folyadék, 

− izopropil-alkohol: CH3-CHOH-CH3, forráspontja 82,0 
o
C, 

− izobutil-alkohol: (CH3)2=CH-CH2OH, forráspontja 107 
o
C, jellemző illatú folyadék, 

− aktív amil-alkohol: C2H5-CH(CH3)-CH2OH, forráspontja 128 
o
C, optikailag aktív, balra 

forgató, 

− izoamil-alkohol: (CH3)2=CH-CH2-CH2OH, forráspontja 131 
o
C, jellemző szagú, 40 rész 

vízben oldható, optikailag inaktív folyadék. 

 

A magasabbrendű alkoholok az erjedés során képződő másodlagos termékek, 150-500 mg/l-nyi 

mennyiségben a borok normális alkotórészei. Legfontosabbak közülük az izobutil-alkohol és az 

izoamil-alkohol. 

A kozmaalkoholoknak és oxidációs termékeiknek (aldehidek, savak) nagy szerepük van a bor 

érzékszervi tulajdonságainak, illatanyagainak kialakulásában. Szerves savakkal észtereket, 

aldehidekkel acetálokat képeznek, amelyek kellemes illatú és aromájú vegyületek. 



 

A normál propil-alkohol és az izopropil-alkohol mennyisége a borokban csak néhány mg/l. Az 

izobutil-alkoholtartalom 50-250 mg/l között van, az amil-alkoholtartalom 100-300 mg/l, ebből kb. 20 

% az aktív amil-alkohol, a többi izoamil-alkohol. 

10.1.1 Glicerin 

Háromértékű alkohol: CH2OH-CHOH-CH2OH. Édes ízű, színtelen, szagtalan, szirupszerű 

folyadék. Fajsúlya 20 
o
C-on 1,2604. Vízzel és alkohollal korlátlanul elegyedik. 0 

o
C alatt kristályos 

tömeggé merevedik. 290 
o
C-on csaknem bomlásmentesen átdesztillálható. 

Az alkoholos erjedés másodlagos terméke. Egyes esetekben a szőlőben is képződhet a Botrytis 

cinerea működésének eredményeképp. Az alkoholos erjedés elején képződik a glicerin legnagyobb 

része: az első 50 g cukor erjedése alatt keletkezik a bor glicerintartalmának több mint fele. A 

képződött mennyiség függ a must kezdeti cukortartalmától, az élesztő fajtájától és az erjedés 

körülményeitől (hőmérséklet, savtartalom, levegőztetés, kénezés). 

Az alkohol után a glicerin a bor legnagyobb mennyiségű alkotórésze, a bor extraktanyagainak 

jelentős részét képezi. Édes ízénél, nagy viszkozitásánál fogva bizonyos mértékű lágyságot, simaságot, 

bársonyosságot, testességet kölcsönöz a bornak. A glicerin mennyisége a borokban eléggé állandó, 

annak ellenére, hogy sok tényezőtől függ kialakulása. Mennyisége legtöbbször 6 és 10 g/l között van 

100 g alkoholra számítva, ez az alkohol súlyának 1/10-ét, 1/15-ét jelenti. Ezen értékeknél több vagy 

kevesebb ritkán található, kivéve a Botrytises szőlőkből származó borokat, amelyek glicerintartalma 

sokkal nagyobb is lehet. A magyar borok glicerintartalma is hasonló hatások között mozog: 6-10 g/l, 

kivéve a speciálisan készült tokaji bortípusokat. 

Az erősen Botrytises szőlőből készült borok – nálunk főleg a Tokaji Szamorodni és aszúborok – az 

átlagosnál jóval több glicerint tartalmazhatnak, így a Tokaji Szamorodni borok 10-14 g/l, az aszúborok 

7-24 g/l glicerint tartalmaznak. A glicerin mennyisége a borban az ászkolás folyamán csökkenhet, 

mert baktériumok megtámadják és lebontják. 

10.1.2 Etilénglikol (EG) 

Édeskés ízű, mérgező tulajdonságú, kétértékű alkohol: HO-CH2-CH2-OH (d20
o

C=1,11). 5-50 mg/l-

es koncentrációban (általában 10 mg/l alatti) a borok természetes alkotórésze.  L-szerinből képződik. 

Képződését az alacsony hőmérséklet, a lassú, vontatott erjedés elősegíti. 

10.1.3 Dietilénglikol (DEG) 

HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH (d20
o
C=1,12). Mérgező tulajdonságú, a bornak nem természetes 

alkotórésze, jelenléte hamisításra utal. 

10.1.4 1,2-propilénglikol (propándiol, PG) 

Nem mérgező, a bor természetes alkotórésze (5-55 mg/l). 

H3C–CH–CH2 

 |   | 

OH  OH 

(d20
o
C=1,036) 

Az említett vegyületeket hűtőközegként alkalmazzák. A propándiol koncentrációját az O.I.V. 

csendes borokban 150 mg/l-ben, míg pezsgőknél 300 mg/l-ben maximálja. 

10.1.5 2,3-butilénglikol (2,3-butándiol) 

Kétértékű alkohol: CH3-CHOH-CHOH-CH3. A 2,3-butilénglikol az erjedés alatt képződik, az 

acetoin redukciója által. A magyar borok 0,42-1,46 g/l butilénglikolt tartalmaznak. A bornak tehát 

mennyiségileg is fontos alkotórésze. Keserű-cukros ízű anyag, a borokban stabil, a glicerint erjesztő 

baktériumok nem támadják meg. 



 

10.1.6 Mezo-inozit 

Hatértékű alkohol, a must összetételénél ismertettük. A szőlőből származik, mennyisége keveset 

csökken az erjedés alatt, mert az élesztők egy kis részét felhasználják életműködésükhöz. Ezenkívül 

változatlanul megmarad, mert nem erjeszthető. 

A borok 200-700 mg/l mennyiségben tartalmazzák: a fehérborok mezo-inozit-tartalma átlagban 

500 mg/l, a vörösboroké 300 mg/l. Az ászkolás folyamán tejsavbaktériumok megtámadják, és részben, 

egyes esetekben teljesen, lebonthatják. 

10.1.7 Mannit 

Hatértékű alkohol: CH2OH-(CHOH)4-CH2OH. Édes ízű, tű alakú kristályokban kristályosodik. 

Olvadáspontja 166 
o
C. Jelenléte a borban rendellenes, hibás erjedésre mutat: a fruktóz 

tejsavbaktériumok által keletkezett erjesztéséből ered. Ha erjedés alatt a hőmérséklet 35 
o
C fölé 

emelkedik, az élesztők megszüntetik működésüket, az erjedés megáll, és az édesen maradt bor 

kedvező közeg az anaerob baktériumok fejlődésének. Ezek megtámadják a glükózt és fruktózt, annál 

inkább, minél kisebb a savtartalom; tejsav és ecetsav keletkezik, ezenkívül a fruktózból mannit is. 

Ha a bor ászkolása alatt bekövetkező malolaktikus erjedés hosszan elhúzódik, és a bor még ki nem 

erjedt cukrot tartalmaz, a baktériumok a cukrot is megtámadják, s ilyenkor is képződik mannit. 

Hibás erjedés vagy mannitos erjedésbe átmenő almasavbomlás következtében a mannit mennyisége 

jelentékenyen megszaporodhat: 1-30 g/l lehet. 

10.1.8 Szorbit 

Hatértékű alkohol: CH2OH-(CHOH)4-CH2OH, a mannit izomérje. Kis mennyiségben (100 mg/l 

alatt) a szőlőből ered. Ezenfelüli mennyisége hamisításra, gyümölcsborokkal való házasításra mutat, 

mivel a gyümölcsboroknak rendes alkotórésze a szorbit. 

10.1.9 Kénessav 

Bár a kénessav a bornak nem eredeti alkotórésze, mégis mint állandóan jelenlévő anyagot kell 

tárgyalnunk, hiszen a SO2 mind ez ideig helyettesíthetetlen kezelőanyag a borászatban. Sajnos, a 

kénessavnak vannak káros, hátrányos toxikus tulajdonságai. Közismert a borban nagyobb 

mennyiségben levő SO2 szúrós, csípős, maró illata és íze. Sok embernél a kénessav 

gyomorpanaszokat, fejfájást okoz. 

Rendkívül káros hatása a kénessavnak, hogy blokkolja, hatástalanítja a tiamint (B1-vitamin). A B1-

vitamin fontos szerepet játszik a karboxiláz enzim működésében, amely a cukorbontásnál a 

piroszőlősavat acetaldehiddé és CO2-dáoxidálja: 
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Karboxiláz
COOHCOCH 

 
Kimutatható, hogy B1-vitaminhiánynál a vérben magas a piroszőlősav szintje. Így az SO2 

szervezetbe kerülése – mivel blokkolja a tiamint – az anyagcserében, cukorbontásban erős zavarokat 

okozhat. Különös figyelmet érdemelnek az édes borok, amelyekben sok az alkohol, sok a cukor, de 

sajnos általában sok a kénessav is. Éppen itt lenne szerepe a tiaminnak, hogy az anyagcsere, 

cukorbontás zavartalan legyen, de sajnos, éppen itt érvényesül jobban az SO2 káros hatása is. Ez az 

oka annak, hogy sokan rosszul tűrik a fehér édes borokat, mert az SO2 B1-vitaminromboló hatása miatt 

a cukor és az alkohol metabolizmusa gátolt. Állatkísérletek is igazolták az SO2 ártalmasságát: 

súlyosabb mértékű növekedésgátlást okozott. 

Az ártalom nélkül rendszeresen fogyasztható SO2 napi mennyiségére is sok adat található a 

szakirodalomban. Sajnos, a kötött kénessav éppen olyan ártalmas hatású a szervezetbe kerülve, mint a 

szabad, ezért mindig az összes kénessav mennyiségét kell figyelembe venni. A FAO és WHO 

álláspontja szerint SO2-ból maximálisan fogyasztható naponta: 

1,5 mg/kg testsúly 

Ez 70 kg-os embernél 100 mg SO2-ot jelent, ami egy 200 mg/l összes SO2-ot tartalmazó borból kb. 

0,5 1-nek felel meg. 



 

A szigorúbb álláspont szerint teljes biztonsággal, ártalom nélkül csak napi 25 mg SO2 fogyasztható, 

100 mg csak akkor, ha nagyobb mennyiségű B1-vitamin is van jelen. Mindenesetre, a rendszeresen 

nagyobb mennyiségű bort fogyasztó embernek tudnia kell, hogy a SO2-tartalom miatt legalábbis egy 

B1-avitaminózist (tartós vitaminhiányt) kockáztat. 

 



 

11. ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS SZERVES SAVAK 

11.1 ÁSVÁNYI ANYAGOK 

A bor ásványianyag-tartalmát szervetlen anionok és kationok képezik. A must ásványianyag-

tartalma az erjedés alatt változik, csökken, egyes anyagokat az élesztő használ fel, mások oldhatatlan 

só alakjában kiválnak. 

A bor anionjai közül fontosabb a foszfát, a klorid, a szulfát, kisebb mennyiségben a borát, a 

szilikát, a fluorid, a bromid, a jodid. A kationok közül jelentősebb mennyiségű a kálium, a nátrium, a 

kalcium, a magnézium, ezenkívül néhány mg-nyi nagyságrendben a vas, a réz, a mangán, az 

alumínium, a cink, az ólom, nyomokban az arzén és más fémek. 

11.1.1 Anionok 

Klorid (Cl
-
). A legtöbb esetben a bor normális klórtartalma kicsi, 20-200 mg/l. Nagyobb 

klórtartalom ammónium-klorid hozzáadására mutat (az erjedés elősegítésére, élesztők tápanyagául), 

esetleg konyhasó hozzáadására. Tengermelléki vagy sós, szikes talajon termesztett szőlők borai 1 g/l 

klórt is tartalmazhatnak. 

Szulfát (SO4
2-

). A bor kis mennyiségben tartalmaz szulfátot, amely a szőlőből ered, 50-100 mg/l-

nyi nagyságrendben. Az egymást követő kénezések és levegőztetések folytán a szulfát jelentősen 

gyarapodhat, mert a kénessav egy része kénsavvá oxidálódik (természetesen, mint erős ásványi sav, a 

borban teljesen kötött állapotban van, akárcsak a sósav). Ezért az ászkolás folyamán a borok 

szulfáttartalma növekszik, de az 1 g/l-t ritkán haladja meg. Általában 200-500 mg/l. 

Foszfát (PO4
3-

). Az anionok közül a legnagyobb mennyiségben szerepel, rendszerint néhányszáz 

mg/l nagyságrendben. Magyar borokban általában 200-540 mg/l foszfátot találtak, a vörösborokban 

rendszerint többet, mint a fehérekben. A foszfáttartalomnak mintegy tizedrésze szerves kötésben, 

szerves vegyületekben van. A bor foszfáttartalma kisebb, mint a musté, amelyből származott, mert az 

élesztők felhasználják egy részét. Ha azonban a bort sokáig tartják seprőjén, az élesztőkből ismét 

kilúgozódhat foszfát, így mennyisége növekedhet. A foszfátion ferrifoszfát-kiválást, -kicsapódást, az 

ún. fehértörést okozhatja. 

Szilikát (SiO3
2-

). Minden borban megtalálható. Magyar borokban 0-52 mg SiO2-ot mutattak ki. 

Külföldi borok szilikátion-tartalma 20-70 mg/l. 

Bromid (Br
-
). Kis mennyiségben (0,1-0,8 mg/l) mindig jelen van mint a klór kísérője. Kivételes 

esetekben több is lehet. 

Fluorid (F
-
). Hasonlóan a brómhoz, kismértékben, 1 mg/l körüli nagyságrendben kimutatható a 

borokban, bár egyes vidékeken több is lehet. 

Jodid (J
-
). Igen kis mennyiségben a borok normális alkotórésze, néhány tized mg/l 

koncentrációban. 

Borát (BO3
4-

). 10-80 mg/l „bórsavban” (H3BO3) kifejezett bór a borok normális, természetes 

alkotórésze. 

Nitrát (NO3
-
). Nitrátot a szőlő, must és a bor csak nyomokban tartalmaz, nagyobb mennyiségben a 

vizezett borok tartalmazzák, mert a természetes vizek mindig nitráttartalmúak. 

11.1.2 Kationok 

Kálium (K
+
). A bor kationjai között a legjelentősebb. Sok adat alapján a borokban 100-1800 mg/l 

kálium van, kivételes esetekben még több is lehet. A legtöbb borban a kálium mennyisége közelítőleg 

azonos a hamualkalitással (természetesen a milliekvivalenseket átszámolva káliumra). Magyar 

borokkal végzett vizsgálataink alapján a káliumtartalom 400-1600 mg/l között változott, a legtöbb 

esetben 600-1000 mg/l között volt. 

A hamu káliumtartalmának nagy ingadozását az okozza, hogy a hamu legnagyobb részét teszi ki, s 

a hamutartalom ingadozása mindig elsősorban a káliumot érinti. Főleg a must káliumtartalmától függ a 

borban lévő kálium mennyisége, az erjedés alatt azonban csökken. Egyrészt az élesztők is 

felhasználják, másrészt pedig borkő, kálium-hidrogén-tartarát válik ki. A bor ászkolása folyamán 

szintén csökkenhet a kálium az ismételt borkőkiválások miatt. 



 

Nátrium (Na
+
). A borban a nátrium mennyisége egy nagyságrenddel kisebb, mint a káliumé, 10-

200 mg/l között. Magyar borokban 10-50 mg/l nátrium található. A borban a nátrium minden sója 

oldható, ezért mennyisége változatlan, kicsapódás folytán nem csökken. 

Kalcium (Ca
++

). A borok kalciumtartalmának határt szab a kalcium-tartarát (C4H4O6Ca ∙ 4H2O) 

csekély oldhatósága, amely a pH-érték és az alkoholfok függvénye. A mustok kalciumtartalma mindig 

több, mint a belőlük származó boroké, mivel a kalcium-tartarát oldhatósága csökken az 

alkoholtartalom emelkedésével, és részben kicsapódik. A borok kalciumtartalma nem változik széles 

határok között, 50-160 mg/l között ingadozik. Magyar boroknál ugyanilyen értékek mérhetők. 

A borban tovább folytatódhat a kalcium-tartarát kiválása, s így a kalciumtartalom csökkenése. 

Emelheti a kalcium mennyiségét a savcsökkentés, kalcium-karbonát hozzáadása. Szerepe fontos a 

borban, mert hozzájárul a kolloidok kicsapódásához, nevezetesen a fehértörésnél a ferrifoszfátéhoz. 

A palackborokban a tartarátkiválásokat gyakran a kalcium-tartarát képezi, amelynek oldhatósága 

kevésbé függvénye a hőmérsékletnek, s ezért nyáron is kiválhat. 

Magnézium (Mg
++

). Minden a borban előforduló sója könnyen oldható, ezért mennyisége a musttól 

kezdve a kész borig nem változik, legfeljebb erjedéskor használják fel egy csekély részét az élesztők. 

Ez az oka annak, hogy míg a mustban több a kalcium, mint a magnézium, addig a borban fordítva van, 

illetőleg közelítőleg egyforma a mennyiségük. 

A borok magnéziumtartalma elég szűk határok között változik, általában 60-140 mg/l. Szerepe a 

kolloidok kicsapásakor hasonló a kalciuméhoz. 

Vas (Fe). A bor mindig tartalmaz vasat kis mennyiségben. A szőlőlé eredeti vastartalma 2-5 mg/l, 

kivételesen több is lehet. Ez az eredeti vastartalom jelentősen megnövekedhet, már a feldolgozás 

folyamán a szőlőre tapadt talajrészekből vas oldódhat ki, s a szőlő feldolgozása folyamán használt 

gépekből, berendezésekből is oldhat ki vasat a must. Később a bor ászkolása, fejtések, mozgatások 

alatt szintén érintkezhet fémrészekkel, és a vastartalom ismét növekedhet. A vastartalom némileg 

csökken a vasas törések következtében, amikor ferrifoszfát, illetve ferritannát válik ki. Jelentősen 

csökken a vastartalom a kálium-ferrocianidos derítésnél, a kékderítésnél. 

A leírt okok miatt a borok vastartalma erősen változó, rendszerint 5-15 mg/l, de ennél sokkal több, 

illetve kevesebb is lehet. 

Réz (Cu). A mustok mindig tartalmaznak rezet, néhány tized mg/l a szőlőből származik, de ennél 

lényegesen több is lehet olyan szőlőkből származó mustokban, amelyeket réztartalmú 

védekezőszerekkel kezeltek. Így a mustok réztartalma 20-30 mg/l-t is elérhet. Az erjedés alatt a réz 

legnagyobb része redukálódik, és réz-szulfid alakban kicsapódik az élesztőkkel, seprővel együtt. Az 

újborok réztartalma így rendszerint 1 mg/l alatt van. Az ászkolás folyamán ismét jelentékenyen 

emelkedhet a réz mennyisége, ha réztartalmú anyagokkal (sárgaréz, bronz) érintkezik. Vizsgálataink 

szerint a borok réztartalma a legtöbb esetben 0,1-2,0 mg/l, néha több, egészen 5 mg/l-ig. Ennél több 

réz csak kivételes esetekben található a borokban. 

Alumínium (Al
+++

). Néhány mg/l-nyi mennyiségben rendes alkotórésze a boroknak. A talajjal 

szennyezett szőlőkről vagy a porból kerül a borba. Mennyisége 50 mg/l-nél kevesebb. Jelentősen 

növekedhet az alumíniumtartalom, ha alumínium-szilikátokkal (kaolin, derítőföld) derítünk, vagy ha 

alumíniumból készült tárolóedényekben tartják a bort. 

Mangán (Mn
++

). Kevés kivétellel csaknem minden borban megtalálható 1-2 mg/l nagyságrendben. 

A szőlőből ered. A borok mangántartalma 0,2-4 mg/l között váltakozik. 

A magyar borok mangántartalma 0,5-5 mg/l, általában 1-2 mg/l között van. 

A mangán egyes enzimek aktív csoportjának alkotórésze, és azoknak az enzimrendszereknek az 

aktivátora, amelyek szerepet játszanak a cukrok és fehérjék lebontásában, a szerves savak 

metabolizmusában. A mangán nem ártalmas, ezért az élelmiszerekben nem szokták limitálni 

maximális értékét. 

Ólom (Pb
++

). Újabb vizsgálatok szerint a mustok 0,5 mg/l-nél kisebb mennyiségben tartalmazzák, a 

borok rendszerint kevesebbet, mert egy részét az élesztők lekötik. A borokban 0,1-0,4 mg/l ólmot 

mutattak ki. Mivel erősen mérgező fém, a borok maximális ólomtartalma 0,6 mg/l-ben van 

megszabva. Éppen ezért a borok kezelésénél ügyelni kell erre, mert sok az ólomfertőzési forrás: 

borászati anyagok, kémiai készítmények, edényzet (cement), az atmoszféra ólomtartalma. 

Cink (Zn
++

). Cinktartalmú védekezőszerekből kerülhet a mustba, illetőleg horganyzott edényekből 

vagy cinktartalmú derítőszerekből a borban. Normális mennyisége 0,1-5 mg/l. A cink toxikus fém, 

nagyobb mennyiségben ártalmas. 



 

Arzén (As
+++

). Kis mennyiségben (kb. 0,01 mg/l) normálisan jelen van a borokban. Arzéntartalmú 

védekezőszerekkel kezelt szőlők mustjába nagyobb mennyiségben is bekerülhet, de az erjedés alatt 

legnagyobb része az élesztőkkel kiválik. 1 mg/l feletti arzéntartalmú bor fogyasztása már veszélyes! 

Az említett kationon kívül nyomokban, -nyi mennyiségben egyéb kationokat, mikroelemeket is 

kimutattak a borban: titánt, molibdént, vanádiumot stb. Ezek szerepe és jelentősége még nem 

tisztázott. 

Tudjuk, hogy az élelmiszerek ásványi anyagai a tápértékben (kalória) kevés szerepet játszanak, 

fiziológiai hatásuk azonban igen nagy lehet. 

Jelentős a bor vizelethajtó (diuretikus) hatása. Borfogyasztás után a kiválasztott vizeletmennyiség 

gyakran több, mint a fogyasztott folyadék. Ezt a káliumsók okozzák. A kálium specifikus vizelethajtó 

hatása ismert a gyógyászatban, fiziológiailag nagyon aktív ion a K
+
, az élő sejtek belsejében 

nélkülözhetetlen, míg a sejtközi nedvekben a nátrium játszik szerepet. 

Érdekes, hogy a fehér borok jobban hajtják a vizeletet, mint a vörösek, pedig káliumtartalmuk nem 

több. Ennek oka a vörös borok nagy polifenoltartalma, amely gátolja a kálium felszívódását, ezért 

csökkenti ezt a hatást. 

Jelentős szerepet játszik a kálium az izom-összehúzódásban, különösen fontos a kálium és kalcium 

aránya az izomműködésben. 

Fontos a borok savtartalmának szerepe az emésztésben. A borok pH-értéke 2,8-3,8 között 

váltakozik, erősen savas, a bor pH-értéke közel áll a gyomornedv pH-jához (2,0-2,5). Fehérjedús 

táplálékoknál ezért fontos a savanyúság fogyasztása, a bor jól helyettesíti a savanyúságokat, érzete 

sem olyan savanyú. Sajnos, a borokban levő SO2 csökkenti ezt a kedvező hatást, mert gátolja a 

gyomorban a pepszin termelését, kiválasztását. 

A szerves savak a szervezetben, a szövetekben oxidálódnak, kötött részükből kationok: K
+
, Ca

++
, 

Mg
++

 szabadulnak fel, bejutnak a véráramba, és hozzájárulnak a vér lúgosságának a fenntartásához, 

hasonlóan a gyümölcsökhöz, zöldségekhez. A gyenge szerves savak miatt a bor erősen puffer hatású, 

így a gyomornedv pH-értékének fenntartásához is hozzájárul. 

 



 

12. SZERVES SAVAK A BORBAN 

A szerves savaktól ered a borok savas tulajdonsága. Alapvetően lényeges elemei a boroknak, a 

borok minőségének. Nagy szerepet játszanak a különböző borbetegségekben. A savak minősége és 

mennyisége szabályozza a sav-bázis egyensúlyt, ezen keresztül a bor savas ízét. A bor legfontosabb, 

viszonylag jelentékeny mennyiségben és mindig jelenlevő szerves sava a borkősav, az almasav, a 

citromsav, a tejsav, a borostyánkősav és az ecetsav. Ezek közül a borkősav, almasav és citromsav a 

szőlőből származnak, a többiek az erjedés folyamán keletkeznek, illetve mennyiségük az ászkolás 

alatt, baktériumos tevékenység következtében növekedhet. 

Ezeken kívül számos más szerves sav is kimutatható a borokban igen kis mennyiségben vagy 

nyomokban. Ezek nem is játszanak jelentős szerepet a borok összetételében, életében, részletes 

tárgyalásuk felesleges. Egyes savak kivételes esetekben már nem elhanyagolható mértékben 

felszaporodhatnak, mint pl. a glükonsav és glükuronsav, ezek a Botrytis cinerea hatására keletkeznek 

glükózból a szőlőben és az erjedés alatt. 

12.1 L-BORKŐSAV 

A szőlő és a bor jellegzetes sava, a szőlőn kívül nagyon kevés növényben található. Egyúttal a bor 

legfontosabb sava is, a legerősebb, legjobban disszociál, tehát egyenlő koncentrációban a legjobban 

növeli a hidrogénionok mennyiségét. A bor pH-értéke nagymértékben függ a borkősavtartalomtól. A 

szőlő három sava közül a legellenállóbb a baktériumok lebontótevékenységével szemben. Nagy 

mennyiségben a bort keménnyé, élessé teszi, így a kiváló minőségű borok általában szegényebbek 

borkősavban. 

A szőlőből származik, maximális mennyiségét a must borkősavtartalma szabja meg, mert az 

erjedés és ászkolás alatt már csak csökken. Igen jó beérést eredményező, meleg évjáratok borai 

kevesebb borkősavat tartalmaznak, mert a must borkősava is kevesebb: bizonyos hőmérsékleten felül 

a sejt légzési folyamatai a borkősavat is részben lebontják. Esős nyarú évjáratokban viszont a szőlő 

érése közben is növekedhet a borkősavtartalom, az intenzívebb bevándorlás miatt. Az ilyen évjáratok 

borai több borkősavat tartalmaznak. 

Az erjedés alatt mennyisége általában csökken a kálium-bitartarát (borkő) kicsapódása folytán, 

mert a keletkező alkohol miatt csökken az oldhatósága. A borkőkiválás el is maradhat, ha a must 

borkősavtartalma már eredetileg is kevés. Esetleg a kiválás csak később, a kierjedt bor lehűlése után 

következik be. 

Ritkább esetben egyes tejsavbaktériumok is megtámadják, lebontják, ilyenkor tejsavképződés és az 

illósavak növekedése következik be. Ez a borbetegség a megfordulás. Ebben az esetben a borkősav 

teljesen el is tűnhet a borból. 

A borkősav nehézfémekkel (vas, réz) komplex vegyületeket képez. 

A borkősav mennyisége az említett körülményektől függően erősen változhat: 1 és 5 g között 

literenként, kivételesen nagyobb értékek is előfordulhatnak. A vizsgált fajtákat illetően magas 

borkősavtartalmú a Furmint, kis borkősavtartalmú pl. az Olaszrizling, az Ezerjó, a Kadarka. 

12.2 L-ALMASAV 

A növényvilágban legelterjedtebb szerves savak egyike, sok gyümölcs legfontosabb sava. A szőlő 

érése alatt sejtlégzés által való elégése, alkoholos erjedése élesztők hatására, tejsavas erjedése 

(malolaktikus erjedés, biológiai savcsökkenés) az ászkolás alatt – mind olyan jelenség, amely az 

almasav fontos szerepére utal a borászatban. Emellett szerepet játszik a szőlő érettségi állapotának 

meghatározásában, sőt a borok minőségében is. Egyes hideg nyarú évjáratok borai, a fiatal borok zöld 

íze, nyersesége az almasavnak tulajdonítható. A szőlőből származik, maximális mennyiségét szintén a 

must almasavtartalma szabja meg. Minimális mennyisége akár nulla, vagy csaknem nulla is lehet, mert 

a zöld szőlőtől az érett borig állandóan csökken az érési, alkoholos és malolaktikus erjedési 

folyamatokon keresztül. Az erjedés alatt egy részét az élesztők alkohollá és szén-dioxiddá erjeszthetik, 

ugyanakkor megkezdődhet malolaktikus erjedése is, ezáltal az almasav akár teljesen átalakulhat 

tejsavvá és szén-dioxiddá. 



 

A borok almasavtartalma nagyon különböző, még ugyanazon boré is, ha fejlődésének különböző 

időszakában vizsgálják. Így csak igen széles határok között adható meg: 0-8 g/l. A fajták közül az 

átlagosnál nagyobb almasavtartalma az Ezerjónak van. 

12.3 CITROMSAV 

Kis mennyiségben a szőlő és a bor természetes alkotórésze. A Botrytises szőlőből származó mustok 

1 g/l citromsavat is tartalmazhatnak. Vörösborokban kevesebb a citromsav, mint a fehérekben. Erős 

komplexképző tulajdonsága van: a Fe
+++

-iont megköti egy oldható, komplex anion alakjában, így 

meggátolhatja a vasas töréseket. 

Az ászkolás folyamán a citromsavtartalom csökken, a malolaktikus erjedéssel párhuzamosan a 

baktériumok csaknem teljesen elfogyasztják a jelenlevő citromsavat, amelyből főleg illó savak 

keletkeznek. 

12.4 BOROSTYÁNKŐSAV 

Négy szénatomos, kétbázisú sav. Képlete: COOH-CH2-CH2-COOH. Monoklin prizmákban vagy 

táblákban kristályosodik. Olvadáspontja 182,8 
o
C. Vízben, alkoholban oldható, gyengén savanyú, 

kellemetlen ízű. Aszimmetrikus szénatomja nincs, tehát optikai forgatóképességgel nem rendelkezik. 

A borban levő fémekkel képzett sói oldhatók. 

Az alkoholos erjedés másodlagos terméke. 

Pasteur 1852-ben kimutatta, hogy az alkoholos erjedésnél mindig keletkezik borostyánkősav, kb. 1 

g 100 g alkoholra vonatkoztatva. Valójában a képződött borostyánkősav mennyisége 0,5 és 1,5 g/l 

mennyiségben váltakozik az erjedés körülményei szerint. Ez a borostyánkősav-tartalom meg is marad 

a borban. 

Jellegzetes komplex sós-keserű-savanyú ízével, szerepe van az ún. boríz kialakulásában, a bornak 

legtöbb ízzel rendelkező sava. Fontos fiziológiai szerepe van. 

12.5 TEJSAV (-OXIPROPIONSAV) 

Képlete: CH3-CHOH-COOH. Színtelen, higroszkópos, szirupszerű folyadék. Kellemesen savanyú 

ízű. Vízzel, alkohollal minden arányban keveredik. Tömény (90 %-os) oldatának fajsúlya 1,248. A 

vízmentes tejsav higroszkópos kristályokat képez, amelyek 18 
o
C-nál olvadnak. Aszimmetrikus 

szénatomot tartalmaz, optikailag aktív. Három módosulata van, a balra forgató D-tejsav, a jobbra 

forgató L-tejsav és egy optikailag inaktív tejsav. A borban levő tejsav a két, optikailag aktív tejsav 

keveréke. 

A D(-)-tejsav alkoholos erjedés alatt képződik cukorból, kb. 1 g/l-nyi mennyiségben. Minden bor 

normális alkotórésze. A biológiai savcsökkenés folyamán almasavból nagyobb mennyiségű tejsav 

(L(+)) képződhet az almasav koncentrációjától és a malolaktikus erjedés lefolyásától függően, 5 g/l-ig. 

Tejsav azonban képződhet különböző baktériumos hatásokra, borbetegségeknél (mannitos erjedés, 

megfordulás, glicerinerjedés) a cukrok, illetve a borkősav-lebontása folytán. 

A tejsav a bornak az a sava, amely az erjedéstől kezdve állandóan szaporodik, akár természetes 

folyamatok (malolaktikus erjedés), akár borbetegségek révén. Kivételt képeznek az állandóan kénezett 

borok, amelyek kénessavtartalma meggátolja a malolaktikus erjedést és az egyéb baktériumos erjedési 

folyamatokat, ezért az erjedés alatt keletkező kb. 1 g/l tejsav változatlanul marad az ászkolás 

folyamán. 

12.6 ECETSAV 

A borok illósavtartalmát az alifás sorozatba tartozó homológ zsírsavak (hangyasav, ecetsav, 

propionsav, vajsav, valeriánsav stb.) képezik. Egészséges borokban az illósavtartalom több mint 95 %-

a ecetsav. 

Az ecetsav képlete CH3-COOH. Éles, szúrós szagú folyadék, forráspontja 118,1 
o
C, fajsúlya 

1,0492. A vízmentes ecetsavat jégecetnek nevezik, mert 16,7 
o
C alatt megdermed, kristályosodik. 

Vízzel, alkohollal és éterrel korlátlanul keveredik. A hígított ecetsav tiszta ecetsavtartalma fajsúlya 

alapján nem állapítható meg, mert hígításnál a fajsúly először nő, azután csökken. 

 



 

Ecetsav egészséges mustokban csak nyomokban mutatható ki, rothadó, penészes mustokban 

azonban néhány tized g/l, kivételesen több is keletkezhet. Az erjedés folyamán mindig keletkezik 

ecetsav, például a cukorból képződött acetaldehid diszmutációja révén. 

Már az erjedés elején megjelenik, maximumát akkor éri el, amikor a cukor fele kierjedt, utána 

képződése lassan csökken. 

Az erjedés alatt, az élesztők tevékenysége folytán képződött ecetsav mennyisége függ az erjedés 

körülményeitől, de normális erjedéseknél rendszerint nem haladja meg a 0,6-0,8 g-ot literenként. 

Megfigyelések szerint a képződő ecetsav mennyisége összefüggésben van a must cukortartalmával: 

nagyobb cukortartalmú mustokból több ecetsav keletkezik. 

A malolaktikus erjedés során is keletkezik kis mennyiségű ecetsav, amely főleg a citromsav 

lebontásából származik, ez ugyanakkor játszódik le, amikor az almasav lebontása, s ugyanazok a 

baktériumok is idézik elő. 

Mindenesetre az előbbi módokon képződött ecetsavtartalom nem haladja meg a 0,8-1,0 g/l-t, s az 

ennyi ecetsavat tartalmazó bor egészségesnek tekinthető. 

A borok ecetsavtartalma a fejlődés, tárolás alatt csak növekedhet, gondos kezeléssel változatlan 

marad. 

Eddigmint illósavtartalomról az ecetsavról beszéltünk. Igen kis mennyiségben azonban egyéb 

illósavak is jelen lehetnek a borban, a baktériumos elváltozások esetén nagyobb mennyiségben is. 

Ezek a következők: 

hangyasav: H-COOH, éles szagú folyadék, forrpontja 100,5 
o
C, kis mennyiségben, 50 g/l-ig mindig 

kimutatható a borokban, alkoholos erjedéskor képződik, mint a leucin bomlásterméke, 

propionsav: CH3-CH2-COOH, színtelen, csípős, kellemetlen szagú folyadék, forrpontja 141,1 
o
C, 

egészséges borok csak nyomokban tartalmazzák, anaerob baktériumok által megtámadott, beteg 

borokban, főleg a megfordulásnál, nagyobb mennyiségben is keletkezhet, akár az illósavtartalom 30 

%-áig, 

vajsav: CH3-CH2-CH2-COOH. Kellemetlen, avas vajszagú folyadék, forrpontja 163,5 
o
C, 

nyomokban, legfeljebb 10-20 mg/l mennyiségben egészséges borokban is kimutatták. Beteg, tejsavas 

erjedésű borok nagyobb mennyiséget is tartalmazhatnak. 

A magasabbrendű (5-17 szénatomosak) zsírsavak közül is sokat kimutattak nyomokban a 

borokban, borászati szempontból legfeljebb az igen kis mennyiségű észterek, illat- és aromaanyagok 

képzésénél játszanak szerepet. Az ún. késői szüretelésű – magas cukortartalmú – mustok erjesztésére 

ajánlott speciális fajélesztők alkalmazása esetében az erjedés után közvetlenül mért 

illósavkoncentráció sok esetben meghaladja az előírt határértéket, jóllehet érzékszervileg nem 

érezhető. A tárgyra vonatkozó vizsgálataink szerint ezek az élesztők relatíve nagy koncentrációban 

képeznek magasabbrendű (C6, C8, C10) zsírsavakat, amelyek a meghatározási módszer körülményei 

között illósavként jelentkeznek. Az érlelés során az észtereződési reakciónak köszönhetően már nem 

befolyásolják számottevően az illósav-értéket. 

12.7 EGYÉB SZERVES SAVAK 

A tárgyalt szerves savakon kívül a borokban számos más savat kimutattak nyomokban, mint pl.: 

glikolsav (CH2OH-COOH), glioxilsav (CHO-COOH), mezoxálsav (COOH-CO-COOH), glicerinsav 

(CH2OH-CHOH-COOH), szacharinsav (COOH-(CHOH)4-COOH) stb. Ezeknek azonban nincs 

lényeges borászati jelentőségük, mennyiségük elhanyagolható. 

Glükonsav: CH2OH-(CHOH)4-COOH. Egybázisú sav, a glükózból származik, az aldehidgyök 

oxidációja révén. A penészeknél igen elterjedt enzim, a glükóz-oxidáz idézi elő ezt az oxidációt. Mivel 

nem erjeszthető, a glükonsav teljes mennyiségében megtalálható a borban is. 

A glükonsav jelenléte azt bizonyítja, hogy az édes bor nemes rothadású szőlőből származik. 

A teljesen egészséges szőlőkből szűrt mustok és borok csak igen kevés (max. 120 mg/l) 

glükonsavat tartalmaznak. A nemes rothadáson átment szőlőből származó, természetes, édes 

csemegeborok egészen 2,5 g/l-ig terjedő mennyiségben tartalmazhatják. 

Glükuronsav: CHO-(CHOH)4-COOH. Szintén a glükózból származik, hasonló körülmények között 

keletkezik, mint a glükonsav, csak kisebb mennyiségben. Nemesrothadáson vagy rothadáson átment 

szőlőkben mutatták ki. 



 

Az élesztő nem bontja, ezért teljesen átkerül a borba, ahol 0,4-1,25 g/l mennyiségben kimutatható. 

Ez magyarázhatja a rothadt szőlőből származó borok normálisnál nagyobb redukálóanyag-tartalmát. 

A glükonsav és a glükuronsav is optikailag aktív, jobbra forgat, ez magyarázza a rothadt szőlőből 

származó borok jobbra forgató képességét. 

Sikiminsav: a polifenolok szintézisénél kellő mértékben tárgyaltuk a sikiminsav szerepét, noha a 

nomenklatúra szerint a vegyület maga nem tartozik az ún. polifenolok közé. Újabban fajtaazonosításra 

igyekszenek felhasználni, de kísérleti eredmények bizonyítják, hogy például a különböző terhelési 

módok (rügyterhelés szabályozása, fürtválogatás stb.) nagyban befolyásolják a borban található 

koncentrációját, így igencsak kockázatos belőle a fajtára vonatkozó megállapításokat levonni. 

Többéves (2005-2009) vizsgálataink alapján fajtatiszta, kétszer fejtett borok esetében az alábbi 

sikiminsav koncentrációk mérhetőek (HPLC-s módszer): 

Bor 
Sikiminsav 

mg/l 

minimum maximum 

Sauvignon Blanc 

Syrah 

Zweigelt 

Cabernet Sauvignon 

Kékfrankos 

Pinot gries (Szürkebarát) 

Pinot blanc 

Chardonnay 

Kadarka 

Merlot 

Müller Thurgau (Rizlingszilváni) 

Oporto 

Olaszrizling 

7 

22 

15 

59 

10 

5 

3 

30 

15 

28 

20 

8 

10 

16 

91 

45 

205 

90 

30 

25 

150 

40 

67 

120 

75 

180 

 

A fenti felsorolásban szereplő koncentrációk iránymutatásra alkalmasak, mindazon 

megfontolásokkal együtt, amelyek a biológiai rendszerekből levonható következtetések 

bizonytalanságára utalnak. 

A sikiminsav olasz kutatók szerint (Bertelli, 2006) a kvercetinnel együtt a fehérborok pozitív 

élettani hatását erősíti. 

 



 

13. VITAMINOK 

A vitaminok az emberi szervezetben rendkívül fontos szerepet játszanak. Mindinkább felismerjük 

annak szükségességét, hogy a megfelelő táplálékkal, étrenddel biztosítsuk folyamatosan napi 

vitaminszükségletünket. Az ember számára legfontosabb mintegy 20 vitaminnak a bor kb. felét 

tartalmazza. Egyes fontos vitaminok teljesen hiányoznak belőle, így pl. a C-vitamin. Ugyancsak 

hiányoznak belőle a zsíroldható vitaminok: az A-, D-, E- és K-vitamin. Megtalálható benne viszont a 

vízoldható vitaminok, a B-vitamincsoport legnagyobb része. 

A 3. táblázat tartalmazza a borokban levő vízoldható vitaminok átlagos mennyiségét és az emberi 

szervezet átlagos napi szükségletét. E vitaminok egy része a szőlőből származik, a többi erjedés után, 

az élesztők tevékenysége folytán kerül a borba. 

3. 3. táblázat. Borok átlagos vitamintartalma 

Vitamin literenként 
A szervezet napi 

szükséglete 

B1 Tiamin 

B2 Rboflavin 

B6 Piridoxin 

B12 Cobalamin 

H Biotin 

PP Nikotinamid 

Pantoténsav (B5) 

Folsav 

Mezoinozit 

Kolin 

<10 μg 

30-180 μg 

1 μg 

0,05-0,07 μg 

2 μg 

0,8-1,4 μg 

1 mg 

2 μg 

0,3-0,5 g 

20-30 μg 

2 mg 

3 mg 

3 mg 

1 μg 

2 μg 

15 mg 

10 mg 

200 μg 

0,5-1 g 

- 

 

Az adatokból kitűnik, hogy a bor táplálkozásunkban csak szerény vitaminforrásnak tekinthető. A 

táblázatban szereplő 10 vitamin közül csak a mezoinozit és a biotin azok, amelyek mennyisége 

megközelíti a napi szükségletet. Ha a bort viszont nem mint vitaminforrást, hanem mint étkezéskor 

fogyasztott italt tekintjük, akkor nyugodtan összehasonlíthatjuk más erjesztett italokkal, sőt a 

szőlőlével is. Ami vitamintartalmát illeti, a bor nem marad el a sörtől, sőt a kereskedelmi forgalomban 

lévő szőlőlé is kevesebb vitamint tartalmaz, mint a bor, mert az alkoholos erjedés biológiai folyamatai 

sokkal jobban kímélik a rendkívül érzékeny vitaminokat, mint a szőlőlé tartósításának ipari műveletei, 

nem beszélve az erjedés során keletkezett vitaminokról. A borban lévő csekély vitaminmennyiségek 

valóban csak másodlagos szerepet játszanak egy jól kiegyensúlyozott, gazdag táplálkozásban, más a 

helyzet azonban hiányos élelmezés esetén. A második világháború alatt pl. Franciaországban jobb volt 

a közegészségügyi helyzet, és kevesebb volta vitaminhiányos betegség a bortermő vidékeken, ahol 

rendszeresen fogyaszthattak bort. 

13.1 A BOR FENOLOS VEGYÜLETEINEK P-VITAMINHATÁSA 

A bor fenolos vegyületei, a polifenolok az újabb kutatási eredmények szerint fontos szerepet 

játszanak a bor érzékszervi tulajdonságaiban és technológiai viselkedésében, jelenleg azonban a 

polifenolok rendkívül intenzív biológiai tulajdonságaival kívánunk foglalkozni. 

Mintegy 50 éve Szentgyörgyi Albert fedezte fel, hogy a növényekben a C-vitamin (aszkorbinsav) 

mellett vannak olyan vitaminnak tekinthető egyéb anyagok is, amelyek egyrészt erősítik, stabilizálják 

a C-vitamin hatását, másrészt növelik az állati szervezetekben a kapilláris vérerek falának ellenálló 



 

képességét, csökkentik a hajszálerek falának áteresztőképességét (permeabilitását). Ezeket az 

anyagokat P-vitamin-faktoroknak nevezték el. Fiziológiai kísérletekkel kimutatták, hogy ezek az 

anyagok fenolos vegyületek: flavonoidok, antocianinok, leukoantocianinok, katechinek, stb. 

Bebizonyosodott, hogy P-vitamin-faktorok nélkül a szervezet C-vitamin-igénye olyan nagy, hogy azt 

normális táplálkozással nehéz kielégíteni. A P-vitamin egyik szerepe viszont éppen az, hogy 

katalitikus redukcióval regenerálja a C-vitamint, oxidált, átalakult származékaiból. E P-vitamin-

aktivitást mutató vegyületek másik hatása, a hajszálerek ellenálló képességének növelése pedig azon 

alapul, hogy a hajszálerek falát védő poliszacharid vegyületek lebontását gátolja. 

Mivel a P-vitamin-hatást kifejtő vegyületek a borban is megtalálhatók, méghozzá nagy 

mennyiségben, kézenfekvő, hogy a boroknak nagy P-vitamin-aktivitást tulajdonítunk. Ezt a tényt 

számos fiziológiai állatkísérlettel igazolták, ezek során bebizonyosodott, hogy a bor P-vitamin-hatású 

vegyületekben igen gazdag ital. Legerősebb P-vitamin-hatása a bor polifenol vegyületei közül a 

leukoantocianinoknak és a katechineknek van, de jelentős a flavonoidok és az antocianinok aktivitása 

is. Különösen a vörösborokban van rendkívül sok leukoantocianin vegyület: 1-2 g/l. A fehérborok P-

vitamin-aktivitása is kielégítő, mert ezek is tartalmaznak 20-50 mg/l leukoantocianint, s a hatást még 

növelik a sárga színű festékanyagok, a flavonoidok is. 

A bor tehát olyan gazdag különféle P-vitamin-hatású polifenol vegyületben, hogy egyedül is képes 

biztosítani szervezetünk P-vitamin-szükségletét. Bár sok növényféleség bővelkedik P-vitamin-

aktivitású vegyületekben, hangsúlyozni kell, hogy a különböző konyhai és előkészítő műveletek 

(főzés, polifenolokban gazdag részek eldobása) igen gyakran eltávolítják azokat táplálékunkból. A bor 

viszont érintetlenül adja át nekünk könnyen asszimilálható oldatban egy friss gyümölcs, a szőlő 

értékes és nagyszámú polifenol vegyületeit. 

 



 

14. A BOR BAKTERICID TULAJDONSÁGAI 

Mikroorganizmusok tevékenysége nélkül a bor nem létezne (erjedés!). Ugyanakkor a bor saját 

maga képes egyes mikrobákra, baktériumokra olyan erős gátló, sőt pusztító hatást gyakorolni, hogy 

túlzás nélkül valódi antiszeptikus hatásáról beszélhetünk. Számos, az emberre patogén baktériumfajta 

(kolera vibrió, kolibacilus, tífuszbacilus, stafilokokkuszok stb.) különösen érzékeny a bor e hatásával 

szemben. 

A néphit már régóta tulajdonít a bornak antiszeptikus hatást. A bor mikrobaellenes tulajdonságait a 

múlt század vége felé kezdték tudományosan tanulmányozni. Kolera- és tífuszjárványok idején 

tapasztalták, hogy a rendszeresen bort fogyasztó emberek között kisebb volt a kolera-, vagy 

tífuszbacilussal fertőzött vizet veszély nélkül meg lehetett inni, ha bort adtak hozzá és kis ideig állni 

hagyták. A csírátlanító hatás, mind a fehér-, mint a vörösboroknál megmutatkozott. E század első 

felében folytatódtak a kísérletek, és megerősítették a borok antiszeptikus, csírátlanító hatását. Nem 

tudták viszont még azt, hogy a bor melyik alkotórészeinek tulajdonítható ez a hatás. Eleinte a bor 

alkoholtartalmára, majd a bor savaira, esetleg kénessavtartalmára gondoltak, ezek a feltevések 

azonban megdőltek. Az 1950 óta végzett pontos kísérletek azután bebizonyították, hogy ezt az 

antiszeptikus hatást is a bor polifenol vegyületei idézik elő, elsősorban a természetes színezékek: az 

antocianinok a vörös, a flavonoidok a fehér borokban. 

Az antocianinok – így a szőlő antocianinja is – általában heterozidok, glükozidok, amelyek savas 

hidrolízise folyamán egy vagy több molekula cukor és egy aglükon: antocianidin molekula keletkezik. 

Baktericid hatása csak a hidrolizált aglükonnak, az antocianidinnek van. A szőlőmustban lévő 

antocianidinek csak az erjedés után kezdenek hidrolizálni, ezért a mustnak és az éppen kierjedt 

újbornak alig van baktericid hatása, ez a hatás csak az antocianinok hidrolízisével kezd kialakulni a 

borokban, és egy idő múlva éri el a maximumot. A kék szőlők antocianinjai közül legnagyobb 

mennyiségben a malvin van jelen, ennek aglükonja a malvidin. Vizsgálatok során megállapították, 

hogy kolibacilusokkal szemben a malvidin baktericid hatása 33-szor nagyobb, mint a fenolé, és már 

50-100 mg/l koncentrációban is teljesen elpusztítja a kolibacilusokat. A tífuszbacilusok pedig még 

érzékenyebbek vele szemben. 

Újabban igen érdekes vizsgálatokat végeztek a bor polimerizált polifenol vegyületeivel. Ismeretes, 

hogy .a bor „cserzőanyagai”, „tanninjai” az elemi flavon-vázon alapuló polifenol vegyületek több 

molekulából kondenzált, polimerizált termékei. Amilyen mértékben polimerizálódnak a flavon-vázas 

molekulák, főleg a katechinek és leukoantocianidinek, olyan mértékben erősödik két tulajdonságuk: az 

összehúzó íz és a fehérjékhez való affinitás. E tulajdonságok maximumot érnek el kb. 9-10 molekula 

kondenzációjánál, ez a polimer vegyület már a tulajdonképpeni tanninnak felel meg, természetesen ez 

önotannin és nem az általában tanninnak nevezett gallotannin. Az újabb kutatások bizonyították e 

polimer vegyületek vírusellenes hatását. A polifenol vegyületek polimerizációs fokának 

növekedésével csökken e vegyületek nagy P-vitamin-aktivitása, ezzel szemben jelentősen erősödik az 

antivírusos hatás, ami igen erős lehet. 

Különböző vírusokkal szemben vizsgálták ezt a hatást, ilyenek a Herpes simplex (hólyagos 

kiütések), Poliovírus 1 (gyermekbénulás), Echovírus 9, Ooxsackie B 5 (légzőszervi megbetegedések, 

agyhártyagyulladás) stb. Vizsgálták a kondenzációs fok növekedésével a Polivírusra gyakorolt gátló 

hatás minimális koncentrációjának és a kollagénhez való affinitásnak a változását. Megállapítást nyert 

két dolog: 

− 1. A vírusellenes hatás a kondenzációs fok növekedésével erősen nő, a kb. 10 molekulából 

polimerizált önotannin hatása ezerszer nagyobb, mint az egyszerű polifenoloké. 

− 2. Ugyanilyen összefüggés van a kollagénhez való affinitás indexével is, amely 0-ról 70-re nő. 

A polimerizált vegyületek hatására a vírusok azért veszítik el fertőző hatásukat, mert a fehérjék 

komplex vegyületeket képeznek a tanninokkal, így inaktiválódnak a vírusfehérjék, amelyek a 

sejtekhez kötődnek és azokba behatolnak. Az önotannin vírusellenes hatása nagyobb, mint a 

gallotanniné, mert stabilabb komplexeket képez a vírusfehérjékkel. Érdekes lenne megtudni, hogy a 

vírusok inaktiválása tartós marad-e az emésztőszervekben, erre azonban még nincsenek adataink. 

Eddigi ismereteinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a bornak mint igen bonyolult 

összetételű italnak rendkívül sok táplálkozásfiziológiai hatása van – károsak, hasznosak egyaránt. 



 

A bor káros, mérgező hatása elsősorban az alkoholnak tulajdonítható. Bár kétségtelen, hogy a 

borban lévő alkohol toxikus hatása jóval kisebb, mint az egyéb szeszes italoké, mégsem hagyható 

figyelmen kívül, ezért a bor fogyasztása is csak mértékletesen ajánlható. 

Táplálkozásélettani szempontból értékesek, hasznosak a bor ásványi anyagai, szerves savai és 

vitaminjai, bár ezek mennyisége kevés. 

Különös figyelmet érdemelnek a bor polifenol vegyületei, ezek közül egyesek igen erős P-vitamin-

aktivitással, mások baktericid hatással rendelkeznek. A kondenzált polifenol vegyületeknek pedig 

újabban a vírusellenes hatását is kimutatták. Ezért azt mondhatjuk, hogy a bor ugyan nem gyógyszer, 

de tartalmaz olyan polifenol vegyületeket, amelyek gyógyszerként is alkalmazott vegyületek, illetve 

amelyek erős fertőzésellenes baktericid, vírusellenes hatással rendelkeznek. 

Évezredek óta számos népnek a bor a legkedveltebb, legbecsültebb itala. Ennek okát többek között 

talán néhány olyan fiziológiai hatásában kell keresnünk, mint amilyeneket tárgyaltunk. Úgy látszik a 

bor megfelel az ember reális szükségleteinek mind pszichikailag, mind fiziológiailag. Mindent 

összevetve, a bor előnyös tulajdonságai mértékletes fogyasztás esetén jóval felülmúlják a 

hátrányosakat. 

 



 

15. ÖSSZEFOGLALÁS 

A bor a frissen szüretelt szőlő frissen kipréselt levének fermentációja során keletkezett, tehát 

fermentált ital, ami alkoholt is tartalmaz, véletlenül sem egyszerű vizes-alkoholos oldat. 

Mi borászok, ha arról beszélünk, hogy bor és egészség, akkor azt sohasem úgy tesszük, hogy az 

orvosok helyett mondjuk azt, hogy valaminek fiziológiailag pozitív vagy akár negatív hatása is van, 

mert ez nem a mi feladatunk. Viszont az már a feladatunk lehet, hogy ha az orvosok valamiről azt 

mondják, hogy hatása van – pozitív vagy negatív hatása –, akkor megpróbáljuk megvizsgálni, hogy az 

a borban valójában ott van-e, vagy nincs, és a technológia segítségével vagy megpróbáljuk a 

koncentrációját feldúsítani, vagy pedig megpróbáljuk a borból eltávolítani. Tesszük ezt a nagyon-

nagyon szigorú európai uniós és hazai bortörvény előírásainak a figyelembevételével. Ugyanis hiába 

mondjuk, hogy például a rezveratrolnak óriási hatása van, ha egyszer a szőlőben olyan 

koncentrációban képződik, amilyenben képződik, és a borászati technológia csak ezt tudja a borba 

átmenteni, legalábbis részben. 

Tehát a mi elsőrendű feladatunk azt hiszem az, hogy érzékszervi szempontból nagyon kiváló 

terméket állítsunk elő, hiszen ahogy egy itáliai zenész mondta régen, hogy „semmit sem ér az a 

muzsika, amit senki sem akar meghallgatni”, semmit sem ér az a bor, amit senki sem akar meginni, 

legyen bár csodálatos kémiai összetétele, és legyen bár benne nagyon magas a rezveratrolkoncentráció 

is. 

„A bor a világ legegészségesebb és leghigiénikusabb itala”, mondta Pasteur. Baudelaire szerint a 

bor olyan mint az ember: se nem ördög, se nem angyal! A régi görögök a bor „arcait” egy háromszög 

csúcsain ábrázolták: táplálék méreg, orvosság. Azt, hogy a bor élvezeti cikk, természetesnek tartották. 

Valljuk meg őszintén, napjainkban ez utóbbi a leglényegesebb! Kétségtelen, hogy az egyes 

bortípusokban található glükóznak és fruktóznak, valamint az alkoholnak van energiaértéke, azonban a 

mai táplálkozási szokások között ennek nemigen van jelentősége, ugyanúgy mint a bor vitaminjainak 

sincs (többnyire B-vitamin család). 

Azt, hogy a bor méreg, nyilvánvalóan alkoholtartalmának tulajdonították, mint ahogy sokáig a 

gyógyszer voltát is, a hatást a mérték határozta meg. Napjaink alkoholellenessége az általa okozott 

szervi betegségek – bár ezeket más élelmiszerek pl. fűszerek, só stb. is előidézhetik – mellett a 

szociológiai problémákban is keresendő (antiszociális magatartás – alkoholizmus stb.)! 

A bor összetételére vonatkozóan tekintsük át az 8. ábrát. 



 

A BOR kA BOR kéémiai miai öösszetsszetéételetele

Szőlőből származó
vegyületek

• cukrok

• savak

• fehérjék

• polifenolok

• ásványi anyagok

• elsődleges aromaanyagok

Kívülről bekerült 
vegyületek

Az erjedés 
során képződött 

vegyületek

• alkoholok

• glicerin

• fermentatív aromák

• szerves savak

(illósavak, 
borostyánkősav, 

stb.)

• növényvédőszer-

maradványok

• fémek  KÉKDERÍTÉS

• szűrőanyagok (azbeszt)

• egyéb nemkívánatos

összetevők (toxinok)

• SO2

 

8. kép A bor kémiai összetétele 

Az egyik csoport a szőlőből származó vegyületek összessége, mert akárhogy is vesszük, a bor 

szőlőből készül – mindenféle ellenkező híresztelés ellenére. A másik nagy vegyületcsoport az 

alkoholos erjedés során keletkezett vegyületek összessége. Nem csekély, ami ilyenkor keletkezik. A 

harmadik pedig a „kívülről” bekerült vegyületek összessége. A szőlőből származó és az erjedés során 

keletkezett vegyületek mindegyikének van valamilyen fiziológiás, élettani hatása! 

Orvosi megközelítésben tény, hogy a fermentált termék, tehát pl. az alkoholos erjedésen átesett 

termék, ami esetünkben a bor, hatásában nem ugyanazt jelenti, mintha magát a gyümölcsöt enném 

meg, ugyanis azt mondják, hogy a fermentált közegből a hasznos vegyületek felszívódása könnyebben 

történik meg, mint magából a gyümölcsből. A borász feladata tehát egy olyan stabil bor előállítása, 

amellyel megnyerheti a fogyasztó kegyeit, és hogy ha ezek után a termék még reklámozható azzal, 

hogy egészséges, akkor nyertünk. 

Azokkal a vegyületekkel kezdem, amelyek a borba úgymond „kívülről” kerülnek be. A 

növényvédőszer-maradványokkal kapcsolatban elég kevés publikáció jelenik meg. Gondolom, hogy 

azért, mert a szőlészek betartják a permetezésre vonatkozó szabályokat, ha meg véletlenül nem 

tartanák be, akkor úgysem indulna be az alkoholos erjedés, ha a növényvédőszer-maradvány a 

mustban egy meghatározott koncentráció fölött lenne, hiszen az élesztő „élőlény”, tehát nem tolerálja 

a növényvédő szert, ha pedig tolerálja, akkor elindul az erjedés, és a képződött metabolitok 

kicsapódnak, és a seprőben lesznek megtalálhatók. Nem beszélve arról, hogy a különböző, 

musttisztításnál alkalmazott derítőanyagok, így például a bentonit, gyakorlatilag teljesen eltávolítja a 

növényvédőszer-maradékot. 

A másik olyan, ami szintén fiziológiai hatású, de nem biztos, hogy jó, ha ott van a borban – 

manapság élelmiszerek kapcsán sokat beszélünk róluk –, a toxinok. A bor esetében az úgynevezett 

mikotoxinok jöhetnének szóba, hiszen a penészesedés, mint olyan, a szőlőt is elérheti. Ezen vegyületek 

képződésének megvan az elvi lehetősége. Szerencsénk van viszont, mert egy alacsony pH-jú közeg, 

valamint az alkoholos közeg a toxinok képződésének eleve nem kedvez. 



 

Kimutatási határ: 0,05 μg/l
0: <0,05 μg/l

Minta OTA (μg/l)

Tokaji ófurmint (Bene pincészet) 0,014

Tokaji édes szamorodni ’97 0

Tokaji édes szamorodni ’96 0,055

Nyers aszú (Royal) 0

Nyers aszú erjesztve RM321 (2/a) 0

Nyers aszú erjesztve RA100 (3/c) 0

TRW piros (2001-i palackozás) 0,193

Tokaji 6p. aszú ’95 0

Tokaji 5p. aszú ’93 0,149

Tokaji aszú esszencia ’95 0

M in ta O T A  ( μg / l)

T o k a j i ó f u rm in t  ( B e n e  p in c é sz e t ) 0 ,0 1 4

T o k a j i é d e s  sz am o ro d n i ’9 7 0

T o k a j i é d e s  sz am o ro d n i ’9 6 0 ,0 5 5

N y e rs  a sz ú  ( R o y a l) 0

N y e rs  a sz ú  e r je sz tve  R M 3 2 1  (2 / a ) 0

N y e rs  a sz ú  e r je sz tve  R A 10 0  (3 / c ) 0

T R W  p iro s  (2 0 0 1- i p a la c k o z á s ) 0 ,1 9 3

T o k a j i 6 p . a sz ú  ’9 5 0

T o k a j i 5 p . a sz ú  ’9 3 0 ,1 4 9

T o k a j i a sz ú  e ssz e n c ia  ’9 5 0

 

9. kép Tokaji borok OTA-koncentrációja 

Az egyéb élelmiszerekben az úgynevezett aflatoxin, az Aspergillus flavus nevű penész terméke 

sokszor jelen van, vagy jelen lehet, de a borban véletlenszerűen sem, legfeljebb az úgynevezett 

ochratoxinok családjába tartozó Ochratoxin-A-ról beszélhetünk, de szerencsére az alkoholos erjedés, 

valamint a különböző derítőszerek az Ochratoxin-A mennyiségét a nemzetközileg előírt 2 

mikrogramm/literes koncentráció határ alatt tartja. Tehát még olyan nemzeti kincs termékünk esetében 

sem kell félnünk, mint a Tokaji Aszú, ahol tudjuk, hogy a Botrytis mellett a Penicillium és az 

Aspergillus fajok is előfordulnak. Szerencsére, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha a technológiát 

betartjuk, nem lesz gondunk. 

Kívülről bekerült vegyületként meg kell még emlékeznünk a legáltalánosabban alkalmazott 

borkezelő anyagról a kéndioxidról. Tudjuk, hogy 2006. novembere óta a boros címkén minden 10 

milligramm/liternél magasabb koncentrációjú kéndioxidot fel kell tüntetni, ami meg is történik. 

Sajnos, nem lehet mellőzni a kéndioxid alkalmazását. Nem csak azért, mert antiszeptikus, illetve 

antioxidáns hatású, hanem mert van egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága, hogy a minden borban az 

erjedés végén megmaradó, valamint az érlelés során keletkező acetaldehidet acetaldehid-biszulfit 

formájában megköti. Tudjuk, hogy az acetaldehid a boroknak az öreg, darab, levegős, fáradt ízét 

eredményezi, tehát a kénezés, jóllehet mindig egyre alacsonyabb koncentrációban, de még mindig a 

borászati technológia elengedhetetlen része marad. 

Ha már itt tartunk, s az élelmiszerekhez hasonlítjuk a bort, és ha megnézzük hogy egy élelmiszer 

csomagolásán hányféle különböző adalékanyagot kell feltüntetnünk, akkor szerencsénk van a borral. 

Mert tervbe véve is csak a lizozim nevű tojásból előállított baktericid hatású anyagot akarják a 

címkére vetetni, továbbá a kazeint, amelyet éppen azoknak a polifenol vegyületeknek a „simítására” 

használunk, amelyeknek pozitív élettani hatása van. A listára került még a halenyv és a tojásfehérje, 

amit a nagy értékű vörösborok fényesítésére szoktak alkalmazni. 

A kazeint valószínűleg le fogják venni a napirendről, mert több országból érkezett olyan észrevétel, 

hogy a kazeinnel nem lehet túlderíteni – ahogy mondani szoktuk –, maradék nem marad a borban, 

hiszen a kálium sóját használjuk a derítésre, miközben a natív kazein ebben a vizes alkoholos oldatban 

egyáltalán nem oldódik. 

Furcsállom, hogy például a zselatint miért nem vették fel erre a jövőbeli tiltólistára, hiszen a 

zselatin állati csontokból készül, és a kergemarhakór megjelenése óta ez komoly veszélyt jelenthet. 



 

Nem véletlen, hogy a derítőszergyártó cégek erőteljesen dolgoznak a zselatinhoz hasonló 

molekulaszerkezetű növényi fehérje előállításán. 

A bor sohasem romlik meg úgy, hogy olyan anyagok keletkezzenek benne, amelyek az emberi 

egészségre károsak lennének. Legfeljebb pl. olyan mértékben ecetesedik meg, hogy nem akarjuk 

meginni, de jó lesz borecetnek, ami a salátára nagyon kiváló. Tehát ilyen értelemben a többi 

élelmiszerhez képest nagyon jó a bor pozíciója. 

Ha visszatérünk a tokaji bor kérdésére az ochratoxinnal kapcsolatban, most már bebizonyosodott, 

hogy a Penicillin-V-t a Tokaji Aszúk tartalmazzák, a botritis mellett jelen lévő penicilliumfajok 

termékeként. Igaz, hogy 10-15 milligramm/literes koncentrációban; ebből adódóan egy Maripen 

tabletta hatásának az eléréséhez körülbelül 15 liter öttputtonyos Tokaji Aszút kellene egyhuzamban 

meginni. Nyilván nem valószínű, hogy ez bekövetkezik, de tény, hogy a Penicillin-V a tokaji 

borkülönlegességekben megtalálható. 
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10. kép Tokaji Aszú Penicillin-V koncentrációja 

Nézzük azt a második vegyületcsoportot, amely az alkoholos erjedés termékeit jelenti. Nem 

beszélünk itt most a savakról, bár azokról is tudjuk, hogy komoly élettani hatásuk van, hiszen a bor 

pH-ja közel áll a gyomorsav pH-jához, ami az emésztésben betöltött szerepét jelentheti ezen 

vegyületeknek. De inkább engedtessék meg néhány gondolat a „szerencsétlen” és sokat szidott 

alkoholról. Nyilvánvaló, hogy az alkohol probléma is lehet. Most a napokban olvastam az olaszok heti 

borászati folyóiratában a következőket. (Egyébként az olaszok a franciákkal együtt nagyon komolyan 

foglalkoznak a bor és egészség témakörével. Ennek ellenére a franciáknak a boros címkére most már 

rá kell írniuk, hogy terhes anyáknak nem ajánlott; elég furcsa, hogy miért éppen a terhes anyákat írják 

rá, miért nem azt pl., hogy cukorbetegeknek nem ajánlott? Tehát a franciák, akik a bor igazi atyjának 

tartják magukat, ezt mégis megengedik maguknak, mindenesetre a bor és egészség témájával 

foglalkoznak.) Egy százezres felmérésben milánói orvosok a veserák kialakulásának kockázatát az 

alkoholfogyasztással hozták összefüggésbe; ugyanaz az ábra jött ki, amit már láttunk, az U-alakú 

görbe, ahol az absztinens, a mérsékelten fogyasztó és a nagyivó rizikófaktorai jelentkeztek. Nem volt 

különbség a bor, a sör és a tiszta alkohol között. Nem lehetett azt mondani, hogy csak a bor 

egészséges. 

Induljunk ki abból, hogy az alkoholos erjedés szimbolikusan is a bor születésének folyamata. 

Hiszen egy cukros, vizes oldat, amelyet mustnak nevezünk, alkoholos erjedés során alakul át borrá, 

egy merőben más termékké, ennek a primer terméke az etil-alkohol, vagyis az etanol vagy alkohol. 



 

Persze tudjuk, hogy ez problematikus, viszont alkohol nélkül nem lenne bor. Gondoljuk el, hogy az a 

közel háromezer vegyület, amit ma a borban ismerünk, egészen másképpen oldódik tiszta vizes 

oldatban, egészen másképpen oldódik mondjuk egy 96 v/v%-os alkoholban, és megint másképpen a 

borra jellemző vizes-alkoholos oldatban. Miután ezeknek a vegyületeknek az érzékszervi megfelelője, 

tehát oldhatósága erre az egy oldatra vonatkozik, mindjárt látjuk, hogy a bor érzékszervi 

kialakulásában az alkoholnak – amelynek egyébként is jó íze van – óriási szerepe van. 

Nem tudom, kóstoltak-e már alkoholmentes bort. A mai technológia, a membrántechnika már 

lehetővé teszi, hogy a borból úgy távolítsuk el az alkoholt, hogy az összes többi komponens 

gyakorlatilag benne marad. Szeretném elmondani, hogy nekem nem nagyon nyerte meg a tetszésemet, 

viszont miután visszakerült hozzá az alkohol, akkor rögtön adta azt az érzékszervi értéket, amit az 

ember elvár tőle. Nem beszélve arról, hogy mondjuk egy nagy értékű vörösbor 13 térfogatszázalék 

alkohol nélkül „nem rúghat labdába”. Tehát, ha erről az oldalról nézem, az alkohol elengedhetetlen 

része a bornak. 

Ha már itt tartunk, hadd említsek meg egy másik alkoholt a borban. Ez pedig a metil-alkohol. 

Sokan nem tudják, hogy minden természetes bornak alkotórésze 180-250 milligramm/literes 

mennyiségben. A szőlőben lévő pektinből származik; a szőlőnek és az élesztőnek is van úgynevezett 

pektin metilészteráz enzimaktivitása, mely segítségével a metil-alkohol képződik. Szokták azt 

mondani, hogy az úgynevezett direkttermő borokban magasabb ezeknek a koncentrációja. 

Keresztrejtvényekben „butító bor – három betű” a Noa-ra céloznak vele. Teljesen egyértelmű, hogy 

valamivel magasabb, mivel magasabb a pektintartalma, de ahhoz, hogy valaki metilalkohol-

mérgezésben haljon meg, egy ültő helyében mondjuk 30 liter Otellót kellene, hogy megigyon. Ha 

valaki 30 liter vizet egy ültő helyében megiszik, valószínűleg meghal. (Egyébként a direkttermő 

szőlőfajták telepítése, boraik kereskedelmi forgalmazása tilos.) 

Beszéltünk azokról a vegyületekről, amelyek a borban találhatók. Nézzünk további két nagy 

vegyületcsoportot, amelyekről számos orvosi vizsgálat bizonyított be élettani hatást: 

− Polifenol-vegyületek, 

− Nitrogéntartalmú-vegyületek. 

 

Szeretném jelezni, hogy ezeknek a vegyületeknek mindegyike borászati technológiai szempontból 

problémás. Nekünk borászoknak arra kell törekednünk, hogy stabil, piacképes bort adjunk a 

fogyasztónak, miközben a polifenolok viselkedése, oxidációra és polimerizációra való hajlama miatt 

instabilitást eredményez, a nitrogéntartalmú vegyületek kategóriájáról mindnyájan tudjuk, hogy a 

fehérjezavarosodásokért felelősek, és ha az előbb említett savakhoz még hozzávesszük a kationokat, 

az úgynevezett ásványi alkotórészeket a borban, akkor rögtön ott vagyunk a borkő-stabilizálás 

szükségességénél. Mindegyik esetben azokat a vegyületeket távolítjuk el a borból – muszáj 

eltávolítanunk –, amelyeknek egyébként pozitív élettani hatása lenne. 



 

Fenolos jellegFenolos jellegűű vegyvegyüületek csoportosletek csoportosííttáásasa
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11. kép Polifenol-vegyületek a borban 

A polifenol-vegyületeknek a borban való előfordulásáról azt kell tudnunk, hogy ezek kizárólag a 

szőlőből kerülnek át a borba. Egy manapság a fehérborok esetében tanulmányozott polifenol-

vegyületen, a tirozolon kívül, amely a tirozin nevű aminosavból élesztő tevékenység útján keletkezik. 

Vizsgálataink szerint a különböző élesztők különböző mértékben alakítják át a tirozint. A tirozol a 

fehérborokban is jelentős, 40-50 milligramm/literes koncentrációban található, és különösen a 

badacsonyi borok jeleskednek ebben a tekintetben. (A fehérborok pozitív élettani hatásáról a 

vörösborok mellett kevés szó esik.) 
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12. kép Badacsonyi borok tirozol koncentrációja 

Borászati szempontból a vegyületcsoportot először az úgynevezett összes polifenol koncentrációval 

jellemezzük, amely a fenolos-hidroxil csoportoknak a számát jelenti egy meghatározott reagens 

segítségével megmérve, és ezt csoportosítjuk az úgynevezett egyszerű fenolokra, valamint a flavonoid 

vázat tartalmazó flavonoid fenolokra, valamint ezen flavonoidoknak a polimerizált származékai az 

úgynevezett tanninok. 

A nem flavonoid fenolok közé tartoznak a galluszsav és a fahéjsav származékok, és az előbb 

említett rezveratrol is. A másik csoportba, a flavonoid vázat tartalmazók közé soroljuk a katechineket, 

(3-flavanol) és a leukoantocianinokat (3,4-flavandiolok), valamint a vörösborok színét adó – a 

kékszőlő héjából származó – antocianinokat. Tapasztalataim alapján, mind a fehér, mind a 

vörösborban az epikatechinből van a kevesebb. A vörösborokban a katechinek koncentrációja 

nyilvánvalóan magasabb, akár elérheti az 3-400 milligramm/literes koncentrációt is; fehérborokban a 

100 milligramm/liter körüli – gyakran kevesebb – érték a jellemző. 

Az összes polifenol vegyületre érvényes az, hogy mennyiségük függ a termőtájtól, a szőlőfajtától, 

az évjárattól, a szőlőművelési módtól, a szüreti időpont megválasztásától, az úgynevezett fenolos 

érettségtől, mely azt jelenti, hogy megvan-e a szőlőhéjban a szükséges koncentráció, és megfelelően 

extrahálható állapotban van-e, tehát ki tudjuk-e nyerni a szőlőből. A fentiek mind befolyásolják a 

borban mérhető mennyiséget. 
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13. kép Badacsonyi borok polifenoljai 

Ha anyagmérleget készítünk, akkor azt lehet mondani, hogy mindegyik polifenol vegyületre 

érvényes, hogy a szőlőben megtalálható mennyiségnek legfeljebb az 50-60 százalékát nyerjük ki, a 

maradékban – tehát a törkölyben – 40 százalék körüli értékes anyag marad. Nem véletlen, hogy pl. a 

kozmetikai iparág vagy a különböző táplálékkiegészítők előállítói előszeretettel nyúlnak a borászati 

melléktermékekhez mint alapanyaghoz. 

A rezveratrolról saját méréseim alapján több ezer adatom van. Sokszor igyekeztem több évjáraton 

keresztül átívelően valamilyen fajtarangsort, termőtáji vagy borvidéki besorolást készíteni. Sajnos azt 

kell, hogy mondjam, hogy statisztikailag nemigen lehet a szőlőfajták között Magyarországon 

különbséget tenni. Legfeljebb a trend azt mutatja, hogy a Merlot, a Kékfrankos és a Pinot noir vezet, a 

Cabernet-ek kissé lemaradnak. (Egyes kutatások azt mutatják, hogy ahol sok a színanyag, az 

antocianin, ott kevesebb a rezveratrol és fordítva.) 

A polifenol-vegyületeknek antioxidáns tulajdonságuknál fogva erős szabadgyökmegkötő szerepük 

van. 

Az ún. TAS-érték (teljes antioxidáns státusz) összefüggést mutat a borok összespolifenol-

koncentrációjával. Meghatározására több módszer is létezik, mi a borászatban alkalmazott Folin-

Ciucalteu-reagenst használjuk (TAK-érték). 
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14. kép Polifenolok TAK értékei 

A 14. ábra adatai szerint az egyes vegyületek azonos koncentrációban mérve különböző TAK-

értékeket mutatnak élen a transz-rezveratrollal. Ha azonban a bor összetételét tekintjük, ahol a 

katechinek, leukoantocianinok nagyságrenddel nagyobb koncentrációban szerepelnek, a TAK-értéket 

döntően „ők” befolyásolják. 

Átlagban a magyarországi szőlőfajták 1-3 milligramm/liter transz-rezveratrol koncentrációt 

mutatnak bor formában. Nyilvánvalóan a szőlő héjában ez sokkal több. Ezeknek a vegyületeknek a 

glükozid formában való előfordulása kb. 70 % (piceidek vagy polidatinok). Ez a tény technológiai 

lehetőséget ad a borásznak, hogy esetleg növelje a a rezveratrol-koncentrációt, pl. béta-glükozidáz 

enzimek adagolásával, vagy olyan pektinbontó enzimek vagy akár élesztő alkalmazásával, amely béta-

glükozidáz enzim aktivitással rendelkezik. 



 

 

15. kép Néhány vizsgált bor rezveratrol-összetétele 

Ha az egyes borvidékeken belüli koncentrációkra szeretnék utalni, akkor Villány és Sopron a két 

kiemelkedő a vörösborok tekintetében; a fehérborok genetikai okokból is kevesebbet tartalmaznak a 

rezveratrolból, minimális, 1 milligramm/liter körüli vagy az alatti koncentrációban, jóllehet a transz-

piceid, tehát a glükozid forma bennük is megvan. 

Miért a vörösborok esetében és miért nem a fehérboroknál beszélhetünk nagyobb koncentrációról? 

A kiváló borminőség elérése szempontjából a fehérbor készítésnél eredendően arra törekszünk, hogy 

minél hamarabb válasszuk el a törkölyt a musttól. A vörösbor készítés pedig héjon erjesztést és héjon 

áztatást jelent, tehát tovább tart az az extrakció, amely a héjban lévő vegyületek kioldódását jelenti. 

Teljesen érthető, hogy a vörösborok magasabb koncentrációban tartalmazzák ugyanazt a vegyületet, 

főleg, ha még a szőlőfajta genetikusan is predestináltabb erre. 

Az olaszok és franciák közösen meghatározták a Pinot noir teljes géntérképét. Beláthatatlan pozitív 

következményei lehetnek a jövőben ennek, ha már a szelekció, a klón-szelekció kezdeti fázisában 

megtalálják azt a gént, ami a rezveratrol képződéséért, akkumulációjáért felelős, vagy pedig 

megtalálják pl. a színanyag képzését irányító gént. Így már a kísérleti szakasz első fázisában ki lehet 

választani a továbbszaporításra szánt klónt, amelyekben magasabb rezveratrol vagy színanyag 

képződik. 

Két érdekes vegyületről a polifenol vegyületek közül: az egyik a kvercetin, a másik pedig a 

sikiminsav, mely valójában nem is polifenol, de prekurzora azoknak! 

Az olaszoktól ered az ötlet. Egy-két évvel ezelőtt Bertelli professzor, aki a Nemzetközi Szőlészeti 

Borászati Hivatal (O.I.V.) mellett működő Bor- és Egészség Szakbizottságnak a vezetője, felfigyelt 

arra, hogy a Tamiflu nevű gyógyszer – a kínai csillagánizsból készített gyógyszer, amit a 

madárinfluenza megelőzésére alkalmaznak – sikiminsavat és a kvercetint tartalmaz. „Tessék inkább 

fehérbort inni, mert abban elég szép koncentrációban található ez a két vegyület.” Tehát ez indította el 

azokat a vizsgálatokat, melyek a két vegyület mérésére irányulnak. Mára több száz adat alapján a 

kvercetin 1-2 mg/liter, míg a sikiminsav 30-50 mg/liter koncentrációban fordul elő átlagosan. 

Ne feledjük tehát, hogy ezek a vegyületek, amelyek a polifenol kategóriába tartoznak, borászati 

technológiai szempontból éppen az oxidációra és a polimerizációra való hajlam következtében 

instabilak, ebből adódóan nekünk borászatilag az instabilitás ellen védekezni kell; tudomásul kell 

vennünk, hogy olyan vegyületeket távolítunk el a borból, amelyeknek pozitív élettani hatása lehet. 



 

A nitrogéntartalmú vegyületek közül az úgynevezett biogén aminokat említjük meg, és a bor sok 

arcára hívnám fel vele kapcsolatban a figyelmet. Az egyik a hisztamin, a másik a tiramin, a harmadik 

pedig a szerotonin. Ezek egymás mellett találhatók meg a borban. A hisztaminnak és a tiraminnak a 

nem igazán pozitív hatásait mindenki ismeri. A szerotoninnak pedig a nyugtató, depresszióoldó hatása 

közismert, és miután alkoholos közegből kerül be a szervezetbe – tudjuk, hogy a mono-amino oxidáz 

enzimrendszert az alkohol gátolja –, a csekély, néhány milligramm/literes koncentráció 

felhalmozódhat, tehát kifejtheti a hatását. 

Biogén amin Fehér bor

(mg/dm
3
)

Vörös bor

(mg/dm
3
)

Kadaverin NQ – 0,3 NQ – 0,9

Etil-amin NQ – 0,4 NQ – 0,8

Hisztamin 0,17 – 1,25 0,59 – 2,2

Metil-amin 0,21 – 1,30 0,3 – 0,87

b-fenil-etil-amin NQ NQ – 0,78

Putreszcin 0,31 – 1,78 0,45 – 5,49

Szerotonin NQ – 0,75 NQ – 1,07

Tiramin 0,1 – 1,10 0,3 – 0,95

Triptamin ND ND

B io g é n  a m in F e h é r  b o r

(m g /d m
3
)

V ö r ö s  b o r

(m g /d m
3
)

K a d a v e r in N Q  –  0 ,3 N Q  –  0 ,9

E til-a m in N Q  –  0 ,4 N Q  –  0 ,8

H is z ta m in 0 ,1 7  –  1 ,2 5 0 ,5 9  –  2 ,2

M e til-a m in 0 ,2 1  –  1 ,3 0 0 ,3  –  0 ,8 7

b -fe n il-e t i l-a m in N Q N Q  –  0 ,7 8

P u tr e s z c in 0 ,3 1  –  1 ,7 8 0 ,4 5  –  5 ,4 9

S z e r o to n in N Q  –  0 ,7 5 N Q  –  1 ,0 7

T ir a m in 0 ,1  –  1 ,1 0 0 ,3  –  0 ,9 5

T r ip ta m in N D N D

ahol: NQ: kimutatási határérték alatt
ND: az adott módszerrel nem detektálható

 

16. kép Magyar borok biogénamin összetétele 

A borkezelések, különösen a bentonit a hisztaminnak és a tiraminnak mintegy 90 százalékát 

eltávolítja, a szerotoninhoz pedig nem nyúl hozzá. Szerotoninból a tokaji borkülönlegességekben 

méréseink szerint magasabb, 4-5 milligramm/literes koncentráció található. 

A befejező gondolat: sohasem a bor a hibás, hanem mindig az ember. 

Még egy impresszió, ami véleményem szerint a lehető legszebben fejezi ki az ember, a bor és a lét 

kapcsolatát. Valamikor, még fiatal koromban egy toscanai pince mélyén egy öreg hordó falára volt 

vésve a következő mondat: „Senza Cerere e Bacco Venere e gelata”. Szabadfordításban magyarul: 

Kenyér és Bor nélkül meghal a szerelem. A fentieket ennél szebben megfogalmazni nem lehet. 

A borfogyasztó országokban szinte állandó a vita a bor tulajdonságairól, hatásáról, szerepéről 

életünkben. Gyakran felmerül a kérdés, mi a bor: élelmiszer, táplálék, élvezeti cikk, kábítószer, méreg, 

orvosság? A válasz nem könnyű. Kétségtelenül mindegyik, de különböző mértékben, sok tényezőtől 

függően. 

A bor az emberi kultúra talán legrégibb, legkedveltebb itala. Már az ókorban a görögök is több 

hatást tulajdonítottak a bornak, s főbb tulajdonságait egy háromszög csúcsaival ábrázolják, az egyik 

csúcs táplálékot jelentett, a másik orvosságot, a harmadik mérget, bizonyos mágikus hatással. Ez a 

meghatározás nagyon találó és jellemző. Azt, hogy a bor élvezeti cikk is, természetesnek tartották. 

A borral kapcsolatban számos szólás és közmondás van köztudatban. Ilyen például Baudelaire 

mondása: „A bor olyan, mint az ember, se nem ördög, se nem angyal.” Kevésbé problematikus és 

talányos Masquelier a toxikológia és az alkoholos italok kapcsolata ismert kutatójának a 

megállapítása: „Az orvosok legnagyobb része olyannyira elkötelezett híve az alkoholizmus elleni 

küzdelemnek, hogy elfeledkeznek a bor hasznos tulajdonságairól.” Az emberek kisebbik része, az ún. 

„nagyivók” háttérbe szorítják a többséget alkotó, a bort mérsékelten, intelligensen fogyasztó 



 

népességet. A fától nem látják az erdőt, és a bor szimbolikus nyelvezetéből egyedül egy szót 

jegyeznek meg, emelnek ki: az alkoholt. 

Vannak ellenkező vélemények is. Trentini és munkatársai például 1965-ben kijelentik: „Az 

alkoholizmus problémája a múltban gyökerezik. Gyakorlatilag nem más, mint valamiféle 

boszorkányüldözés, a tudományos megfontolásokon túl tipikusan morális problémákat takar. Az 

alkoholban mindig csak ellenséget látnak, egy bármikor bekövetkezhető sorscsapást, mind az egyén, 

mind a társadalom számára.” 

Pasteur szerint: „A bor a legegészségesebb, leghigiénikusabb ital.” Sok más vélemény szerint a bor 

rendkívül ártalmas, tönkreteszi a májat, szívet, vesét, tehát az emberiség esküdt ellensége. Ilyen 

szélsőséges vélemények mellett csak szigorúan bizonyított tényekre támaszkodhatunk. Elsősorban azt 

kell leszögeznünk, hogy a bor rendkívül bonyolult összetételű anyag, egy növényi sejtnedvnek az 

erjedés által átalakított és hosszú időre tartósított terméke. Semmiképpen nem hasonlítható egyéb 

szeszes italokhoz, elsősorban a tömény italokhoz, amelyek erjesztett levek lepárlásával, illetve, 

alkohol és víz összekeverésével és ízesítésével készülnek. 

15.1 A BOR TÁPLÁLKOZÁSÉLETTANI SZEREPE 

15.1.1 Az etil-alkohol 

Ismeretes az etil-alkohol (továbbiakban: alkohol) energiatermelő szerepe. Szervezetünkbe kerülve 

az alkohol exoterm reakció során ég el, egy gramm alkohol teljes elégésével kb. 7 kal (kb. 30 joule) 

energia keletkezik. Ilyen értelemben vajon tekinthetjük-e az alkoholt energiaforrásnak, mint pl. a 

szénhidrátokat, zsírt? Ehhez tudnunk kell azt, hogy az emberi szervezetbe került energiaforrás két 

irányban hasznosul: egyrészt az úgynevezett „alapmetabolizmus”-hoz ad energiát, a sejtnívón történő 

légzési folyamatokhoz, másrészt a létfontosságú szervek (szív, tüdő) mechanikus működéséhez, az 

izomműködéshez (mozgás, munkavégzés) és a hőfejlesztéshez (testhőmérséklet fenntartásához). Az 

alkohol csak az alapszükségletek (alapmetabolizmus) szintjén játszik szerepet, egy részét 

helyettesítheti (50-80 %-át) az alapmetabolizmust biztosító táplálékoknak. Az alkoholnak tulajdonított 

energiabevitel tehát csak a sejtnívón történő légzési folyamatoknál érvényesül, ilyen szűkebb 

értelemben tehát energiaforrás. Az emésztési hőszabályozási, mozgási energiafogyasztásnál már nincs 

szerepe. 

Az alkohol az izommunkának nem energiaforrása (mint pl. a cukor), ugyanígy az izommunka nem 

befolyásolja az alkohol oxidálódásának, eltávolításának mértékét, legfeljebb csekély mértékben: az 

izzadással és a légzés erősödésével csekély mennyiségű alkohol elpárolog a szervezetből. 

Az alkoholfogyasztás a hideg ellen sem használ hosszabb távon, a hőérzés átmeneti és csak a 

felületi keringés növekedése okozza, valójában az alkohol mint lehűlési tényező jelentkezik, mivel 

növeli a kisugárzott hőveszteséget anélkül, hogy szerepet játszana a hőtermelésben. 

Az alkoholnak tulajdonított tápérték, energiatermelő szerep tehát csak igen korlátozott. 

15.1.2 Ásványi anyagok és szerves savak 

Tudjuk, hogy az élelmiszerek ásványi anyagai a tápértékben (kalória) kevés szerepet játszanak, 

fiziológiai hatásuk azonban igen nagy lehet. 

Jelentős a bor vizelethajtó (diuretikus) hatása. Borfogyasztás után a kiválasztott vizeletmennyiség 

gyakran több mint a fogyasztott folyadék. Ezt a káliumsók okozzák. Ismeretes, hogy a borokban 

jelentős mennyiségű kálium van: 0,5-1,5 g/l. A kálium specifikus vizelethajtó hatása ismert a 

gyógyászatban, fizológiailag nagyon aktív ion a K
+
, az élő sejtek belsejében nélkülözhetetlen, míg a 

sejtközi nedvekben a nátrium játszik szerepet. 

Érdekes, hogy a fehér borok jobban hajtják a vizeletet, mint a vörösek, pedig káliumtartalmuk nem 

több. Ennek oka a vörös borok nagy polifenoltartalma, amely gátolja a kálium felszívódását, ezért 

csökkenti ezt a hatást. 

Jelentős szerepet játszik a kálium az izom-összehúzódásban, különösen fontos a kálium és kalcium 

aránya az izomműködésben. 

Fontos a borok savtartalmának szerepe az emésztésben. A borok pH-értéke 2,8-3,8 között 

váltakozik, erősen savas, a bor pH-értéke közel áll a gyomornedv pH-jához (2,0-2,5). Fehérjedús 

táplálékoknál ezért fontos a savanyúság fogyasztása, a bor jól helyettesíti a savanyúságokat, érzete 



 

sem olyan savanyú. Sajnos, a borokban levő SO2 csökkenti ezt a kedvező hatást, mert gátolja a 

gyomorban a pepszin termelését, kiválasztását. 

A szerves savak a szervezetben, a szövetekben oxidálódnak, kötött részükből kationok: K
+
, Ca

++
, 

Mg
++

 szabadulnak fel, bejutnak a véráramba és hozzájárulnak a vér lúgosságának fenntartásához, 

hasonlóan a gyümölcsökhöz, zöldségekhez. A gyenge szerves savak miatt a bor erősen puffer hatású, 

így a gyomornedv pH-értékének fenntartásához is hozzájárul. 

15.1.3 Vitaminok 

A vitaminok az emberi szervezetben rendkívül fontos szerepet játszanak. Mindinkább felismerjük 

annak szükségességét, hogy a megfelelőtáplálékkal, étrenddel biztosítsuk folyamatosan napi 

vitaminszükségletünket. Az ember számára legfontosabb mintegy 20 vitaminnak a bor kb. felét 

tartalmazza. Egyes fontos vitaminok teljesen hiányoznak belőle, így pl. a C-vitamin. Ugyancsak 

hiányoznak belőle a zsíroldható vitaminok: az A-, D-, E és K-vitamin, bár újabban a borok 

antioxidáns, gyökfogó tulajdonságainak vizsgálata kapcsán az E-vitamin jelenlétére vannak 

szakirodalmi utalások (Minarik et.al., 1996). Megtalálható benne viszont a B-vitamin-csoport 

legnagyobb része. A bor táplálkozásunkban csak szerény vitaminforrásnak tekinthető. 

Ha azonban bort nem mint vitaminforrást, hanem mint étkezéskor fogyasztott italt tekintjük, akkor 

nyugodtan összehasonlíthatjuk más erjesztett italokkal, sőt a szőlőlével is. Ami vitamintartalmát illeti, 

a bor nem marad el a sörtől, sőt a kereskedelmi forgalomban lévő szőlőlé is kevesebb vitamint 

tartalmaz, mint a bor, mert az alkoholos erjedés biológiai folyamatai sokkal jobban kímélik a 

rendkívül érzékeny vitaminokat, mint a szőlőlé tartósításának ipari műveletei. A borban lévő csekély 

vitaminmennyiségek valóban csak másodlagos szerepet játszanak egy jól kiegyensúlyozott, gazdag 

táplálkozásban, más a helyzet azonban hiányos élelmezés esetén. A második világháború alatt, pl. 

Franciaországban jobb volt a közegészségügyi helyzet és kevesebb volt a vitaminhiányos betegség a 

bortermő vidékeken, ahol rendszeresen fogyaszthattak bort. 

Polifenolok mint a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének lehetséges „gyógyszerei” 

A borok ilyen irányú korrekt megítélése természetesen az orvosok feladata. A borászati szempontú 

megközelítés – azon túl, hogy hangsúlyozzuk a bor erjesztett és nem alkoholos ital voltát – csak az 

orvosok által kedvező hatásúnak minősített vegyületek borban való előfordulásának ill. azok 

technológiával történő befolyásolási lehetőségeinek vizsgálata lehet. 

 

Az alábbi fejtegetés tehát a fentieket veszi figyelembe. 

A szív- és keringésrendszeri megbetegedések egyik kiváltó oka a vérerek falán történő lerakódás, 

az érelmeszesedés kialakulása lehet. Ezek a zsírtartalmú lerakódások növekedve az ér elzáródásához, 

később szívinfarktushoz, az agyban agyvérzéshez vezethetnek. Az érelmeszesedés folyamatát 

általában a kis sűrűségű lipoproteinek (LDL) oxidációjához kötik. A szervezetben több komplex, 

fehérje- és zsírsavtartalmú molekula gondoskodik a koleszterin szállításáról. Az LDL, ami a vérben 

található koleszterin nagy részének szállításáról gondoskodik, 45% koleszterinből, 22% fehérjéből, 

23% lipidből épül fel. Speciális receptorokon keresztül kerül a sejtekbe, ahol a szükséges 

mennyiségben lebomlik. Ez egy olyan önszabályzó mechanizmus felügyelete alatt áll, amely a 

lerakódást nem teszi lehetővé. Abban az esetben, ha az LDL mennyisége nagymértékben 

megemelkedik a vérben, vagy a szervezetben keletkező szabadgyökök hatására oxidálódik, a 

tulajdonságai megváltoznak. Az oxidált LDL a vérerek falában marad (Fruchart, 1989). Az ezáltal 

deformálódott, úgynevezett habossejtekben túltermelés van lipidekből és koleszterinből, amelyek ott le 

is rakódnak. 

Más, szintén a koleszterin szállításáért felelős molekulák a nagy sűrűségű lipoproteinek (HDL) 

feladata a koleszterin májba szállítása, ahol az epesavvá bomlik, és kiürül a szervezetből. Ezért is 

hívják ezt a vegyületet „jó”, míg az LDL-t „rossz” koleszterinnek. 

15.2 A „FRANCIA PARADOXON” 

Számos epidemiológiai vizsgálat megállapította, hogy azokon a mediterrán vidékeken, ahol az 

„egészségtelen” életvitel, tehát sok a telített zsírsavat tartalmazó ételek fogyasztása, a mozgásszegény 

életmód mérsékelt vörösbor fogyasztással párosul, a szív- és keringésrendszeri megbetegedések és 

halálozások aránya relatíve alacsonyabbak, mint hasonló kockázati tényezővel rendelkező 



 

országokban. Ez a jelenség a ma oly divatos „francia paradoxon” elnevezéssel vált ismertté. 

Hasonlítsuk össze Franciaországot és Nagy-Britanniát, ahol a szíveredetű megbetegedések kockázati 

tényezői között nincs lényeges különbség (4. táblázat), de a szívizom vérellátási zavaraival összefüggő 

halálozások száma lényegesen eltér (17. ábra)! 

 

4. Szíveredetű megbetegedések kockázati tényezőinek átlagos értékei  

Franciaországban és Nagy-Britanniában (1985-1990) 

 
Franciaorszá

g 

Nagy-

Britannia 

Cigaretta (db/nap felnőttenként) 

Állati eredetű zsírfogyasztás (bevitt összenergia %-

ában) 

Gyümölcs, zöldség (bevitt összenergia %-ában) 

Vérszérum koleszterin-tartalma (mmol/l) 

HDL koncentráció (mmol/l) 

Vérnyomás (mm Hg) 

6,4 

25,7 

5,0 

6,1 

1,3 

150 

6,5 

27,0 

4,3 

6,2 

1,3 

148 

*Forrás: Law M., Wald N. (1999) 



 

 

*Forrás: Law M., Wald N. (1999) 

17. kép A szívizom vérellátási zavaraival (IHD) összefüggő halálozások számának 

alakulása 1992-ben az elfogyasztott állati eredetű zsiradék és a vérszérum koleszterin-

tartalma függvényében, 20 ország 55-64 év közötti férfilakosság körében. 

A regresszió meghatározásánál Japánt kihagyták. 

Renaud és de Lorgeril (1992) munkájában feltételezi, hogy a mediterrán étrend, a rendszeres és 

mértékletes borfogyasztás, ezen belül is a vörösbor túlsúlya, adja a magyarázatot erre a jelenségre. 

További kutatások meglepő megfigyeléseket eredményeztek. A nagymértékű alkoholfogyasztás (>8 

pohár/nap) és a teljes absztinencia esetén ugyanúgy megnövekedik a szív- és érrendszeri, illetve 

bizonyos rákos megbetegedések kockázata, míg a mértékletes fogyasztás (1-4 pohár/nap) 

észrevehetően csökkenti azt (St. Leger et al., 1979; Klatsky, 1994). 

Ausztrál kutatók (Mcelduf et al., 1997) statisztikailag értékelték a hetenkénti fogyasztás eloszlását 

és a szíveredetű megbetegedések kapcsolatát. Régóta gyanították, de eddig még kifejezetten ezt nem 

vizsgálták, hogy hasonló mennyiségű alkoholfogyasztást alapul véve, azoknál a fogyasztóknál, akik a 

hét minden napján mértékletesen fogyasztottak alkoholt, ez egy védőhatást eredményezett (0,4 a 



 

kockázat), míg azoknál, akik 1 vagy 2 nap fogyasztottak mérsékelt módon, a tendencia a visszájára 

fordult (2,6 a kockázat). Ez a megfigyelés valószínűleg magyarázata lehet a francia paradoxonnak, 

amit megfigyelhetünk a mediterrán országokban az északi országokkal szemben, ugyanis az 

alkoholfogyasztási szokások igencsak eltérőek. Észak-Európában a hét végén jellemző a nagyobb 

mennyiségű alkoholtartalmú italok fogyasztása (sör és égetett szeszesitalok), míg Franciaországban 

hagyományosan rendszeresebben fogyasztanak alkoholt (bor, főleg vörösbor) az étkezések alkalmával. 

Milyen összetevők okozhatják ezt a kedvező hatást? Az etil-alkohol, kis mennyiségben, 

önmagában is képes a vérlemezkék összetapadását meggátolni, a HDL szintet növelni és az LDL 

mennyiségét kis mértékben csökkenteni (Renaud et al., 1992; Szollár, 1995). A boralkotókat 

megvizsgálva azonban megállapították, hogy pusztán az alkohol jelenlétével nem magyarázható ez a 

jótékony hatás. Mára elfogadott nézetté vált, hogy a borban található antioxidáns hatással rendelkező 

polifenol vegyületeknek lehet nagyobb szerepe a védelemben! 

15.3 ANTIOXIDÁNSOK SZEREPE AZ EMBERI SZERVEZETBEN 

A szervezetünkben normál körülmények között is keletkező szabadgyökök ellen – melyek erős 

oxidáló tulajdonságuk révén, a fentebb ismertetett és más betegségek kiváltó okai is lehetnek – a 

szervezet többféle módon védekezik. A védekezési mechanizmusban enzimek illetve kis 

molekulasúlyú antioxidáns hatással rendelkező vegyületek, mint pl. a C- és E- vitamin vesznek részt. 

Ez utóbbiak mennyisége függ a felvett táplálék összetételétől, így az étrend helyes összeállításával 

befolyásolhatóak. Több humán betegséggel kapcsolatban az utóbbi időben merült fel annak a 

lehetősége, hogy alternatív megoldásként növényi eredetű antioxidánsok fogyasztásával védjék a 

szervezetet. 

15.4 A SZŐLŐBEN ÉS A BORBAN TALÁLHATÓ POLIFENOLOK ÉS A REZVERATROL 

A borokban polifenolok összmennyisége elérheti a 3-4 g/l-t is. A szőlőbogyóban főleg a héjban 

illetve a szőlőmagban találhatók. Éppen ezért a vörösborok, főleg a hosszú héjonerjesztéssel készült 

borok tartalmazzák nagy mennyiségben. A borokban található polifenol vegyületek antioxidáns hatása 

régóta ismert. Frankel és mtsai. (1993) kimutatták, hogy in vitro borból származó polifenol vegyületek 

gátolják az LDL oxidációját, akár még ezerszeres hígításban is, ami jelentősebb, mint az -tokoferol 

(E-vitamin) hatása. A kutatások középpontjában főleg a katechin és származékai, valamint a 

rezveratrol (3,5,4' trihidroxi-sztilbén) áll. 

A rezveratrolt régóta alkalmazzák a keleti gyógyászatban anyagcsere-, gyulladásos és 

szívbetegségek ellen egyaránt. Lassíthatja az oxidált LDL képződését és csökkentheti az érfalakon 

kialakuló koleszterin-lerakódásokat. Amerikai és japán kutatások arra engednek következtetni, hogy 

ez a vegyület bizonyos rákos megbetegedések kemoterápiás gyógyításában minden stádiumban 

hatásos lehet mivel antioxidáns, antimutagén és antikarcinogén tulajdonsággal rendelkezik (Jang et al., 

1997). 

A szőlő és a bor rezvertatroltartalmának meghatározásával, az ezt befolyásoló tényezőkkel 

nemcsak külföldi, de hazai kutatók is foglalkoznak (Királyné et al., 1996; Kállay és Török, 1997). 

A vegyület a szőlőnövényben stressz hatására jelenik meg, természetes körülmények között a 

Botrytis cinerea hatására termelődik. A rezveratrol gyorsan és nagy mennyiségben jelenik meg, már 

24 órán belül a szőlőben a gombatámadást jelző „hír” után. 200 mg/kg növénytömeg mennyiségben 

megtalálható a védekezésre alkalmas növényi részekben vagy a levelekben. Feltűnésének gyorsasága 

és jelentős mennyisége annak köszönhető, hogy képződése a polifenolok bioszintéziséhez 

kapcsolódik. Laboratóriumi tesztek igazolták, hogy a rezveratrol kb. 80 mg/l koncentrációban gátolja a 

Botrytis cinerea kifejlődését a szőlőn. Ez a vegyület hatásosságának köszönhető, bár a szintézis 

hatásfoka nagymértékben csökken az érés folyamán (Bessis et al., 1998). A szőlőbogyó héjában csak 

transz-izomer és ezen molekulacsaládba tartozó polifenol típusú vegyületek termelődnek, a cisz 

módosulat izomerizáció során keletkezik. A bogyóhús és a szőlőmag gyakorlatilag nem tartalmazza a 

vegyületet. Érthető tehát, hogy a fehérborok rezveratrol koncentrációja mindig alacsonyabb, mivel a 

mustot hamar elválasztjuk a törkölytől. A vegyület mennyisége számos tényezőtől függ, befolyásolja a 

szőlőfajta, a gombafertőzöttség mértéke, a szőlőfeldolgozási technológia. Méréseink szerint, a magyar 

fehérborok összes rezveratroltartalma 0,05-1,2 mg/l., vörösborokban 0,9-4,3 mg/l volt. Azonos 

termőhelyről származó borok közül pl. a Cabernet sauvignon borai rendszeresen magasabb 



 

koncentrációban tartalmaztak rezveratrolt, mint a Kékfrankos vagy a Zweigelt borok. Az erjesztés 

során az összes rezveratroltartalom alakulását a 18. ábrán láthatjuk. 

 

18. kép Összes rezveratroltartalom alakulása Zweigelt erjesztése során (1998) 

Megfigyelhető, hogy az erjesztés alatt mennyisége nő, majd kismértékben csökken. Mivel az 

élesztők nem szintetizálnak rezveratrolt, így feltételezhető, hogy az erjedés alatt a szőlőből származó 

vegyület egyrészt a keletkező alkohol jobb oldóhatása következtében kerül a borba, másrészt a 

glükozidos kötésben lévő rezveratrol szabadul fel. Tokaji aszúk vizsgálatakor megállapítottuk, hogy 

bár viszonylag magas koncentrációban (1,0-2,39 mg/l), mégis véletlenszerűen fordul elő. Nem sikerült 

összefüggést találnunk a koncentráció és a puttonyszám, illetve az évjárat között. Érdekes tény, hogy 

enzimkezelés hatására jelentős mennyiségű rezveratrol szabadult fel azokban a borokban, melyek már 

tartalmazták szabad állapotban is a vegyületet (2. táblázat). A Hárslevelű aszúsodása során a 

rezveratrol mennyisége erősen csökken, majd a vízveszteség ennél a vegyületnél is egy relatív 

növekedést eredményez. A Furmint nem tartalmazott rezveratrolt. 

15.5 A BOROK TELJES ANTIOXIDÁNS ÁLLAPOTA (TAS) 

Több külföldi vizsgálatsorozat megerősítette, hogy a borok polifenol vegyületei potenciális 

antioxidáns hatással rendelkeznek. A borok szabadgyökfogó képességét a teljes antioxidáns állapottal 

jellemezhetjük. Ennek a mérésére több módszert is alkalmazhatunk. Méréseink során egy speciális 

metmioglobin tesztet használtunk (Kállay és Török, 1999). Megvizsgálva a borászatban és üdítőital-

iparban hagyományosan alkalmazott antioxidánsokat és a katechint, arra a meglepő eredményre 

jutottunk, hogy a kénessav és az aszkorbinsav TAS értéke nagyon alacsony volt a katechinnél kapott 

értékhez képest, ami arra enged következtetni, hogy a mérési eredményeket elsősorban a borokban 

levő katechin és más antioxidáns aktivitással rendelkező fenolos vegyületek határozzák meg. A 

vizsgált polifenol frakciók közül a katechin határozta meg leginkább a TAS értéket, a 

leukoantocianinok és az antocianinok hatása mérsékeltebb volt. A rezveratrol lényegében nem 

befolyásolta ezt a paramétert. 

Előzetes várakozásainknak megfelelően a fehérborok alacsony TAS értéket mutattak, 0,38-1,81 

mMol/l-t, míg a vörösboroknál 4,9-17,99 mMol/l antioxidáns aktivitást mértünk. Az idő függvényében 

a paraméter természetesen csökkenő tendenciát mutat, az öt évnél idősebb vörösboroknál 0,57-7,37 

mMol/l között mértük a TAS-t. A tokaji borkülönlegességek esetében a TAS értéket a vörösborok és a 



 

fehérborok közötti tartományban mértük (1,79-2,68 mMol/l). Általánosságban megállapítható, hogy a 

borok antioxidáns állapotát a fenolos vegyületek kezdeti mennyisége, a borkészítési technológia, az 

érlelés körülményei és ideje befolyásolja a leginkább. 

15.6 BIOGÉNAMINOK 

Az aminosavakból dekarboxileződéssel keletkező biogén aminok elsősorban allergén-hatásúak, 

fejfájást, emésztési panaszokat okozhatnak, különösen alkohol jelenlétében, mely a szervezetben 

gátolja az aminokat „hatástalanító” ún. monoaminooxidáz-enzimek működését. 

A borokban előforduló biogén aminok közül a hisztamin és a tiramin bír jelentőséggel nemzetközi 

vonatkozásban is. Az újabb vizsgálatok a szerotonin jelenlétét is valószínűsítik. Ez a vegyület, mint 

közismert, antidepresszáns tulajdonságú, és talán ennek is tulajdonítható a bor feszültségoldó hatása. 

Általánosságban megállapítható, hogy: 

A borok biogénamin-koncentrációja viszonylag alacsony, mely a biológiai sajátosságon túl a 

különböző borkezelési műveleteknek (derítés) köszönhető. 

A fehérborok biogénamin-koncentrációja mindig kevesebb a vörösborokénál (fehérborban 0,1-1,8 

mg/l között vegyületenként, vörösborban 0,1-5,5 mg/l között vegyületenként). 

A biológiai almasavbomlással egyidejűleg gyakorlatilag mindig van biogénamin-képződés. 

15.7 KONKLÚZIÓ 

A borban előforduló vegyületek szinte mindegyike rendelkezik élettani hatással, mely hatás 

többnyire pozitív! A mérsékelt, rendszeres borfogyasztás elősegítheti szervezetünk szabadgyökök 

elleni védekezését, védekezési faktor bizonyos keringési megbetegedések kialakulásánál. A naponta, 

étkezéshez elfogyasztott 2-3 pohár bor, főleg vörösbor a gasztronómiai élvezeteken túl 

egészségünknek is használ. 
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