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1. BEVEZETÉS
Az érettségi után érkező hallgatók természettudományos, kémiai alap tudása általában
kívánnivalót hagy maga után. Az érdeklődésük előterébe került a szőlőtermesztésről,
borkészítésről való ismeretanyaguk bővítése és új ismeretek elsajátítása. Így e tárgy keretén
belül a szőlő érésének, a must készítésének, erjedési és a bor érési folyamataiban lejátszódó
kémiai vonatkozású ismeretanyagok átadását tűzzük ki célul.
Tizenhárom témakörre osztottuk a bortechnológiai folyamatok kémiai alapjainak
megtanítását úgy, hogy beleágyaztuk a borkészítés technológiai folyamatainak sorába.
A borszőlő. A szőlőérés biokémiai folyamatai, a szőlő kémiai összetevői, a szőlő
minőséget befolyásoló tényezők.
A szőlő érési állapotának megállapítása. A mintavétel gyakorlata. A refraktometriás
mérés. A mustfokoló használata. A szőlő feldolgozása; a bogyózás, a zúzás, a préselés. A
must kénezése és tisztítása; a nyálkázás, a szűrés, a szeparálás. A must sűrítése. A must
javítása. Az erjesztési műveletek. Az iskolázó pinceműveletek végzése.
A szőlő és bor mikroorganizmusai. Erjesztési technológiák. Az erjedés biokémiája és
mikrobiológiája, az erjedés irányítása. Borkezelés, borérlelés, stabilizálás (fejtés, kénezés,
házasítás, hűtés, derítés, szűrés, hőkezelés, kémiai stabilizálás, bor-harmónia kialakítás,
oxidáció, almasavbontás folyamata), a bor kémiai összetétele, a bor fejlődésének kémiája.
Palackozás, csomagolás (sterilizálás, töltés, dugózás, kapszulázás, címkézés, vonaltervezés),
palackos tárolás. Minőségellenőrzés, laboratóriumi vizsgálatok. Borbetegségek, borhibák.

2. A SZŐLŐ ÉRÉSEKOR BEKÖVETKEZŐ KÉMIAI VÁLTOZÁSOK
2.1 A SZŐLŐNÖVÉNY ÉVES VEGETÁCIÓS CIKLUSA
A minőségi bor előállításának egyik legfontosabb alapelve, hogy a minőség a
szőlőskertből jöjjön. A feldolgozásban ezért csak a teljes érésű, betegségektől és
szermaradványoktól mentes szőlőt kell használni. Legfontosabb tényezők a szüretnél az adott
minőség veszteségmentes megtartása, a fajtatulajdonságok fokozása és a borász egyéni
terveinek megvalósítása.
A bor minőségével szemben támasztott egyre nagyobb igények kielégítése csak a bor
összetételének ismerete alapján valósulhat meg. Ezért nélkülözhetetlen a kémiai
alapismeretek elsajátítása. A borkészítési technológia tudatos kézben tartása alapvető a jó,
eltartható bor elkészítéséhez.

1. kép

Szőlő évi vegetatív ciklusa

A szőlőnövény aktív élete április elejétől novemberig, a lombhullásig tart, ez idő alatt
fejlődik ki a termés, amit legnagyobb mértékben borkészítésre használunk. A szőlő
szerveinek növekedése a zsendülésig tart, addig amíg a szőlőbogyó változtatni kezdi a színét.
Ekkor már a hajtások sem növekednek tovább. A gyümölcs érésével kezdi a növény
elraktározni a tartalékait: a cukor felalmozódik a bogyóban, a keményítő a vesszőkben. A
szüret után a levelek lehullanak, ezzel véget ér a vegetatív ciklus.
2.2 FOTOSZINTÉZIS FOLYAMATA
Köztudomású, hogy a klorofilltartalmú növények a nap fénysugarainak hatására a
levegő szén-dioxid tartalmát szénhidrátok és más szerves anyagok képzésére használják fel.
fény
6 CO2 + 6 H2O

C6H12O6+ 6 O2

klorofill
Gyakorlati adatok alapján egy közepes szőlőtőke a tenyészeti év alatt kb. 3 kg
szénhidrátot képez. Ennek egy része a légzés során elbomlik, másik része felhasználódik
szerves anyagok (keményítő, cellulóz, savak, fehérje, stb.) felépítésére, harmadik része pedig
felhalmozódik, főleg a bogyóban.

Minden növényi sejt, akár levélé, akár gyümölcsé, lélegzik, azaz oxigént fogyaszt és
szén-dioxidot bocsát ki. Ez a gázcsere a sejt és a környezet között a sejtben lejátszódó kémiai
jelenségek következménye.
C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O
A glükózt mint energiahordozót tekintve a légzés a fotoszintézis fordított reakciója.
Lassú és folytonos energia felszabadulás történik.
2.3 SZŐLŐBOGYÓ CUKOR ÉS SAVTARTALMÁNAK VÁLTOZÁSA
A virágzás után megindul a cukor lassú beáramlása, a zsendülés és érés alatt a
cukortartalom 1%-ról 20%-ra is emelkedik. A glükóz és fruktóz a tőkekülönböző részeiből,
majd a levelekből a bogyóba áramlik a klorofillos asszimiláció eredményeként. A növény
cukortartalékainak mozgósítása, mind a levelek klorofillos asszimilációja időjárási tényező
függvénye. A zsendülés idején, a cukor nagyobb mérvű beáramlása megkezdődik, a
fruktóztartalom növekszik, a G/F arány gyorsan csökken. A zsendülés végére a G/F arány
közelít az 1-hez.
A szőlőben lévő savtartalom változásának ismerete igen fontos, mert jelentősen
befolyásolja a leendő bor összetételét. A szőlőbogyó savtartalmát három szerves sav alkotja:
borkősav, almasav és citromsav. Az érés során a sav mennyisége csökken, a cukortartalom
növekszik.

2. kép

A szőlőbogyó cukor-sav egyensúlya

2.4 A SZŐLŐFÜRT SZERKEZET ÉS KÉMIAI ÖSSZETÉTELE
A szőlőfürt két jól elkülönült részből áll: kocsányból, ami a vázat képzi és
szőlőbogyókból.
A kocsány kémiai összetételét tekintve hasonló a levelekhez, vagy kacsokhoz.
Cukorban szegény, szabad-savtartalma közepes, sok kötött savat tartalmaz. Különösen sok
polifenolt és cserzőanyagot tartalmaz.

3. kép

A szőlőfürt szerkezet (cane: szálvessző; rachis: kocsányzat; penduncle:
bogyónyél)

A bogyók alakja, színe, nagysága a szőlőfajtára jellemző sajátosságok, bár az évjárat
jelentősen befolyásolhatja ezen tényezőket. Színűket tekintve három csoportra oszthatók:
fehér, vörös, fekete. A bogyók jellemző színe a zsendüléskor kezd kialakulni, a maximális
erősséget a teljes érettség idején éri el. A szőlőbogyó három főbb részből áll: szőlőmag,
bogyóhús, szőlőhéj.

4. kép

Szőlőbogyó metszete ( bloom:hamvasság; pedicels: kocsány; peduncle:
bogyónyál; pulp: bogyóhús; seeds: szőlőmag; skin:szőlőhéj; brush: ecset)

A szőlőbogyóknak normálisan négy magot kell tartalmaznia, amelyek a magházban
lévő négy magrügyből származnak. A magok fejlődése jelentősen befolyásolja a bogyó
nagyságát és összetételét. A szőlőmagok összetétele: víz, szénhidrátok, olaj, cserzőanyag,
nitrogéntartalmú anyagok, ásványi anyagok, zsírsavak. A magok gazdagok
leukoantocianinban. Kutikulájukban lévő egyes anyagok (cserzőanyagok; nitrogéntartamú
anyagok; stb,) beoldódnak a borkészítés során, míg más anyagok (olaj) beoldódása rontaná a
bor minőségét. Emiatt ügyelnünk kell arra, hogy elkerüljük a magok szétzúzását a feldolgozás
folyamán.
A bogyóhús a szőlőbogyó legfontosabb része, nagy sejtekből áll. A bogyóhús két
részből tevődik össze: a magvakat körülvevő, belső, húsosabb sejtekből, valamint a középső
és belső lédúsabb sejtekből. A bogyóhús csaknem teljesen tartalmazza a must alkotórészeit,
ezenkívül csak a héjakból, a magokból és a kocsányokból kioldott anyagok kerülnek kis
mennyiségben a mustba.
A szőlőhéj epidermiszből és néhány alatta lévő sejtsorból áll, a borászatban fontos
szerepet játszik. A héj legjellemzőbb anyagai a sárga és vörös pigmentek, valamint az
elsődleges aromák. A zöld szőlőben még jelentős mennyiségű egyéb pigmentekből (xantofill;
karotionidok; klorofill) az érés alatt csak kevés marad meg. A sárga pigmentek (flavonok) és
a vörösek (antocianinok) a zsendüléskor kezdenek megjelenni, a maximumot a teljes érettség

idején érik el. A legfontosabb flavon-alkotórész a kvercetin, ezen kívül kisebb mennyiségben
más flavonszármazékok is megtalálhatóak.
2.5 A SZŐLŐ ÉRETTSÉGI FOKOZATAI
Az érettségi állapot meghatározása nehéz dolog, az érettségben fokozatok vannak, a
fokozatok elérése függ a szőlőfajtától, az időjárási tényezőktől, a szőlőművelés
körülményeitől. Az érettség meghatározása elsősorban attól függ, hogy milyen stílusú bort
szeretnénk elkészíteni. A szőlő alkotórészei között lévő számos összefüggés, arány közül
elsősorban a cukor:sav arányt használják fel, az érettségi állapot meghatározására, mint
érettségi indexet (É.I.). Ez az index azon a gyakorlati megfigyelésen alapul, hogy az érés
folyamán a cukor- és savtartalom ellenkező értelemben változik.
Érettségi állapot szerint megkülönböztetünk:
TECHNOLÓGIAI ÉRETTSÉG: az esetek túlnyomó többségében egybeesik a szőlő
teljes érettségével. Mindenféleképpen oda kell figyelni a cukor:sav harmonikus arányára,
valamint az adott bortípusnak megfelelnek-e a szőlő kémiai paraméterei.
TELJES ÉRÉS: a cukorbeáramlás üteme fokozatosan lelassul, a savcsökkenés
rendszerint még folytatódik.A teljes érettség akkor áll be, amikor a levelekből nem áramlik
már több cukor a bogyókba.
TÚLÉRÉS: a cukorbeáramlás megszűnésével veszi kezdetét. A bogyóhéj
áteresztőképessége nagyobb,a vízveszteség nagyobb, az alkotórészek töményednek,de
részben le is bomlanak. Botrytises fertőzés (nemesrothadás) esetén a víz párolgása még
tovább fokozódik. A termés mennyiségének csökkenését a túléréskor bekövetkező
minőségjavulás ellensúlyozhatja, sőt értéknövekedés állhat elő.
BUKÉÉRETTSÉG: teljesen kifejlődött szőlőaroma,a cukortartalma a szőlőnek még
nem éri el a legnagyobb értéket.
KÉNYSZERÉRÉS: szárazság vagy a túl nagy termés okozhatja.A bogyók megpuhulása
enzimek hatásán alapul. Ezek az enzimek a sejteket erősítő pektinanyagokat hidrolizálják. Így
a bogyóhéj egyre vékonyabb, áteresztőbb és a gombás betegségekre fogékonyabb lesz. Ezt a
csapadék és a magas hőmérséklet is elősegíti.
FENOLOS ÉRETTSÉG: a kékszőlők esetében a fenolos komponenseknek megfelelő
mennyiségben és minőségben való jelenléte. A vörösborok érzékszervi tulajdonságait
leginkább befolyásoló fenolos komponensek az antocianinok és tanninok. Ezek az anyagok
alapvetően meghatározzák a borok színintenzitását, struktúráját, kesernyésségét, fanyarságát,
érlelési potenciálját és színstabilitását, nem mindegy hogy a szüret idején a szőlő elért-e a
fenolos érettség állapotát.

5. kép

A szőlőbogyó növekedési jellegzetességei

ASZÚSODÁS: Érett bogyókon-szürkerothadás: a sejtek enzimatikus lebomlása
fokozódik,barna színeződés jelenik meg. Boroknál ez ecetesedéssel, fehérboroknál
színmélyüléssel,vörösboroknál színanyag csökkenéssel jár. A botritiszes nemesrothadás, azaz
aszúsodás kialakulásához három alapvető feltételnek kell együttesen teljesülnie: a
gombafertőzést indukáló nedves időjárás a szőlőt teljes érésben érje, ugyanakkor a bogyók
épek legyenek, a néhány napos csapadékos-párás időszak után pedig hosszú száraz periódus
következzen. Fontos szerepe van a szőlőfajtának is: a sérülékeny, túl vékony bogyóhéj és a
tömött fürt nem kedvező, mert a folyamat könnyen szürkerothadásba torkollik, ezért
aszúsodásra leginkább a Furmint, Hárslevelű és a Sárga Muskotály fajták hajlamosak. Az
aszúsodás feltételei ritkán bármely borvidéken előfordulhatnak, de csak néhány borvidéke
ismétlődik meg az évjáratok jelentős részében, pl. Tokaj-hegyalján. A gombahifák átszövik a
bogyóhéjat—növekszik a vízveszteség (nagy áteresztőképesség miatt), ezáltal cukorban és
savtartalomban töményednek. Nemesrothadásra jellemző buké alakul ki.
2.6 A SZŐLŐ MINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
A borszőlő a borkészítés egyetlen és kizárólagos alapanyaga. A borszőlő minősége a
legdöntőbb tényező a bor minőségének kialakulásában. Jó szőlőből tudunk jó bort készíteni.
A borminőséget nehéz megfogalmazni, de mindenféleképpen pozitív tulajdonságot rejt
magában, az átlagból való kiemelkedést jelenti.
A borszőlő minőségét meghatározó tényezők a következők:
− a termőhely ökológiai tényezői
− az évjárat időjárási viszonyai
− a szőlőfajták tulajdonságai
− a szőlőtermesztési technológia
− a szőlő érettsége, egészségi állapota
− a szüretelés és beszállítás módja

E tényezők döntő többségét tudjuk megfelelő szakértelemmel befolyásolni, viszont
mások beavatkozásainktól függetlenek. Közülük az egyetlen az évjárat időjárási viszonyainak
hatása, amellyel szemben védtelenek vagyunk.
2.7 A SZÜRET IDŐPONTJA, A SZÜRET
Befolyásolja a szőlő érettségi állapota (cukor, sav, szín, aroma, cserzőanyagtartalom), a
szőlő egészségi állapota és az előállítandó bor típusa is.
Savszegény fajtáknál (Rizlingszilváni, Tramini, Szürkebarát) amikor friss reduktív
fehérbort készítünk vagy pezsgőalapboroknál a savtartalom figyelembevétele a szüreti
időpontnál igen fontos. Technológiailag érett szőlő szüretelésére törekedjünk. A napos idő
korai teljes éréssel jár, a sok csapadék is előrehozza a szüretet. Egy szép őszi nap akár 1/3
MM fok cukorgyarapodást is eredményezhet.
Száraz, hűvös idő hátráltatja az érést. Az érés ellenőrzése kézi refraktométerrel ajánlott,
ez a leggyorsabb eljárás. Legyen egészséges a szőlő,még ha a cukorfoka alacsonyabb is. Az
aminosavak 1/3-ad része csak az érés utolsó napjaiban halmozódik fel,ezért a bogyókban a
korai szüret erjedési nehézséget okozhat-pl.:idő előtti elöregedés. Egyenlőtlen érés vagy a
különböző mértékű differenciált rothadás többszöri szüretre kényszeríthet.
Elő szüret: rothadt szőlőt szüreteljük,nem várhatunk minőségi növekedést.(korai fagyok
vagy kocsánybénulás is lehet a szüret oka)
Főszüret: legáltalánosabb,a teljes terménymennyiséget egyszerre szedik le.
Szakaszos szüret: több lépcsőben,a kívánt mustfoknak megfelelően szüretelnek
(pl.:nemesrothadás esetén).

Száraz időben kell szüretelni, ködtől, harmattól a szőlő nedvességtartalma akár 6%-kal
is növekedhet.
Kézi szüret:1 hektár területre kb. 250-300 munkaórát kell tervezni. Az elő szüret ill. a
lépcsőzetes szüret csak kézi szürettel megy. Sok hozzáértő szüretelő kell,hogy időben
betudják fejezni a szüretet. Ládákba,puttonyokba, rekeszekbe, vödrökbe szüretelünk.

6. kép

Kézi szüret

Gépi szüret: legtöbb borászatban gépi szüret van ma már,ez sokkal gyorsabb 1 hektárra
kb. 3-4 munkaórát kell számolni,kisebb költségekkel és kevesebb gonddal jár, mint a kézi
szüret.

7. kép

Gépi betakarítás

A fürt leválasztás lengő-rázó mozgásra következik be. A rázópálcák vízszintes mozgást
eredményeznek,mely során a szőlőtőkék lengése következtében a fürtök, illetve a bogyók
leválnak. A lengésszám és a haladási sebesség a körülményekhez illeszthető. Gépi szüretelést
a szőlőültetvényekben is figyelembe kell venni (támrendezésnél, metszésnél). Vannak
vontatott és önjáró berendezések. Az önjáró gépeket permetezésnél és tetejezésnél is
használjuk, mint eszközvontatókat. A beszüretelt mennyiségnek megfelelő átvevő és

feldolgozó kapacitással kell rendelkeznie az üzemnek. A nagy léhányad miatt a szállításnál, a
tartályoknál terelőlemezeket kell használni.

3. A SZŐLŐ FELDOLGOZÁSÁNAK LÉPÉSEI
3.1 FEHÉRBOR KÉSZÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIÁJA
Szőlőfeldolgozás
A leszüretelt szőlőt tömegmérés és mintavételt követően a szállítási eszközből
(konténer, műanyag láda) a fogadógaratba ürítik. A fogadógarat 3-8 t szőlőt képes egyszerre
befogadni. A nagyobb garatokba a behordó csigán kívül egy boltozódás gátló szerkezetet (pl.:
kisebb csigás forgó tengely) is beszerelnek. A korszerű fogadógaratok kiömlőnyílása
hermetikusan zárható, így a fajták keveredése kiküszöbölhető. Az esetek többségében a
fogadógarat alatt kerül elhelyezésre a bogyózó-zúzó berendezés, amely alapvetően egy
perforált falú hengerből és egy benne forgó, „motollákat‖ hordó tengelyből továbbá a
zúzómalomból (és természetesen a meghajtó szerkezetből) áll. Feladata a szőlőbogyók
leválasztása a kocsányról, majd összeroppantása. A kiürülő kocsányt szállítócsigával
távolítják el a deponáló helyre. A bogyókat és a „törődés‖ mustot (cefre) rendszerint egy
cefreszivattyú szállítja a kiépített (fix) vagy rugalmas cefrevezetéken a végtermék jellege
alapján meghatározott technológia szerint a léelválasztó vagy áztató tartályba, illetve
közvetlenül a présbe. Korszerű üzemekben törekszenek a cefre gravitációs (szivattyúzás
nélküli) mozgatására, mellyel csökkenthető a súrlódás, törés stb. hatására a magból,
maghéjból kioldódó húzós, fenolos anyagok mennyisége. A must előzetes elválasztása a
feldolgozás hatékonyságát, a prés jobb kihasználását segíti.

8. kép

Szőlő zúzó-bogyózó

Cefrekezelés
Préselés előtt az illatos fajták cefréjét lehűtve néhány órán át „héjon áztatják‖, azért,
hogy a bogyóhéj sejtjeiben lévő illat-, zamatanyagok a must savainak hatására jobban
felszabaduljanak. A hűtést megelőzően még további cefrekezeléseket is alkalmaznak,
mindenek előtt kénezést, esetleg aszkorbinsav (redukáló szer), illetve különféle, a préselés
hatékonyságát fokozó pektinbontó enzimkészítmény hozzáadást. A cefreáztatást általában 5 C
fok körüli hőmérsékleten, néhány órán keresztül végzik. Ennek során a cefre (illat-,
zamatanyagok) oxidálódásának veszélye megnő, hiszen alacsony hőmérsékleten a folyadékok
fokozott mértékben nyelik el a gázokat.

Préselés
A szikkasztott cefre a présbe kerül (lehetőleg szintén a gravitáció segítségével), ahol
megtörténik a must teljes (a végterméknek megfelelő optimális) lé kinyerése. Napjaink
borászatában a pneumatikus elven működő prések a legkorszerűbbek. Ezek alapvetően egy
zárt vagy perforált falú, fekvő és vízszintes tengelye körül forgó tartályból és az ebben
elhelyezett felfújható membránból vagy tömlőből állnak. A betöltött cefrét a felfújódó
membrán (tömlő) a tartály falához szorítja, mely résein csak a must tud áthatolni, a bogyóhéj
és a magok (törköly) visszamaradnak. Zárt falú tartály esetén a mustot perforált falú csatornák
vezetik a kiömlő nyílásokhoz. A kifolyó mustot a prés alatt elhelyezett tálcában fogják fel,
melyből egy szintérzékelő által vezérelt szivattyú juttatja az ülepítő vagy erjesztő edényekbe.
A préselési ciklus második fázisában, a betöltést követően egyszerű (nyomás nélküli)
forgatással további lé elválasztás történik. A fordulatok száma, iránya, illetve a forgatások
közötti szünetek ideje automatikusan rögzíthető, programozható a prés beépített
computerében. A harmadik fázis maga a préselés, amely nyomásépítés (kompresszió),
nyomáson tartás és nyomás nélküli (dekompresszió) lazítás szakaszokra oszlik. A
nyomásépítés több lépcsőben történik (a minőségi boroknál) 2 bar értékig. A kipréselt mustot
a nyomásértékek szerint frakciókra osztják: 0,2 bar-ig színmust, 0,2 és 1,8 bar között
présmust, illetve 1,8 bar felett utóprésmust a neve. Ez utóbbit általában elkülönítik.
A pneumatikus prések mellett a szakaszos üzemű prések hidraulikus vagy mechanikus
elven is működhetnek. Ezek már a nagyüzemekben is felváltották a folyamatos préseket.

9. kép

Pneumatikus prés

Mustkezelés
A kipréselt mustot az erjedés megakadályozása érdekében, a cefréhez hasonlóan hűtik.
A hűtést követően tisztítják. Ennek leggyakoribb módja az ülepítés, mely során a mustban
lévő szilárd, idegen anyagok a gravitáció segítségével az ülepítő tartály fenekére süllyednek.
Ez a folyamat meggyorsítható pektinbontó enzimek segítségével és/vagy bentonitos
derítéssel, mely a kolloid állapotú illetve a potenciális zavarosító anyagokat is eltávolítja
(stabilizálás). A must kénezése csak penészes szőlő feldolgozásakor szükséges. A mustok
tisztítása történhet még szűréssel, szeparálással vagy flotálással.

A mustok összetételének változtatását bizonyos mértékig és körülmények között a
bortörvény lehetővé teszi. Ez a „javítás‖ a cukortartalomra, a savtartalomra és a mustok
színére vonatkozik.
Erjesztés
A tisztított mustot „visszamelegedés‖ után (kb. 12 C fokon) fajélesztővel beoltják.
Ehhez először a liofilezett élesztőket kézmeleg vízben rehidratálják, majd a felszaporodott
kultúrát alaposan a musthoz keverik. Az erjedés beindulása után a keletkező hőt folyamatosan
és ellenőrzötten hűtéssel elvonják. Az erjedés hőmérsékleti optimuma 20 C fok körül van,
ehhez képest a reduktív borokat alacsonyabb, 16-18 C fokon erjesztik Az erjedés napi menetét
kóstolással illetve laborvizsgálattal ellenőrizni kell. Az erjedési intenzitás csökkenése,
kellemetlen szagok, ízek fellépése esetén élesztőtápsó adagolás, oxigén bevitel (szellőztetés)
szükséges. A keletkező CO2 folyamatos elvezetéséről gondoskodni kell.
Újabban, a kézműves borászok a helyi, egyedi jelleg hangsúlyozása érdekében a
természetes élesztőflóra spontán erjesztésével készítik boraikat. A sikeres erjesztés kockázata
ekkor nagyobb!

10. kép

Hűthető-fűthető erjesztő tartályok

Borkezelések
A borkezelések közé az újbor tisztítását (fejtés, szűrés, esetleg szeparálás) illetve
stabilizálását (derítés, hidegkezelés) célzó műveleteket soroljuk. A fejtés a legrégibb,
legegyszerűbb tisztítási módszer, lényege, a tiszta bor elkülönítése a gravitáció révén
leülepedő szennyező anyagoktól, a seprőtől. Ez a művelet, az oxigénnel való érintkezés miatt
(főleg nyílt, vagy félig zárt fejtésnél) egyben a bor stabilizálását is elősegíti. Ezután
időrendben a derítés következik. A derítéssel nem csak a meglevő szuszpendált vagy kolloid
részecskéket, hanem a potenciális zavarosító anyagokat is eltávolítják a borból. A
leggyakrabban alkalmazott derítőszer a fehérjéket megkötő (adszorpció) ásvány, a bentonit. A
derítőszerek többsége (zselatin, albumin, kazein, PPVP, stb.) ízjavító, kerekítő hatású is. A
tisztítás második szakasza a derítési aljról fejtett bor szűrése kovaföld vagy lapszűrővel,
esetleg az újabban egyre terjedő cross-flow szűréssel. A borkő stabilizálás érdekében a szűrt
bort fagyáspontja közelébe lehűtik, majd ezen a hőmérsékleten tartják 10-13 napig. Ezután a
még hideg bort újra szűrik. A kész (tiszta és állóképes) bort hosszabb-rövidebb érlelés után
palackozzák.A szőlő mennyiségi és minőségi átvételével veszi kezdetét a feldolgozás
folyamata.

11. kép

Kovaföldszűrő

3.2 ROZÉBOR KÉSZÍTÉS TECHNOLÓGIÁJA
Rozébor készítésére szinte bármely kékszőlőfajta alkalmas. A szőlőt megfelelően érett
állapotban kell leszüretelni: alacsonyabb cukortartalommal és magasabb savtartalommal,
hogy ne legyen magas alkohol tartalma, valamint megőrizze friss, gyümölcsös üdeségét és
élénk színét. A szőlő egészséges legyen, lehetőleg a kora reggeli órákban kell szüretelni az
alacsony hőmérséklet végett, bogyózás/zúzás után gyengén kénezzünk. A további feldolgozás
attól függ, hogy a rozébor világos színű, könnyed jellegű, vagy pedig testesebb, élénkpiros
legyen.
Gyors feldolgozás
Teljesen azonos a fehérszőlő áztatás nélküli feldolgozásával. A feltárt cefrét a présbe
vezetik és kisajtolják. Ebben az esetben csak mechanikai feltárás érvényesül, a diffúziót
mellőzik, kevés antocianin jut a mustba, a bor színe világos marad.
Héjon áztatás
Ebben az esetben 4-24 órás cefreextrakciót alkalmaznak. Az áztatás végén a rozé mustot
elvezetik. A cefreáztatás optimális hőfoka: 18-20 oC. Az áztatás után védőgáz alkalmazása
előnyös. A kisajtolt mustot hűtik, majd ülepítik, ezt követően fajelésztős beoltás történik. A
rozéborok gyors fogyasztásra készülnek, ennek megfelelően pórusmentes tárolóedényekben
tartják, majd a palackozáshoz szénsavazást alkalmaznak.
3.3 VÖRÖSBOR KÉSZÍTÉS TECHNOLÓGIÁJA
Cefrekezelés
A fehér és a vörösbor készítés technológiája között az alapvető különbség az, hogy a
vörös- borokat a cefrével együtt, azaz héjon erjesztik, tehát csak az erjedés befejeződése után
préselik. A vörös cefrét is kénezik illetve a színanyag extrakciót, a színanyagok
stabilizálódását elősegítő (védőkolloid) készítményekkel kezelik. Az illatos, gyümölcsös
jellegű vörösborok készítésekor a cefrét hidegen áztatják: kb. 5 C fokon 4-6 napig. Egyéb
esetekben a cefrét azonnal beoltják fajélesztővel.
Erjesztés
Ehhez először a liofilezett élesztőket kézmeleg vízben rehidratálják, majd a
felszaporodott kultúrát alaposan a cefréhez keverik. Az erjedés beindulása után a keletkező
hőt folyamatosan és ellenőrzötten hűtéssel elvonják. Az erjedés hőmérsékleti optimuma

általában 20 C fok körül van, a hatásosabb extrakció érdekében azonban a könnyű
vörösborokat 25-28 C fokon, míg a testes, nagy vöröseket 30-33 C fokon erjesztik Az erjedés
napi menetét kóstolással illetve laborvizsgálattal ellenőrizni kell. Az erjedési intenzitás
csökkenése, kellemetlen szagok, ízek fellépése esetén élesztőtápsó adagolás, oxigén bevitel
(szellőztetés) szükséges. A munkavédelmi előírásoknak megfelelően keletkező CO2-t az
erjesztőtérből folyamatos el kell vezetni.
Újabban, a kézműves borászok a helyi, egyedi jelleg hangsúlyozása érdekében a
természetes élesztőflóra spontán erjesztésével készítik boraikat. A sikeres erjesztés kockázata
ekkor nagyobb!
Az erjedési hőmérséklet mellett a héjontartás időtartama is befolyásolja a vörösborok
jellegét és minőségét. Az egyszerű, könnyű vörösborokat 7-10 napig, a minőségi borokat 1421 napig, a nagytestű prémiumborokat pedig 28-35 napig tartják a törkölyön.
A törkölykalap bemerítése
A vörösborok stílusát, a héjonerjesztés technológiáját lényegében a törkölykalap
bemerítési módja határozza meg. A törkölykalap az erjedés során keletkező CO2 gáz
felhajtóerejével összetömörödött bogyóhéjak sokaságából áll. A jobb extrakció érdekében ezt
a „pogácsát folyamatosan meg kell bontani, lazítani és az erjedő musttal átitatni. Ennek
hagyományos módja a taposás vagy a csömöszölés, melyet nyitott fa- vagy betonkádban
végeztek évszázadokon át. E kíméletes mód hátránya az oxidáció és az illósodás fokozott
veszélye. Hasonló hátrányokkal járt a rácsos leszorítás módszere is, melyet elsősorban
betonkádaknál alkalmaztak. A sártapasztás, azaz a törköly légmentes lezárása ezt a hátrányt
megszüntette, de a folyamat irányíthatatlanná, ellenőrizhetetlenné vált. A vörösbor készítés
technológiáját teljesen átalakította a zárt fémtartályok megjelenése. A zárt, függőleges
tartályokban a törkölykalapot felülről áztatják (körfejtés) vagy alulról (összegyűjtött CO2
buborékokkal) mozgatják át, illetve keverik el az erjedő musttal.

12. kép

Törkölykalap a héján ázó vörös cefre tetején

Mindkét eljárás többé-kevésbé automatizálható. A vékony törkölykalap fokozza a
módszerek a hatásfokát. Ez az oka annak, hogy a vörösborerjesztő tartályok alacsonyabbak és
nagyobb átmérőjűek, mint a fehér társaik. Az erjesztési folyamat teljes automatizálását a
vízszintesen elhelyezett körforgó (Roto) tartályok megjelenése eredményezte. A cefrét a
tartály falához rögzített lamellák, keverőlapok mozgatják, terelik előre-hátra Ezek hátránya
viszont az, hogy a pépesedés-lekvárosodás elkerülése érdekében a héjontartás ideje 7-10
napra korlátozódik, azaz legfeljebb könnyű, gyümölcsös jellegű borok készülhetnek. A
korszerű vörösborerjesztő berendezésekben pneumatikus vagy hidraulikus csömöszölő
talpakat alkalmaznak a törkölykalap kíméletes megtörésére és bemerítésére.
A héjonerjesztés mellett a melegítéses és a szénsavatmoszférás vörösbor készítési
eljárások is megtalálhatók a gyakorlatban.

Préselés
A szikkasztott cefre préselése hasonlóan történik, mint a fehérborok esetében. Az
oxidáció veszélye illetve a sajtolás kíméletessége itt kisebb jelentőségű. Napjaink
borászatában a pneumatikus elven működő prések a legkorszerűbbek. Ezek alapvetően egy
zárt vagy perforált falú, fekvő és vízszintes tengelye körül forgó tartályból és az ebben
elhelyezett felfújható membránból vagy tömlőből állnak. A betöltött cefrét a felfújódó
membrán (tömlő) a tartály falához szorítja, mely résein csak a lé, jelen esetben a bor tud
áthatolni, a bogyóhéj és a magok (törköly) visszamaradnak. Zárt falú tartály esetén a bort
perforált falú csatornák vezetik a kiömlő nyílásokhoz. A kifolyó bort a prés alatt elhelyezett
tálcában fogják fel, melyből egy szintérzékelő által vezérelt szivattyú juttatja az ülepítő
edényekbe. A préselési ciklus második fázisában, a betöltést követően egyszerű (nyomás
nélküli) forgatással további léelválasztás történik. A fordulatok száma, iránya, illetve a
forgatások közötti szünetek ideje automatikusan rögzíthető, programozható a prés beépített
computerében. A harmadik fázis maga a préselés, amely nyomásépítés (kompresszió),
nyomáson tartás és nyomás nélküli (dekompresszió) lazítás szakaszokra oszlik. A
nyomásépítés több lépcsőben történik (a minőségi boroknál) 2 bar értékig. A kipréselt
vörösbort a nyomásértékek csupán két frakcióra osztják: színborra illetve 1,8 bar felett,
présborra.. Ez utóbbit általában elkülönítik.
A pneumatikus prések mellett a szakaszos üzemű prések hidraulikus vagy mechanikus
elven is működhetnek. Ezek már a nagyüzemekben is felváltották a folyamatos préseket.
A prémium kategóriában a borkezelési műveletek kisebb hangsúlyt kapnak, hiszen
ezeket a borokat több évig pincében, fahordóban érlelik, mely során a fa tanninjainak és a
mikro-oxidációnak köszönhetően létrejön az öntisztulás és –stabilizálódás. Új fahordós érlelés
esetén ügyelni kell arra, hogy a „fa jelleg‖, a tölgyfa sajátos aromái a háttérben maradjanak.
Nagyüzemi technológiák
Szőlő átvétele
A mennyiségi átvétel a termés tömegének pontos megállapításához szükséges , amely a
szőlőfeldolgozás feldolgozásának ,valamint a szüretelő csapatok szedési teljesítményének a
mérési alapja . A termésmennyiség mérésére a nagyüzemekben 20 – 50 t-s hídmérlegek állnak
rendelkezésre ,de a külföldön széles már széles körben elterjedt gyakorlat alapján újabban
hazánkban is alkalmaznak mérlegtartályos fogadógaratokat ,amelyet a legtöbb esetben a must
cukortartalmának a vizsgálatára is alkalmas mintavevő mérőberendezéssel kapcsolnak egybe .
A minőségi átvétel során a szőlőfajta és a fajtatisztaság, a szőlő egészségi állapota,
valamint a must cukortartalma a vizsgálat tárgya. A must cukortartalmán kívül még a cukor –
sav arányt is vizsgálhatjuk ,amelyet a glükoacidimetrikus arány fejez ki. Ez az arányszám
(mutatószám) az 1 l -ben mért, grammokban kifejezett cukortartalom és titrálható savtartalom
(borkősavban kifejezve) hányadosa. Ha például a must 19 mustfokos,így literenként 204 g
cukrot tartalmaz,titrálható savtartalma pedig 7 g/l, akkor a glükoacidimetrikus mutatószám
204 : 7 = 29.1. A harmonikus borok mutatószáma 22 – 32 közötti. Akkor lehet fontos a sav –
cukor arány számunkra, ha harmonikus bor készítését tűztük ki célul. Ajánlatos a mustminta
pH-értékét is meghatározni, mert ez a savasság fokáról pontosabb tájékozódást nyújt, mint a
titrálható savtartalom. (A 3 pH alatti mustok nagyon savasak, a 3.1 – 3.3 pH közöttiek
harmonikusak,a 3.3 – 3.4 pH közöttiek kissé lágyak a 3.4 pH felettiek pedig savszegények).
Különleges borkészítési feladatok a próbaszüreti tételek egyéb speciális vizsgálatait is
igénylik.
„Jó minőségű bor csak érett,egészséges szőlőből készíthető‖
A cukortartalom mérésének hagyományos és jelenleg is a legtöbb helyen alkalmazott
módszere szerint a szállító járműről vagy a fogadógaratból kiszednek átlagosnak látszó
fürtöket, megzúzzák,próbaszüreti sajtón kisajtolják és megállapítják a mustfokát.Technikai
fejlődés elősegíti a minőségi átvételt,aminek alapja a reprezentatív mintavétel. Az Elinvest bt.

által kifejlesztett szőlőminta-vevő a szállítótartályból 1 m mélységig átlagmintát vesz,
amelyet kúpos mustelválasztóba továbbít. A forgó csiga által préselt mustmintát hiteles
mustfokolóval mérik.
Miután megérkezett a szőlő a feldolgozó üzembe a sikeres mérések után a
fogadógaratba juttatják. Itt is a lehető legkíméletesebb, a mechanikai hatásokat elkerülő
eljárások alkalmazása kívánatos. A legjobb a lejtős terep kihasználása, amikor a szőlő egyes
munkafolyamatokon kizárólag a nehézségi erő által halad át. Ezt nem lehet mindig
megvalósítani, de mégis arra kell törekednünk, hogy a lehető legkevesebb sérülést okozzuk a
szőlőn (főleg a fehérnél és a reduktív kezelésre szánt szőlőnél a fontos).
Szállítás
Lényegében a szüretelési szállítási mód megválasztása meghatározza a szőlőátvételi
eljárást is. Átvehetünk ép (zúzatlan) szőlőt , kis egységekben (láda ,puttony) és nagy
mennyiségben (nagy műanyagládákban, amit géppel szállítanak) és zúzott szőlőt ,illetve
cefrét (szüretelő, ill. cefretartályokból, szüretelőgéptől), mustot területi préselésből.
A kíméletes szállításra a szállítószalag is szolgál, amelyen a válogatás is elvégezhető. A
kíméletes szállítást és átvételt biztosító tényezők:
− rövid szállítási távolság,
− felülről lefelé tartó feldolgozási folyamat,
− szállítószalag alkalmazása,
− kiszorításos rendszerű és dugattyús szivattyúk alkalmazása,
− nagy tömlő-, illetve csőkeresztmetszet használata

Szőlőbogyók feltárása
A szőlőbogyó feltárásának a lényege a bogyók leválasztása a fürtökről és törkölyös
musttá alakítása. Erre szolgál a bogyózás és a zúzás,amely a szőlőfeldolgozás előkészítését
szolgálja. A borminőség szempontjából először bogyózunk, aztán zúzunk,mert a kocsány
mechanikai megdolgozása és a cefrébe jutása ugyanis minőségrontó tényező. Néhány évtizede
elsőként zúztak s csak aztán bogyóztak,ez azért is hátrányos volt, mert a kocsányból
kellemetlen ízek oldódtak ki és ezen felül még a must is rátapadt, ami természetesen növelte a
mennyiségi veszteséget. Szerencsére mára ez már a múlté, a technikai fejlődésnek
köszönhetően.
A bogyózás a bogyók elválasztását jelenti a kocsánytól. Ez a folyamat ma a jó
borjelleggel van összhangban , A fehér-szőlőfajtáknál is kezd általánossá válni a bogyózás . A
bogyózógépek a folyamatos fejlesztés révén olyannyira tökéletessé váltak, hogy egészséges
,érett szőlő bogyózásakor gyakorlatilag nem marad bogyó a kocsányon . A bogyózógép
legfontosabb szerkezeti eleme a bogyózómotolla és a bogyózókosár ,amelyben a motolla
forog . A bogyózómotolla a tengelyre csigavonalban felerősített és gumírozott végű
lapátokból áll.A bogyózókosár rései lehetnek kör alakúak, amelyek átmérője 20 – 30 mm,
szögletesen rácsozottak, de előfordulnak fémlécesek is.
A korszerű bogyózógépeknél a kosár teljes felülete perforált és a motollával azonos
irányban forog, ezáltal elkerülhető az eltömődés. Akár még cserélhető dobbal, a bogyók
nagyságát figyelembe véve különböző lyukmérettel, rendelkezhetnek.
A zúzás során a bogyó oly mértékű megroppantása a cél, amely a bogyó héjának
fölrepedését, húsának kíméletes roncsolását eredményezi, a magvak megsértése nélkül.A
zúzógépek legfontosabb szerkezeti részei az egymással szembeforgó hengeres zúzóelemek. A
zúzóelemek közötti távolság befolyásolja a zúzás minőségét. A hézagot a szőlőbogyók átlagos
átmérőjének és a bogyók állapotának megfelelően kell beállítani. Nagyobb üzemekben a
bogyózó – zúzó – cefreszivattyú egybeépített aggregátként szolgálja a szőlőfeltárás és a
cefreszállítás összehangolt feladatait.
A mustot présnyomással préselik ki, amitől csak kivételes esetekben van eltérés.

A legelterjedtebbek ma a horizonttálprések. A műanyagból, rozsdamentes acélból vagy
rétegzett acélból készített forgatható kosár a törkölypogácsa automatikus széttördeléséhez
alkalmas berendezésekkel is el van látva. Megfelelő programozófelszereléssel a préselési
folyamat igen jól automatizálható.Vertikális préskosarakat manapság ott találunk,ahol
elsősorban hagyománytiszteletből régi, fakosaras présekkel dolgoznak. Ezenkívül léteznek kis
hidraulikus prések az üledékfeldolgozáshoz.
Préstípusok munkamód szerint

Szakaszos
folyamatos
A kosár helyzete szerint:
álló
fekvő
csigasajtók
(vertikális)
(horizontális)
szalagprések
A nyomás módja szerint:
félig folyamatos
mechanikus
mechanikus
pneumatikus prés
hidraulikus
hidraulikus
nehézségi erő
pneumatikus
Mechanikus horizonttál- (csavarorsós) prések kedvező áruk miatt igen elterjedtek. Igen
sokféle változatuk van: külső vagy belső csavarorsóval, egy vagy két nyomólappal. A cefre
mechanikai igénybevétele nagy,ami nehezen ülepedő szediment és cserzőanyag tartalmat
okoz a mustban.
Hidraulikus horizonttálprések valamivel jobb teljesítményük, mint a csavarorsós
préseknek, de magas áruk miatt mégsem keresettek.
Pneumatikus horizonttálprések különböző típusok léteznek, amelyek bizonyos
jellemzőkben különböznek:
A membrán elhelyezése szerint: - a préskosár közepén / a préskosár belső falán
A nyomás alapján: - túlnyomással, a nyomómembrán oldalán kompresszorral és
vákuummal a must eltávozásának oldalán vákuumszivattyúval.
A lé eltávozása szerint megkülönböztetünk: - perforált, félig nyitott préskosarakat.
Ma a nagyobb préseket általában zárt kivitelben készítik, mert így nagymértékben
csökkentik a must oxidációját. További csökkentés érhető el inert gáz (szén–dioxid, nitrogén)
felhasználásával. Ezen kívül a présben a cefreáztatás is megvalósítható.
A préselési folyamat fenntartása miatt a préskosár nem forog, és így a törköly „lepény‖
szűrű hatása jól kihasználható. Ezt összegezve a kis nyomás (max. 2 bar) hatásával igen
kíméletes feldolgozást tesz lehetővé . A must szediment- és cserzőanyag-tartalomban
szegényebb lesz . A prések ára azonban magasabb ,mint a csavaros préseké .
A préselés technológiája
A préselés technológiája abból áll, hogy lassan és először alacsony nyomással
dolgozunk, hogy a mustnak elegendő időt biztosítsunk arra, hogy a törkölypogácsán
átszűrődjön. Csak a folyamat végén növeljük a nyomást .
Ép szőlőfürtök préselése
Ennél a módszernél a prést közvetlenül egészséges bogyózatlan zúzatlan szőlővel
töltjük meg. A betölthető mennyiség 50-70%-ra csökken. A cserző- és zavarosító anyagok
mennyisége kevesebb lesz. Ez kiegyenlíti a kissé kisebb lényeredék hatását. Fontos az
eljárásnál,hogy az első mustfrakciót „elházasítjuk‖, mert különben karcsú ízösszetételű
borhoz jutunk. Ezek a borok több elsődleges szőlőbukéval és valamivel (0,5-1 g/l) kisebb
extrakttartalommal rendelkeznek, továbbá más boroktól eltérően (lassabb) öregedési
folyamatot mutatnak.

Cefrepréselés
A préselési kapacitást 150%-ban kihasználhatjuk, ha a betöltés előtt elvégezzük a
léelválasztást. A különböző programok lehetővé teszik eltérő körülmények között (pl. ép
szőlő préselése, pezsgőalapbor program stb.) kielégítését.
Kevesebb cserző és zavarosítóanyag érhető el :
- kisebb nyomás alkalmazása esetén,
- kevesebb lazítási folyamat alkalmazása esetén
– rövidebb préselési idővel
A must kinyerése – mustfrakciók
A 100kg szőlőből nyerhető must mennyisége függ a szőlőfajtától-évjárattól, az érettség
fokától és a préselési módtól. Általában 70-80 l musttal számolhatunk. A szokásos
cefrepréselésnél három mustfrakciót különítünk el: - Színmust (40-60%), szabadon távozik el
a présből, mustelválasztóból. Cukor és savtartalma nagyobb, extrakttartalma viszont
kevesebb, mint a többi frakciónál.Présmust (40-60%) nyomás hatására távozik.Utóprésmust(10%)
a nagy nyomás hatására a bogyóhéj és a magvak is erősen sérülnek ,és ezáltal a must több
extrakttartalom–növelő cserző- ,szín- és ásványi anyagot tartalmaz . A sav- és cukortartalom
kisebb . Minőségi bor készítésénél ezt a mustfrakciót feltétlenül el kell választani.
3.4 HABZÓBOR KÉSZÍTÉS TECHNOLÓGIÁJA
Az átlagosnál több szén-dioxidot tartalmazó borokat, habzóbornak hívjuk. Ezek mindig
asztali borok, általában 4%-nál kevesebb cukortartalommal. Két alapvető módszerrel készítik
habzóbort: az egyik eljárás a gyakran mesterségesen indukált második cukros erjedés, míg a
másik a közvetlen szén-dioxidfejlesztéssel, szén-dioxid hozzáadásával.
Ha az erjedő folyadékból a szén-dioxid nem tud kijutni, akkor habzó bor keletkezik. Az
alap lé általában száraz fehér, rosé vagy asztali vörösbor. Az alapborhoz azért adnak cukrot,
hogy az erjedés után 5 – 6 atmoszféra (a nyomás mértékegysége, 760 Hgmm-nek felel meg)
nyomást tartson fenn, - mindennek alapfeltétele az, hogy ne lépjen fel a szén-dioxidveszteség.
Az erjesztő tartályok mérete a 0,1 gallontól a 25000 gallonig terjedhet. A palackoknak
valamint a tankoknak 10atmoszféra nyomást kell kibírniuk. A tankok nyomásmérővel vannak
felszerelve, amely lehetővé teszi a felesleges levegő kieresztését. A habzó borokhoz használt
különleges palackok azért vastagabbak az átlagosnál, hogy ellenálljanak a 7 – 9 atmoszférás
nyomásnak. Az üveg nyaka vagy olyan alakú, hogy a koronakupak megüljön rajta, vagy olyan
pereme van, ami megtartja azt a fémhálót, ami a dugót a helyén tarja.
Az alapbort megtisztítják, mielőtt azt az erjesztő tartályba helyeznék. Számos bort
összekevernek, hogy így biztosítsák az alapbor megfelelő összetételét és az íz harmóniáját. Az
eredeti alkoholtartalom elég, ha 10 – 11,5%, mert a második erjedés további 1% növekedést
okoz. A pH-nak 3,3, vagy annál kicsit kevesebbnek ildomos lennie; 0,7% vagy annál több
teljes savtartalom mellett, amelyet a borkősav alapján számolnak A bornak friss, gyümölcsös
ízt kell sugároznia. Semmiféle egyedi vagy kifejezett jellemzőt nem szabad az alapbornak
képviselnie, kivéve muskotályos pezsgőbort. Különleges törődést igényel a bor azért, hogy
megóvjuk a kellemetlen szag- és ízanyagoktól továbbá a káros baktériumaktivitás első jeleitől
is.
A tisztított bort az erjesztő tartályba teszik, majd hozzáadják a szükséges, kb. 2,5%-os
cukormennyiséget, illetve az 1–2% aktív élesztőkultúrát. Az alkalmazott élesztőfajtának
megfelelően kell erjesztenie a 10–11,5%-os alkoholtartalom és erős nyomás alatt is. Az

élesztőgomba-sejteknek gyorsan kell ülepedniük és az erjedés végére teljesen azt be kell
fejezniük.
A termelt szén-dioxid legteljesebb adszorpciója miatt, a másodlagos erjedés 10-12°C-on
megy végbe, és 4–8 hétig tart. Hogy időt takarítsunk meg, mind a tankerjesztés mind a
palackos erjedés 15-17°C-on vagy annál még magasabb hőmérsékleten zajlik, ezért gyakran
10 nap – 2 hét alatt be is fejeződik az erjedés.
Tankos erjesztés
A tankos és palackos erjesztés közötti különbségek a másodlagos erjedés után lesz
szembetűnő. Az erjedés befejeztével a bort leszűrik, hogy a felhalmozódott élesztőgombát
eltávolítsák, majd palackozzák. A szűrés alatt levegő kerülhet a rendszerbe, ami oxidációs
folyamatokat indíthat el, és befolyással lehetnek a színre és az ízre. Nehéz tökéletesen leszűrni
a bort, azaz eltávolítani minden életképes élesztőgombát anélkül, hogy a borban kialakult
nyomást ne csökkentenék. Az ilyen nehézségek miatt, és azért, hogy megelőzzék az
újraerjedést, kén-dioxidot adhatnak a borhoz. Amíg a bor a tankban van, megfelelő
mennyiségben, semleges cukorsziruppal édesítik.
Palackos erjesztés
A palackban erjesztett bort is tisztítják, mégpedig rögtön az erjedés után. A bort nyomás
alatt szállítják a második tankba, ahonnan átszűrik és palackozzák. Ez esetben, ugyanúgy,
mint a tankban történő erjesztésnél, a bor rövid ideig az élesztővel együtt érik, majd kéndioxidot is adhatnak még hozzá. Ez a folyamat Amerikában, Németországban és egyéb
helyeken is, széles körben elterjedt.
Ezzel ellentétben, a klasszikus palackos érlelésű eljárás ("pezsgő módszer") során, a bor
1-3 évig az üvegben marad az élesztővel együtt. Az érés alatt reakciók teljes sora zajlik le,
amely olyan összetevőket eredményez, mint az automatikusan bontó élesztőgombasejtekezzel is különleges ízt kialakítva. A palackban érlelt borokat ritkán mozgatják, szűrik, vagy
palackozzák újra, az oxidáció megelőzése és a hozzáadott kén-dioxid miatt- mivel az érés
során gondosan kialakult különleges ízt az oxidáció elrontaná. Ezeket a borokat általában a
palackban tisztítják. Ekkor az üvegeket fejjel lefelé, 45°-os szögben helyezik el egy speciális
tárolón. Minden egyes napon, jobbról balra forgatják az üveget, hogy az élesztőgomba
maradványok a dugó felé irányuljanak. Ez a folyamat, vagyis a rázogatás, a néhány héttől
akár több hónapig is eltarthat. Akkorra készül el, amikor az összes élesztő a dugóra ülepedettekkor az üveget fokozatosan 180°-kal megfordítják. A rázógépek használata széles körben
elterjedt nagy tárolóknál.

13. kép

A hagyományos gyártás során a dugót lassan kihúzzák, és az üledéket a nyomás kilöki
az üvegből. A modern gyártás során, az üveg hőmérsékletét 10-15°C-ra lehűtik azért, hogy
megakadályozzák a túlzott nyomáscsökkenést. Az üveg nyakát jéghideg oldatba, majd
fagyott, szilárd halmazállapotú anyagba helyezik. Amikor a kupakot, avagy dugót kiszedik, és
az üledék kilökődik az üvegbő,- ezt a folyamatot nevezik degorzsálásnak. Az üveget ezután
gyorsan álló helyzetbe fordítják. Ha helyesen járnak el a degorzsálás alatt (általában
gépesített), mindössze 3–5% lesz a borveszteség. Az utántöltés alatt szintén nyomás alatt
tartják az üveget.
Az utántöltő keverék nem más, mint egy kisadag cukros oldat- általában egy 50%-os
cukortartalmú fehérbort használnak erre. A hozzáadott mennyiség a gyártó által
meghatározott, elérendő cukorszázaléktól függ. Brut vagy néha nature néven illetett borok
rendkívül szárazak (nagyon alacsony a cukortartalmuk), mivel csupán 0–1,5%-os a
cukortartalmuk, míg az extra dry, extra sec, dry és sec nevek már édesebb bort takarnak, azaz
már 2–4% cukrot tartalmaznak. A semi-dry, demi-sec borok 5%-os vagy annál több,
cukortartalommal bírnak. A sweet, doux borok cukortartalma 8%. A kereskedelmi
használatban jelentős eltérés tapasztalható a cukortartalom kifejezésében. Ha az adagolás nem
hozta a kívánt cukortartalmat, akkor még több bort adnak hozzá egy, már korábban degorzsált
üvegből. A zárás során a műanyag- vagy parafadugót dróthálóval tartják a helyén.
Ha a bort 2-3 évig érlelik, akkor a végső adagban a cukor nem erjesztődik meg úgy,
mint az eredeti adagban, mivel már csak néhány életképes élesztőgomba marad. Még a rövid
ideig érlelt boroknál is, a szakszerű degorzsálás is hagy némi élesztőgombát az üveg nyakán.
Ezen kívül, a borból hiányzik az oxigén, amely serkentené az élesztő fejlődését, továbbá a
növekedést serkentő nitrogénes elem is kevés benne valamint magasabb az alkoholtartalma is,
mint az eredeti bornak. Ha nagyon gyorsan erjesztik a bort és hamar degorzsálják, akkor is
szoktak a végső adagban kén-dioxidot hozzákeverni azért, hogy elfojtsa az élesztőnövekedést.
Amerikában, a tankban erjesztett borra rá kell írni, hogy "fermented in bulk" vagy „bulk
fermented‖ (nagymennyiségben erjesztett). A palackban erjesztett borra a "bottle-fermented"

(palackban erjesztett) címkét teszik, és csak az eredeti eljárás szerint készült borra írhatják rá,
hogy "fermented in this bottle" (ebben a palackban érlelt).
Szénsavazás
A szénsavazás egy kevésbé lényeges folyamat, de időközönként azért mégis
alkalmazzák. A szénsavasított borok számos tulajdonságukban megegyeznek a palackos
érlelésű pezsgőborokkal, és még olcsóbb is ez az egyszerű fizikai folyamat. Annak ellenére,
hogy a nyomás alatt történő, második erjedés kifejezetten kívánatos ízanyagokat termel,
mégis az erjesztett borok bírnak nagyobb presztízsértékkel. Sok esetben túlérett bort
használnak fel szénsavasított alapborként, máskülönben alárendelt helyzetben kerül az érlelt
pezsgő alapborokkal szemben.
Akárcsak az erjesztett pezsgő alapbornak, a szénsavazáshoz használt alapbornak is a
harmonikusnak kell lennie, minden különösebb uralkodó íz nélkül. A fiatal, gyümölcsös
borokat részesítik előnyben, és egyáltalán nem üdvös, ha a kellemetlen szagoknak, akárcsak a
jelét is mutatja. Amióta nem alkalmazzák a második erjesztést, a 11,5– 12,5% alkoholtartalmú
borokat használnak. A bornak borkő és fém-stabilnak kell lennie, ragyogónak, valamint
alacsony kén-dioxid tartalmúnak. A fehérbor színe halvány sárga kell, hogy legyen.
Módszerek széles választékával szénsavazhatjuk a bort. Manapság az eljárás lassúsága
miatt ritkán alkalmazzák azt a technikát, amikor a bort szén-dioxid nyomása alatt, egyik
üvegből a másikba vezetik át. Az üvegekben, a levegőtelenítés után történik a szénsavasításennek előnyös tulajdonsága az, hogy ez a technika a ―soküveges rendszerekben‖ is
használható. A hideg borok közvetlen szénsavasítását rendszeresen szokták alkalmazni. Ha jól
szétválasztott gőzzel dolgoznak, megfelelő szénsavasodást tudnak elérni. A hajszálpontos
szénsavasodást is gyakori eljárás: ekkor a bort egy szén-dioxidos kamrába fújják. A
szénsavasítást követően a bort nyomás alatt palackozzák. Parafa-, műanyag- vagy
fémkupakkal lezárják, a címkét fölragasztják és bor elkészült az árusításra.
Számos országban nagyobb adó terheli az érlelt pezsgőborokat, mint a szénsavasítással
készülteket. A két típusnak különböző jelölési szabályai vannak, ráadásul a szénsavasítás
tényét a címkén is fel kell tüntetni.
A piacokon, alacsony szén-dioxidtartalmú bor egyaránt megtalálható, a szénsavasított
változatból, illetve az erjesztett típusúból. A tankban erjesztett avagy ―gyöngy‖ bor,
Németországban és más területeken is a 1 atmoszféranyomással készül. Amerikában,
Portugáliában és Svájcban találkozhatunk olyan borral, amely már a palackozás pillanatában
enyhén szénsavas, ezzel is pikáns ízt kölcsönözve a bornak.
Néhány borban a szén-dioxid nem az alkoholos erjedés során keletkezik, hanem a
többlet almasav erjedésének eredménye. Az észak-portugáliai vinhos verdes bor egy kitűnő
példa erre. De ugyancsak ez a folyamat lehet felelős a vörösborban előforduló, nemkívánatos
gáztartalomért.
3.5 ÜRMÖSBOR
A vermut (franciául:vermouth), vagy ürmösbor olyan likőrbor, melyet fehér üröm
vagy bárányüröm mellett egyéb füvekkel, fűszerekkel ízesítenek (például kis ezerjófű,fahéj,
koriandertermés,
keserűnarancs-héj,
szegfűszegvirág,
bodzavirág,

kálmosgyökér,örvénygyökér). Egyes vermutok édesítettek, az édesítetlen, vagy száraz vermut
általában kesernyés. A turiniAntonio Benedetto Carpano-t tartják a vermut feltalálójának.
Találmányát 1786-ban „vermouth‖-nak nevezte el, mert a fehér ürömmel és bárányürömmel
ízesített német ürmösborok ihlették, mely növények azóta az abszint összetevőiként híresültek
el.
A mai német Wermut szó (melyet Carpano idejében „Wermuth‖-nak írtak) egyaránt
jelenti a fehér ürmöt és az ürmösbort. Az ital ízesítése eredetileg arra szolgált, hogy az olcsó
borok nyers ízeit elfedje, és enyhén gyógyfüves, frissítő ízt kölcsönözzön az italnak.
A bélférgek ellen gyakran használt fehér ürmöt már Pitagorasz korában is borba és
sörbe áztatták, Hippokratész pedig egyéb gyógynövények mellett már frissítő és gyógyító
kezelésekhez is használta. A házi vermut elterjedt volt a késő 17. századiItáliaPiemont
tartományában, majd Carpano üzleti bemutatkozása után Torinóban kezdődött meg ipari
előállítása. A Cinzano család 1816-ban, a Martini & Rossi1863-ban kezdte a termelést.
A 19–20. század fordulóján az abszinthoz hasonlóan súlyos vádak érték növényi
összetevői miatt, melyeknek akkoriban erős mérgező hatást tulajdonítottak, de ezek a
bírálatok nem tudták megakadályozni, hogy egyre népszerűbb itallá váljon a vermut.
Házilag is elkészíthető, ilyenkor a fűszereket általában beleáztatják az égetett szesszel
felerősített fehérborba, majd később leszűrik. Üzemi előállítása ennél jóval összetettebb: a
fűszerekből erős alkoholos oldattal készítenek kivonatot, amit aztán ülepítenek, érlelnek és
finomítanak, illetve egyes vermutfajtáknál lepárolnak. Az ital összetevőinek (borok,
kivonatok, etil-alkohol, cukor, esetleg karamell) keverése különös gonddal történik, és az ital
többféle szűrésen megy át. Palackozás előtt érlelik és stabilizálják.
Amellett, hogy gyakori koktél-alapanyag, a vermut jól használható a konyhában
fehérbor helyett. Szeszfokát hozzáadott alkohollal növelik, alkoholtartalma 16-18% és emiatt
szobahőmérsékleten is jól eláll.
A vermut kedvelői szerint azonban felbontás után oxidálódni kezd és a hetek folyamán
megváltozik az íze, ezért az italnak szánt vermutot érdemes hűtőben tartani és egy hónapon
belül elfogyasztani.
Általában három fajtáját különböztetjük meg a vermutoknak, a legszárazabbtól a
legédesebbig: extra dry, bianco vagy white, és sweet vagy red. Az édes és a száraz vermutot
aperitifként sokszor magában isszák, vagy Manhattan koktélban. A száraz fehér vermut
leginkább koktélok alapanyaga. A „vörös‖ (édes) vermutokat sokszor olasz vermutnak
nevezik, a fehéreket pedig franciának, habár mindkét területen gyártják mindkét típust.
Ismertebb márkái a Martini, Cinzano, Carpano, Chambéry, Gancia és a Noilly Prat.
A Hajós–Bajai borvidéken a magyar hagyományoknak megfelelő édes ürmösbort
állítanak elő. A Badacsonyi borvidékenfélszáraz ürmösbort készítenek, de a keserű ízekhez az
édes párosítás jobban illik, mint a savasabb és szárazabb borok.
A Garrone magyarországi üzemeiben is készülnek vermutok, ezek azonban olasz
jellegűek.

4. A MUST KÉMIAI ÖSSZETÉTELE
4.1 SZÉNHIDRÁTOK
A must szénhidráttartalmának túlnyomó részét a redukáló cukrok – glükóz, fruktóz –
teszik ki. Normálisan érett szőlő mustjának redukálócukor-tartalma 150–250 g/L. A töppedt,
aszúsodott szemekből préselt must cukortartalma 450–470 g/L is lehet.
Monoszacharidok
D(+)-glükóz (dextróz, szőlőcukor). Hexóz, tapasztalati képlete C6H12O6. Lineáris
szerkezetében egy aldehidcsoportot tartalmaz, aldóz (aldehidcukor). Vízben oldva zárt
szénláncú gyűrűvé alakul át; a két forma közötti egyensúly egy bizonyos idő múlva áll be,
ekkor a cukoroldat a poláros fény síkját jobbra forgatja el. A glükóz a Fehling-oldatot
redukálja. Mennyisége 70–120 g/L között változik a mustokban.
D(–)-fruktóz (levulóz, gyümölcscukor). Hexóz, tapasztalati képlete C6H12O6. Ketóz
(ketoncukor), mivel lineáris szerkezetében egy ketocsoportot tartalmaz. A D-fruktóz a poláros
fény síkját balra forgatja el. Vízben és alkoholban könnyen oldódik, nehezen kristályosodik.
A mustban található fruktózmennyiség 70–120 g/L között változik.
A borélesztő közvetlenül erjeszti mind a D-glükózt, mind a D-fruktózt etil-alkohollá és széndioxiddá.
Pentózok.
A pentózok öt szénatomos egyszerű cukrok. Tapasztalati képletük C5H10O5,
találhatóak közöttük aldózok és ketózok is. A hexózokkal ellentétben az élesztő nem erjeszti a
pentózokat, viszont redukáló cukrokként adják a Fehling-reakciót. A pentózok (L-, Darabinóz, xilóz) és metilpentózok (ramnóz) 0,3–1,2 g/L mennyiségben a must természetes
összetevői, s mivel nem erjeszthetőek, a borba is átkerülnek.
Diszacharidok
Szacharóz (nádcukor, répacukor). Tapasztalati képlete C12H22O11. Összetett cukor, a
glükóz és fruktóz anhidridjének fogható fel.
A szacharóz jobbra forgat, nem rendelkezik redukáló tulajdonsággal. Az élesztők
közvetlenül nem erjesztik, csak invertálás, hidrolízis után. A szacharóz a szőlőnövény gyors
felhasználásra szolgáló, a levelekben és zöld részekben található cukortartaléka. A levéltől a
gyümölcsig tartó vándorlása közben invertálódik, az érett gyümölcsben már csak nyomokban
található (1–3 g/L). A mustba tett szacharóz a must savai és invertáz enzimei hatására többkevesebb idő alatt invertálódik, és az eredeti cukortartalommal együtt kierjed.
Poliszacharidok
A mustok 1–3 g/kg mennyiségben tartalmaznak pektines anyagokat. Ezek a szőlőbogyó
cellulóz–pektines membránjaiból származó pektinek és egyéb anyagok, gumik, pentozánok
keverékei. Mivel a kolloid zavarosodásokat stabilizálják, a szőlőt nehezen préselhetővé, a
mustot nehezen kezelhetővé teszik.
A szőlőfürt egyéb poliszacharid-összetevői közé tartozik a keményítő, a cellulóz, illetve
egyes pentozánok, de ezek nem játszanak jelentős szerepet a borászati gyakorlatban, általában
már a mustba sem kerülnek be.
4.2 SZERVES SAVAK
A must savasságát lényegében két szerves sav, a borkősav és az almasav határozza meg. Ezen
kívül a szőlőmustok természetes összetevője az összes savtartalom legfeljebb 2%-át kitevő
citromsav, illetve egyéb szerves savak: a glikolsav, glicerinsav, oxálsav, fumársav, 2-hidroxi-

glutánsav és malonsav. Botrytisszel fertőzött szőlőből származó mustban glükonsav és
glükuronsav is található. A szerves savak molekulái a mustban részint szabad, részint pedig
félig kötött vagy kötött formában vannak jelen. A kötött és félig kötött savakban a savas
karboxilgyök hidrogénjét alkáli fémek (K, Na), alkáli földfémek (Ca, Mg) és NH4+
helyettesítik. A must savas ízhatását a szabad és félig kötött savak okozzák.
A borok érzékszervi tulajdonságait, mikrobiológiai stabilitását, sav-bázis egyensúlyát
nagymértékben befolyásolják a szőlőből származó és az erjedés alatt keletkező szerves savak.
Előbbiekhez az L-borkősav, az L-almasav és a citromsav tartozik; utóbbiak jelentősebb tagjai
a borostyánkősav, a tejsav és az ecetsav. Az erjedés, érlelés körülményei, illetve a
komplexképzés és kicsapódás függvényében a borkősav mennyisége 1 és 5 g/L, az almasavé
0–8 g/L, a citromsavé általában 0–1 g/L között változik.
Borkősav (COOH–CHOH–CHOH–COOH). Kétértékű oxisav. A szimmetrikus felépítés
miatt négy helyett csak két optikailag aktív (L+ és D–) és egy optikailag inaktív alakkal
(mezo-borkősav) rendelkezik. A szőlőben az L(+)-borkősav található meg, mely színtelen,
szagtalan, monoklin prizmákban kristályosodó anyag. Vízben és alkoholban könnyen oldódik.
A szőlő jellegzetes, legerősebb és legállandóbb sava, minden növényi részében megtalálható.
Technológiai érettségben rendszerint túlsúlyba kerül az almasavval szemben. A mustban 4–8
g/L mennyiségben, 40–50%-ban kötött formában van jelen.
Sói közül legjelentősebb félig kötött káliumsója, a borkő, és kötött, semleges
kalciumsója. E két só vízben nehezebben oldódik, alkohol hatására az oldódás még inkább
gátolt. Ezért az erjedés alatt az alkoholtartalom növekedésével a must savtartalma jelentősen
csökken, mert a borkősav kálium- és kalciumsói szilárd kristályos formában kiválnak.
Almasav (COOH–CHOH–CH2–COOH). Kétbázisú oxisav. Két optikailag aktív izomerje
létezik, a D- és az L-almasav. A szőlőben az L(–)-almasav található meg, ennek
forgatóképessége viszont a koncentráció növekedésével csökken, 34%-os oldata már jobbra
forgat. Kellemesen savas ízű, szétfolyó tűkristályokat alkot, melyek vízben és alkoholban jól
oldódnak. A gyümölcsökben gyakran előforduló sav, a szőlő minden része tartalmazza. A
mustok almasavtartalma erősen függ az évjárat időjárási viszonyaitól; mennyisége változó, 2–
7 g/L között ingadozik, melynek kb. 20%-a kötött.
A borostyánkősav (COOH–CH2–CH2–COOH) négy szénatomos kétértékű sav, az alkoholos
erjedés másodlagos terméke. Az erjedés körülményeitől függően kb. 0,5–1,5 g/L
mennyiségben keletkezik 100 g alkoholra vonatkoztatva.
Az alkoholos erjedés alatt kb. 1 g/L-nyi tejsav (CH3–CHOH–COOH) keletkezik. A
malolaktikus fermentáció alatt több – maximum 5 g/L – képződik az almasavból. Mennyisége
az erjedés megindulása után csak növekedik, akár természetes úton akár borbetegségek által.
Mindkét folyamat állandó kénezéssel meggátolható.
4.3 FENOLOS ANYAGOK
-színanyagok: (antocianinok)
a héj epidermisz alatti 1-8 sejtrétegében.
Vörös színûek:
diglükozidok: az észak-amerikai, kelet-ázsiai fajokra jellemzôek. Egyesek nem csak a
héjban, hanem a bogyóhúsban is tartalmaznak színanyagot.
monoglükozidok: V. sylvestrisben és a V. vinifera kék bogyójú fajtáiban találhatók. Öt
fô vörösborszôlô-fajtacsoportot különítettek el színanyagaik vizsgálata alapján. Színanyagok
vizsgálatával az eredetvédelemben az adott bor alapanyagát termô fajták meghatározhatók.

Burgundi csoport: nincs acetilezett antociánjuk. Fôleg malvidint és peonidint
tartalmaznak. Pl.: Pinot noir. Boruk sötétvörös.
Trollingi csoport: cianidin, peonidin és kis mennyiségben acetilezett színanyagkomponensek jellemzik. Pl.: Piros chasselas, Kék trollingi. Boruk piros, téglavörös,
gránátpiros és kevésbé kék színtónusú.
Malvidin csoport: A malvidin nagy aránya és az acetilezett színanyagok számottevô
mennyisége jellemzi. Pl.: Kadarka, Kékfrankos, Szent Lôrinc, Oportó, Zweigelt. Boruk
tipikus sötét, kékesvörös.
Megközelítôen azonos mennyiségben tartalmaz malvidint, peonidint, delfinidint,
petunidint, acetilezett színanyagokat, és kevést cianidint. Pl.: Cabernet franc, Cabernet
sauvignon, Medoc noir, Merlot. Boruk színe kékespiros.
nterspecifikus hibridfajtákat jellemzik a monoglükozidos, diglükozidos és az acetilezett
színanyagok.
Sárga színûek:
flavonok: kvercetin, kvercitrin, izokvercetin, stb.
tanninok: (csersavak) a héj epidermisze alatti 7-10 sejtrétegében, a magban és a
kocsányban találhatók meg. Oxidálódva keserû ízû flobafémekké alakulnak át.
4.4 NITROGÉN TARTALMÚ ANYAGOK
Hatással vannak a bor zamatára, illatára, tartósságára. Fûszeres ízû fajtákban több van
(Fûszeres tramini, Cserszegi fûszeres). Mennyiségük 0.3-2.0 g/l lehet. A túlérett, penészes,
rothadt szôlô mustjának nitrogéntartalma mindig nagyobb, mint az egészséges szôlô
mustjának. Mivel a bogyóhéj nitrogéntartalma magasabb, mint a bogyóhúsé, az erôsebb
préselés és a héjonerjesztés növeli a must nitrogéntartalmát.

5. MALOLAKTIKUS FERMENTÁCIÓ
5.1 BIOLÓGIAI ALMASAVBOMLÁS
A mustban lévő szerves savak lényegében a borkősav, az almasav és a citromsav. Az
egyéb szerves savak mennyisége (3-4 %-a az összes szerves savnak) gyakorlatilag
jelentéktelen. Még a citromsav mennyisége sem teszi ki az összes sav 2 %-át, tehát ha a must
savasságáról beszélünk, azon a borkő- és az almasav-tartalmat értjük. A szőlőben és a
mustban az L-almasav fordul elő.
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A szőlőnek minden része tartalmazza. A must almasav-tartalmának alakulása nagyban
függ az időjárási viszonyoktól. Mennyisége 2-7 g/l között ingadozik. A mustban lévő
almasavnak kb. 20 %-a kötött. Egyes hideg nyarú évjáratokban a fiatal borok zöld íze,
nyersessége az almasavnak tulajdonítható.
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 must és a bor almasav-tartalmának lebontása két úton lehetséges:
1. Malolaktikus fermentáció (MLF): a tejsavbaktériumok az almasavat tejsavvá és széndioxiddá erjesztik, ezért a folyamatot almasav-tejsavas erjedésnek nevezzük.
2. Maloalkoholos erjedés: Az élesztőgombák az almasavból anaerob körülmények között
etil-alkoholt és szén-dioxidot képeznek.
A malolaktikus fermentáció (a továbbiakban MLF) komplex folyamat, amely nem
fogható fel pusztán a savtartalom csökkenéseként.
A fermentációnak a bor minőségére gyakorolt hatása (főleg vörösboroknál):
1. A savtartalom csökkenésével és a savösszetétel megváltozásával a bor pH-ja
emelkedik, a bor lágyabb karakterűvé válik.
2. A tejsav és egyéb melléktermékek képződése következtében a bor aroma-összetétele
módosul, a szőlő-fajtajelleg pedig csökken.
3. Az almasav teljes lebontásával megelőzhető a palackban lejátszódó MLF, tehát javítja
a bor mikrobiológiai stabilitását.
5.2 MLF BIOKÉMIÁJA
A borokban a tejsavbaktériumok az almasavat átvivővel segített diffúzióval veszik fel,
egy L-almasavra specifikus permeáz enzim segítségével. A transzportált almasav lebontását
az almasav-dekarboxilázvagy malolaktikus enzim végzi. Az enzim mangániont és NAD
koenzimet igényel, de a reakció során sem NADH2 képződés, sem pedig köztes termékek nem
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Malolaktikus fermentáció ábrája

Feltételezik, hogy az átalakulás valójában piroszőlősavon (esetleg oxálecetsavon és
piroszőlősavon) keresztül megy végbe, de a köztes termékek a NADH2-vel együtt a
malolaktikus enzim felületén kötve maradnak, amely ezeket a köztes reakciókat külön-külön
nem katalizálja, csak a reakciósor egészét. Az almasavbontásból képződő tejsav mindig Lkonfigurációjú, ez a bizonyítéka annak, hogy a piroszőlősavnak, mint köztes terméknek nincs
szerepe. A piroszőlősavból képződő tejsav ugyanis a tejsavdehidrogenázenzim
sztereospecifitásától függően fajonként változóan D, L vagy DL konfigurációjú lenne.
A malolaktikus enzim által végzett átalakítás során az almasav szénforrásként nem
hasznosul. A malolaktikus fermentációval párhuzamosan a tejsavbaktériumok a bor egyéb
alkotórészeit is kisebb-nagyobb mértékben felhasználják. A cukrokból képződő végtermékek
nagyobb koncentrációban károsak, ezért az almasavbontást biztonságosabb száraz borban
végezni, különösen akkor, ha a bor pH-ja magas.
5.3 MLF-OT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
− Hőmérséklet: 10 – 30 oC között végbemehet a MLF, de az emelkedő hőmérséklet lényegesen
gyorsítja a folyamatot. Technológiai optimum: 18 – 20 oC (15 oC alatt bizonytalan, hónapokig
elhúzódhat).
− Savtartalom, kémhatás: Az MLF optimális pH-intervalluma 3,2-3,5 között van. Az Oenococcus
oeni növekedésének alsó határa 3,0 pH-érték körül van, de beindulása 3,2 alatt is bizonytalan. A
3,5 feletti érték kedvező számára, de itt egyre nagyobb az esélye a káros tejsavbaktériumok
szaporodásának.
− Tápanyagok: A tejsavbaktériumok tápanyagigényének kielégítésére leginkább a must, illetve a
seprős újbor alkalmas. A MLF az alkoholos erjedéssel párhuzamosan csak ritkán zajlik le.
azonban az erjedéssel párhuzamos almsavbomlás többnyire nem kívánatos. A frissen kierjedt
újbor optimális közeg a tejsavbaktériumok növekedéséhez, de a növekedés teljesen száraz borban
is lehetséges.
− Alkoholtartalom: Az Oenococcus oeni törzsek jól szaporodnak a természetes borok
alkoholtartalmán, de a 12 v/v % felett a gátlás már igen erős, felső határa 14 v/v % körül van.
− Kén-dioxid:A tejsavbaktériumok közül a kénessavra legérzékenyebb az Oenococcus oeni. A
szabad kénessav már néhány mg/l koncentrációban gátolja a növekedést. Az MLF-et
meghiúsíthatja, ha a szőlőfeldolgozás során alkalmazott kénezés mértéke meghaladja az 50 mg/lt.
− Bakteriofágok: Az MLF lezajlását vírusok is meghiúsíthatják.
− Élesztőgombák anyagcseretermékei:Az élesztők bizonyos anyagcseretermékei az alkoholon
túlmenően is gátló hatásúak a tejsavbaktériumokra.

Az almasavbomlást véghezvivő baktériumok származása szerint az almasavbomlás
lehet:
− spontán (baktériumok a bor természetes baktériumflórájából)
− starterkultúrás (szelektált baktériumtörzsekkel végzett beoltás).

5.4 SPONTÁN ALMASAVBOMLÁS
A spontán almasavbomlást az újborban megtalálható, az alkoholos erjedést többnyire
igen alacsony populációban átvészelő tejsavbaktérium-törzsek végzik.
A 3,5 pH-értéknél savasabb újborokban az Oenococcusoeni dominál. Ezekben a
borokban a spontán almasavbomlás minőségi kockázata nem jelentős, 1-3 héten belül
zavartalanul végbemegy.
A spontán MLF meggyorsítható már almasavbomlás alatt álló borral végzett beoltással,
de ennek hatékonyságához nagyarányú (legalább 100 %-os) házasítás szükséges. A spontán
MLF során jelenleg legkevésbé kezelhető probléma a fágfertőzés (vírus), de ez ritkán
jelentkezik.
A spontán almasavbomlás minőségi kockázata 3,5 pH felett nagy, mert ezekben a
borokban a Pediococcus és Lactobacillus fajok előfordulása, sőt dominanciája igen gyakori.
Starterkultúrás MLF
Az almasavbontó starterkultúrák gondosan szelektált Oenococcus oeni törzsek vagy
azok keverékei.
A szelektált baktériumtörzsekkel végzett MLF előnyei:
1. Az almasavbontást ismert technológiai tulajdonságú szelektált törzs végzi.
2. A nagy sejtszámban bejuttatott starter szaporodási ideje rövid vagy elmarad, így a
folyamat meggyorsítható.
3. A starter hatására a káros baktériumok növekedése visszaszorul.
4. Az MLF lehetővé válik olyan borokban, amelyek eredeti baktériumflórája elpusztult.
5.5 AZ MLF NYOMONKÖVETÉSE
Az almasavbomlás befejeződése után a borokat azonnal kénezni és hűteni kell, mert a
megnövekedett pH-jú borokban nő a borbetegségek kockázata. Az MLF kockázatos
technológiai művelet, hiszen az alacsony kénessav-koncentrációval melegen tartott borban az
ecetsavbaktériumok és károstejsavbaktériumok is szaporodhatnak, ezért a folyamatot
rendszeres vizsgálatokkal nyomon kell követni, és kezdődő rendellenesség esetén erős
kénezéssel és hűtéssel meg kell szakítani.
Fontos megjegyezni, hogy az almasav lebomlása számos bortípusnál nem kívánatos, a
palackban lezajló MLF pedig kifejezetten káros folyamat.
5.6 ALMASAVBONTÁS ÉLESZTŐGOMBÁKKAL
Az almasav lebontására az alkoholos erjedéssel párhuzamosan kisebb-nagyobb
mértékben az élesztőgombák is képesek. A S. cerevisiae almasavbontása általában a must
almasavtartalmának 10 – 20 %-ára korlátozódik, bár a szélső értékeket 3 – 45% között
találták.
Ennél lényegesen jobb almasavbontó aktivitást mutat a Zygosaccharomyces. bailii, a
Schizosaccharomyces pombe egyes törzsei pedig 100 %-os almasavbontásra képesek.
Az almasavbontás mechanizmusa a különböző élesztőfajokban alapvetően azonos, de
lényegesen eltér a malolaktikus fermentáció mechanizmusától. Az élesztőgombák az Lalmasavat etil-alkohollá és szén-dioxiddá erjesztik (lásd következő ábra). A folyamat
kulcsenzime az almasavat oxidatív dekarboxilezéssel piroszőlősavvá alakító enzim, amelyet
almasavenzimnek vagy malátenzimnek is neveznek.

6. AZ ERJEDÉS KÉMIÁJA
6.1 AZ ERJEDÉS FELTÉTELEI
Hőmérséklet
A hőmérséklet hatása alapvetően két ellentétes irányú folyamatban nyilvánul meg. A
hőmérséklet emelkedésévei bizonyos határig növekszik az élesztő anyagcser-tevékenysége,
így a szaporodás és az erjedés (alkoholtermelés) sebessége is. A borélesztők szaporodási
optimuma általában 30-35 C között van. A hőmérséklet emelkedése azonban jelentősen
fokozza a képződő alkohol élesztősejtekre gyakorolt mérgező hatását, így végül is magasabb
hőmérsékleten lényegesen csökken a végső sejthozam, és keletkező alkohol mennyisége is.
Az erjedés hőmérsékleti optimumát 25 C körül lehet megjelölni az erjedési sebességet és az
alkoholkihozatalt együttesen értékelve, de ettől az értéktől akár lényegesen is eltérhetünk,
hogy a kívánt érzékszervi hatást elérhessük, ha ehhez kedvezőtlen lenne ez a hőmérséklet.
Ugyanis az erjedési hőmérséklet a folyamat érzékszervi hatású melléktermékek arányaira is
döntő hatással van. Általános megfigyelés, hogy a glicerin- és illósavképződés fokozódik, az
acetaldehid-termelés viszont csökken a hőmérséklet növekedésével. A magasabbrendű
alkoholok és a butándiol képződése jóval intenzívebb magas hőmérsékleten. Az észterek
közül a kedvezőtlen etil-acetát, valamint a 2-fenil-etil-acetát mennyisége szintén
megnövekszik magasabb hőmérsékleten. Az ún. gyümölcsészterek (izoamilacetát, nhexilacetát) képződésének és megőrződésének viszont az alacsonyabb hőmérséklet kedvez.
Ezt az önmagában is összetett képet tovább bonyolítja az illó észterek magas hőmérsékleten
nagyobb párolgásos vesztesége mint fizikai tényező.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a különböző borászati követelmények (gyors
erjedés, magas alkohol-kihozatal, alacsony ecetsavtermelés) hőmérsékleti optimumai
nagymértékben eltérnek, ráadásul a hőmérséklet változására ellenkezőképpen reagálnak. Az
adott pincészet műszaki lehetőségeinek leginkább megfelelő hőmérsékletet annak alapján
határozhatjuk meg, hogy melyik tényezőt tekintjük elsődlegesnek. Az alacsony hőmérséklet
és a lassú, egyenletes erjedés kétségkívül előnyös a borok aroma-összetétele és az elsődleges
aromaanyagok megőrzése szempontjából, ezért az utóbbi két évtizedben a fehérborok
erjesztési hőmérséklete fokozatosan lefelé tolódott, és ma többnyire 15-20 C között van, sőt
egyre több országban alkalmazzák a 10 C körüli, ún. hidegerjesztést. A vörösboroknál
annyival bonyolultabb a helyzet, hogy az aromaanyagok megőrzése mellett a színt adó
anyagok megfelelő kioldódásának szabályozásában is egyre nagyobb szerepet kap a
hőmérséklet módosítása a héjon erjesztés időtartamának és a termés minőségének
függvényében.
Szénhidrátok
A mustban lévő hexózok az erjedés során az élesztő kizárólagos szén- és energiaforrását
jelentik, ennek ellenére a cukortartalomnak nem csak, mint tápanyagnak van jelentősége az
erjedés lefutásában. Ugyanis a leggyengébb minőségű must is jóval több cukrot tartalmaz,
mint amennyi az élesztők szaporodásához szükséges. A cukor mennyisége azonban
lényegesen meghatározza a sejtek számára mérgező alkoholkeletkező mennyiségét, és az
ozmotikus nyomás alakulásában is szerepe van. Mivel e két hatás kombináltan jelentkezik,
ezért a cukor és az alkohol hatását együttesen érdemes értékelni.
Bár a borélesztők jól alkalmazkodtak a nagy cukortartalmú közegekhez, szaporodásukat
a növekvő cukortartalom egyre fokozódó mértékben gátolja. Ennek oka az, hogy a
cukorkoncentráció növekedésével ugyanis csökken a közeg vízaktivitása, mert az oldódó
cukormolekulák szorosan kötött vízburkot vonnak maguk köré, melyben lévő vízmolekulákat
a sejtek nem tudják kiszakítani, tehát csökken a sejtek anyagcseréjéhez, életfolyamataihoz
nélkülözhetetlen víz hozzáférhető mennyisége. Szélsőséges esetben a sejten kívüli közeg nagy

ozmotikus nyomása vizet szív el a sejtekből, ami a citoplazma bekoncentrálódását, az enzimes
folyamatok lassulását, majd leállását eredményezi.
Az alkoholt termelő élesztőkben a cukorkoncentráció szaporodás gátló hatása szorosan
összefügg a belőle képződő alkohol toxikus hatásával is. Ez a hatás már viszonylag alacsony
cukorkoncentrációnál tapasztalható: S. cerevisiae esetében már 70 g/l cukortartalom képes a
szaporodási sebességet a lehetséges maximum felére csökkenteni. A szaporodás lassulása
miatt a nagy cukortartalmú mustokra alacsony maximális élősejtszám és hosszan elhúzódó
erjedési folyamat jellemző. Az alkohol és a nagy cukorkoncentráció együttes hatása miatt a
sejtek pusztulása is korán megindul, és az erjedés alacsony alkoholkoncentrációnál elakad. A
250 g/l-nél nagyobb kezdeti cukortartalmú mustok általában már nem erjeszthetők ki teljes
mértékben, így a cukortartalom növekedésével az összes elerjedt cukor és a képződő alkohol
mennyisége jelentősen csökken.
A tokaji aszúborok erjesztése során a nagy cukortartalom és az alkoholtartalom együttes
hatása fokozottan érvényesül. A speciális technológiából eredően ugyanis ezekben a borokban
már az erjedés kezdetén jelentős alkoholtartalommal kell számolni, különösen, ha az
aszúbogyók áztatását borral végzik. A 4-5 puttonyos aszúborokban az erjesztés kezdetén 6-8
v/v% alkoholkoncentráció mellett 200-250 g/l körüli cukortartalom van jelen. Ez a sajátos
összetétel, a botritisz okozta relatív tápanyaghiánnyal és gátlóanyagok jelenlétével
kombinálódva rendkívül kedvezőtlen környezeti feltételeket jelent az élesztő· gombák
számára, ennél fogva az aszúborok erjedése több hónapig is eltarthat.
Oxigén

Régi tapasztalat, hogy a levegőztetéssel az erjedés meggyorsítható, jóllehet a
fermentatív borélesztők szénanyagcseréjéből következően az oxigén jelenléte vagy hiánya
energetikai szempontból nem befolyásolhatja lényegesen az alkoholos erjedés menetét. Az
oxigén pozitív hatása elsősorban a szterolok és a telítetlen zsírsavak szintézisén keresztül
érvényesül, ami már kismértékű, időszakos levegőztetéssel is elérhető. Mivel az oxigén
jelenléte számos transzportfolyamatot is érint, így a levegőztetés a szaporodási sebességet is
növeli, valamint hatással van az erjedési melléktermékek arány ára is: pl. levegő hatására a
glicerintermelés sebessége fokozódik, de végső mennyisége csökken,
A borászatban az erjedés közbeni intenzívebb levegőztetés több okból sem jöhet
számításba. Az elsődleges aromaanyagok, valamint a színanyagok oxidációja, a káros aerob
élesztők és ecetsav-baktériumok felszaporodásának veszélye, a párolgás miatti jelentős
alkohol- és aromaveszteség egyértelműen kizárják ezt a lehetőséget. A vörösborkészítés során
a hagyományos körfejtéses, illetve kevertetéses eljárások biztosítják a zavartalan erjedéshez
szükséges kismértékű levegőztetést.
A fehérborkészítési technológiák fejlesztése ugyanakkor az oxigén legteljesebb
kizárásának irányába tolódott az utóbbi két évtizedben. Ez a tendencia, a minél élesebb
musttisztítási törekvésekkel együtt az egyik fő oka annak, hogy az erjedés elhúzódása vagy
idő előtti elakadása az utóbbi években egyre gyakoribb problémát jelent a fejlett technikát
alkalmazó bortermelő országokban. Az oxigén teljes kizárása különösen kedvezőtlen az
élesztők tevékenységére akkor, ha a must összetétele nem a legkedvezőbb nagy
cukortartalom, nitrogénhiány, vitaminhiány miatt.
A szárított fajélesztő készítmények nagy előnye, hogy aerob szaporításuk következtében
igen nagy koncentrációban tartalmaznak szterolokat és telítetlen zsírsavakat, így szigorúan
oxigénmentes környezetbe kerülve lényegesen több tartalékkal rendelkeznek, mint a must
természetes eredetű élesztői vagy a hagyományos módon előszaporított folyékony
anyaélesztő-tenyészetek.
Kísérleti és üzemi tapasztalatok egyaránt bizonyítják, hogy érett szőlőből származó, jó
nitrogén-ellátottságú, közönséges cukortartalmú mustok szárított élesztővel vagy aerob
módon előszaporított anyaélesztővel végzett beoltással szigorú anaerobiózisban is teljes

mértékben kierjeszthetők. Ugyanakkor éretlen, tápanyaghiányos, botritiszes vagy magas
cukortartalmú mustok erjesztésénél az oxigén teljes kizárása (pl. védőgázas musttisztítás és
erjesztés) az erjedés korai elakadásához vezethet. Az elhúzódó erjedés gyakran meggyorsítható a must enyhe, időszakos meglevegőztetésével, de a már elakadt erjedés ilyen módon
általában nem indítható újra, mivel ekkorra az élesztők elpusztulnak az alkohol mérgező
hatása miatt.
Nitrogén

A nitrogén az élesztősejt nedves tömegének mintegy 6 %-át teszi ki, tehát az élesztők
nitrogénvegyületeket igényelnek a szénforrások után legnagyobb mennyiségben. A
nitrogénfelvétel igen gyors az aktív szaporodás fázisában. A stacioner fázisban, amelynek
során a cukortartalom nagyobb része elerjed, a fehérjeszintézis és a nitrogénfelvétel
lényegesen kisebb sebességgel, de folytatódik. Bár az élesztősejtek szerkezeti fehérjéi
stabilak, számos enzimfehérje pótlására, folyamatos szintézisére a nem szaporodó sejtekben is
szükség van. Nitrogénhiány szempontjából különösen érzékeny a glükózt szállító rendszer,
amelynek működése a fehérjeszintézis a nitrogén elfogyása következtében való leállása után
hat óra alatt feleződik korábban termelt fehérjék „elhasználódása‖ miatt, ezáltal az erjedés
fokozatosan leáll.
A minimálisan szükséges asszimilálható nitrogén mennyisége130-150 mg/l körüli, az
optimális érték azonban ennél jóval magasabb: 400-500 mg/l között van. Mivel egyes
élesztőtörzsek a nitrogént hatékonyabban hasznosítják, így az adott törzs esetében a növekvő
cukortartalom arányosan, de törzsenként eltérő mértékben növeli az egységnyi biomasszára
vonatkoztatott nitrogén-felhasználást. Tehát a nagy cukortartalmú mustok zavartalan
kierjesztéséhez több nitrogén szükséges. Általánosságban elmondható, hogy a különféle
stressz hatások (pl. hidegerjesztés) megnövelik az élesztők fajlagos nitrogén-felhasználását.
A nitrogéntartalom a szaporodást és az erjesztést eltérő módon és mértékben
befolyásolja. A szaporodási sebességet és a sejthozamot kb. 400 mg/l koncentrációig növeli,
de e feletti mennyiség már nem fokozza azt. Ugyanakkor az erjedés sebességét ennek a
koncentrációnak a duplája is tovább fokozza. Megállapították, hogy a nitrogéntartalom és a
teljes erjedési idő között szoros fordított összefüggés van.
A mustok összes nitrogéntartalmát számos tényező befolyásolja:
− a szőlőfajta,
− a termőhely, a talaj tápanyag ellátottsága,
− az érettségi és egészségi állapot,
− valamint az évjárat egyaránt befolyásolja.

A must összes nitrogéntartalmából az élesztők számára csak az ammónium-nitrogén,
valamint a prolin kivételével a szabad aminosavak (és amidjaik) hasznosíthatóak. Bár a
mustok összes amino-nitrogén tartalma általában magas, ennek jelentős része az anaerob
körülmények között nem hasznosítható prolinból származik. A szőlőfajták prolintartalmában
nagyságrendi eltérés lehet: míg egyes fajtáknál a prolin az összes aminosav 10%-át sem teszi
ki, addig pl. a Chardonnay, a Sauvignon blanc, a Merlot, a Cabernet sauvignon mustokban
50-90% között lehet. Ezért rendkívül fontos, hogy az asszimilálható nitrogéntartalom
számításakor a prolin nitrogént ne vegyük figyelembe. Az egyéb aminosavakat a borélesztők
meghatározott sorrendben preferálják, különösen akkor, ha a tápközegben egyidejűleg
ammónia is jelen van, amelyet az aminosavak túlnyomó többségével szemben előnyben
részesítenek. A must fő aminosavai közül az élesztők gyorsan felveszik az arginint, a
glutamint, a treonint, szerint és az aszparaginsavat, de gyengébben hasznosítják pl. az alanint,
a glutaminsavat. Az erjedés optimális nitrogénszükségletét a mustok nagy hányada nem tudja
biztosítani, sőt gyakran még a minimálisan szükséges 150 mg/l asszimilálható nitrogén sem
áll rendelkezésre. A nitrogénhiányt tovább fokozhatja az éles musttisztítás, valamint a
különféle mustkezelő szerek alkalmazása. Ennek következtében nagyon valószínű, hogy az

alkoholos erjedés elakadásában a teljes oxigénhiány mellett a mustok nitrogénszegénysége is
gyakran szerepet játszik.
A nitrogénhiánynak még egy súlyos következménye van: szignifikánsan megnövekszik
a borélesztők kénhidrogén-termelése. A nitrogénhiány miatt nem jön létre a kéntartalmú
aminosavak N-tartalmú váza, amelyekbe az ettől függetlenül képződő szulfid csoport
beépülhetne. A szulfátredukció köztes termékeként keletkező kénhidrogén ilyenkor a mustba
kerül, és súlyos erjedési hibát okoz.
A nitrogénpótlás lehetőségei
A must nitrogéntartalmának megnövelésére világszerte engedélyezettek és széles
körben alkalmazottak különböző ammóniumsók (főleg a diammónium-foszfát), valamint a
szerves nitrogénvegyületekben gazdag élesztőautolizátumok. A diammónium-foszfát
adagolását Európában 64 mg/l nitrogénkiegészítésnek megfelelő maximális mennyiségben
engedélyezik. Ennek során nagy jelentősége van az időzítésnek. Az optimális idő az erjedés
beindulása utáni egy-két napon belül van, de mivel a nitrogénadagolás hirtelen megnöveli az
erjedési sebességet, az egyenletesebb erjedés (kisebb kezdeti hőképződés) érdekében a
stacioner fázis kezdete körüli időszakig elhalasztható. A cukortartalom kb. felének elerjedése
után, az elhúzódóvá vált erjedés periódusában, az eredeti erjesztési aktivitás nitrogénpótlással
már nem állítható vissza a sejtszám csökkenése miatt.
Nyilvánvaló tehát, hogy a nitrogénnek az erjedésre és borminőségre gyakorolt sokoldalú
szerepe miatt a nitrogén tartalom optimalizálásához szükség lenne a must asszimilálható
nitrogéntartalmának rutinszerű, mennyiségi analízisére, ami azonban ma még nagyon kevés
borászati üzemben valósíthatómeg.
6.2 ERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ FAKTOROK
Kénessav
A korszerű borászati technológiában a kénessavat az erjedést megelőző technológiai
lépésekben széles körben alkalmazzák antioxidáns, illetve antiszeptikus hatása miatt, ezért az
erjesztés alatt a must az esetek többségében kénessavat tartalmaz. A fermentatív élesztők
általában jó kénessav-toleranciát mutatnak, mivel a cukorbontás során termelt acetaldehid a
kénessavat már a sejten belül megköti, a képződött addíciós vegyület pedig kiválasztódik. A
must kénezése 100 mg/l-ig nincs lényeges hatással a borélesztők erjesztésére, 200 mg/l
adagolás már nagymértékben megnöveli a lag fázis hosszát, 400 mg/l adagolásnál pedig teljes
erjedésgátlás következhet be. Ha az erjedés egyszer beindult, az acetaldehid detoxifikáló
hatása miatt az erjedési sebességre a kénes sav koncentrációnak gyakorlatilag nincs hatása. A
must vadélesztőinek többsége a kénessavra lényegesen érzékenyebb a borélesztőknél, de
egyes fajok (Sch. pombe, Saccharomycodes ludwigii) kiemelkedően rezisztensek, ezért
túlkénezett mustokban feldúsulhatnak.
Növekedési faktorok
A borélesztők képesek szintetizálni a növekedéshez szükséges vitaminok többségét, de
előnyös számukra, ha ezt a tápközegből készen felvehetik. Az egészséges mustok az élesztők
számára bőséges vitaminforrást jelentenek, vitaminhiányból eredő erjedésgátlás csak
botritiszes mustok erjesztésénél, valamint áterjesztés során jelentkezhet, egyéb gátló
tényezőkkel kombinálódva. A vitaminok közül ki kell emelni a tiamint, amelyet a borélesztők
is nagy mennyiségben felhalmoznak, a sejten belüli koncentráció tízezerszerese is lehet a
külső koncentrációnak. A tiamin (pirofoszfát formájában) az erjedés, valamint a
bioszintézisek során több enzim (pl. piroszőlősav-dekarboxiláz, 2-ketoglutársav-dekarboxiláz)
működéséhez nélkülözhetetlen, hiányában a szubsztrátul szolgáló megfelelő ketosavak
mennyisége feldúsul a mustban. Mivel a ketosavak a kénessavat erősen megkötik, az erjedés
során képződésük visszaszorítására kell törekedni. Ezért a botritiszes, tiaminhiányos

mustoknál a széles körben alkalmaznak mesterséges tiamin kiegészítést (tiamin-hidroklorid
formájában), amire a magyar bortörvény is lehetőséget nyújt. Egészséges mustoknál ez a
beavatkozás szükségtelen és nem jár lényeges eredménnyel.
A telítetlen zsírsavak és az ergoszteril fontos növekedési faktora az anaerob
erjesztésnek. A jelentőségüket az alkoholtűréssel összefüggésben mutattuk be.
Üledék (szediment) anyagok
Az egészséges mustok zavarosító anyagai (héjrészek, növényi rostok, talaj részecskék)
az élesztők számára egyértelműen hasznosak.
− Egyrészt felületükön megkötnek számos fentebb említett tápanyagot és növekedési faktort
(beleértve az oxigént is), amelyek az erjedés előrehaladtával folyamatosan a mustba oldódnak,
− másrészt nagy felületük és elektromos töltésük következtében sokféle erjedésgátló anyag
(mikrobás metabolitok, növényvédő szer maradványok) megkötésére is képesek.

A musttisztítás hatását, előnyeinek és hátrányainak mérlegeléséhez tudni kell, hogy az
oldhatatlan szediment anyagokat tartalmazó must erjedése lényegesen gyorsabb, ugyanakkor
több magasabbrendű alkohol képződik. Technológiai és minőségi szempontok (lassabb
erjedés, tisztább illat, elsődleges és erjedési aromaanyagok jobb megőrzése) alapján ma a
must minél hatékonyabb tisztítását célozzák meg a fehérborkészítésben. A túlzott
musttisztítás oka lehet az erjedés elhúzódásának, elakadásának.
Permetezőszer-maradványok
A szőlővédelemben használt gombaölő szerek az élesztőgombákra is többé-kevésbé
mérgezőzek, így az előírt várakozási időn belül végzett szüret azzal az eredménnyel járhat,
hogy az erjedés nem indul be. A szermaradványok nemcsak a must endogén élesztőflóráját,
hanem a beoltott fajélesztőt is gátolják vagy elpusztíthatják, ugyanakkor a baktériumokra nem
vagy sokkal kevésbé hatásosak, ami hibás erjedést okozhat. A szermaradványok a mustból
bentonitos kezeléssel, valamint adszorbensekkel (pl. aktív szén) viszonylag hatékonyan
eltávolíthatók, de a nyomokban visszamaradó komponensek érzékszervi minőségi
problémákat okozhatnak, valamint egészségügyi kockázatot is hordoznak, ezért egyre több
szermaradványt szigorú határértékekhez kötnek mind a hazai, mind a nemzetközi hatósági
minőség-ellenőrzésben.
Mikrobás anyagcseretermékek és toxinok
Az ecetsav-baktériumok és a borélesztők antagonizmusa régóta ismert és mindenekelőtt
az ecetsav szaporodás gátló hatására vezethető vissza. A kis molekulájú, disszociálatlan
ecetsav szabad diffúzióval átjut a sejtmembránon, és a sejten belüli magasabb pH-értéken
disszociálva a citoplazma pH-jának jelentős csökkenését eredményezi. Teljes
szaporodásgátlást törzstől függően 6-8 g/l ecetsav eredményez. Egyes vadélesztők (pl. P.
membranaefaciens, Zyg. bailii, Schiz. pombe) kiemelkedő ecetsav-toleranciával rendelkeznek,
így a nagyobb ecetsavtartalmú mustokban szelektíven felszaporodhatnak a borélesztők
mellett. A botritiszes szőlők mustjában nem ritka az 1 g/l körüli ecetsavtartalom, ami (főként
egyéb gátló tényezőkkel kölcsönhatásban) az erjedés elakadását okozhatja. Az ecetsav a
mustban vadélesztős tevékenység eredményeként is feldúsulhat (Brettanomyces,
Saccharomycodes fajok).
A közepes szénláncú (C6-C10) zsírsavak az erjedés melléktermékeként képződnek, de
magukra az élesztőkre is mérgezőek, ezért az erjedés elakadását okozhatják. Általánosságban
megállapítható, hogy a borélesztők zsírsavakkal szembeni érzékenysége törzsenként változó,
az általuk termelt mennyiségeket pedig számos tényező (szőlőfajta, erjedési hőmérséklet,
szediment anyagok jelenléte) befolyásolja. Az élesen tisztított mustokban, más hatásokkal
kombinálódva, az erjedés elakadásának egyik oka lehet ezeknek a vegyületeknek a
feldúsulása. Eltávolításukra mesterségesen adagolt adszorbensekkel (pl. cellulózpor,
élesztőhéj) érdemes próbálkozni.

Egyes élesztőtörzsek olyan toxint termelnek, amellyel képesek más (többnyire azonos
fajba tartozó) élesztőtörzseket elpusztítani. Az ilyen törzseket killer élesztőknek nevezzük. A
killer tulajdonságot először a S. cerevisiae-ben mutatták ki, de számos más
élesztőnemzetségben (pl. Candida, Hansenula, Pichia, Kluyveromyces. Kloeckera,
Hanseniaspora) találtak killer törzseket. A különböző fajok killer toxinjai eltérőek, és a
tulajdonság genetikai háttere is különbözik a fajok között. Maga a toxin fehérje vagy
glikoprotein típusú vegyület, ami az arra érzékeny sejt falához kötődve a sejtmembránt
letálisan károsítja. Egy fajon belül többféle killer rendszer is működhet.
A killer tulajdonságú borélesztők az azonos fajba tartozó, a toxinra érzékeny törzseket
pusztítják el. A nem Saccharomyces fajok killer toxinjai általában szélesebb
hatásspektrumúak, és közülük egyesek a S. cerevisiae-re is toxikusak. A musterjesztésben
elsősorban a S. cerevisiae K2 típusú toxinjának van jelentősége, amely alacsony pH-értéken is
hatásos. A killer tulajdonság a borélesztők között viszonylag elterjedt. A K2 killerek aránya
borvidékenként egy országon belül is nagy szóródást mutat, és 0-90 % között változhat.
Azonban még ma sem teljesen tisztázott, hogy borászati körülmények között a toxin milyen
koncentrációban termelődik, illetve fejt ki lényeges hatást. A toxin termelésére,
hatékonyságára és stabilitására jelentős hatást gyakorol számos környezeti tényező (pl.
mustösszetétel, pH, alkoholtartalom, hőmérséklet), amelyek még nagyrészt feltáratlanok.
6.3 ALKOHOLOS ERJEDÉS
A szőlőmust borrá erjedése bonyolult fermentációs folyamat, amelyben nagyszámú
élesztőfaj vesz részt. A folyamat elején megtalálható élesztőflórában megtalálható szinte
valamennyi élesztőfaj és törzs, ami előfordul a szőlőn és a feldolgozó üzem eszközein. Az
alkoholtartalom növekedése és az egyes tápanyagok fogyása azonban hamarosan
visszaszorítja a legtöbb élesztő szaporodását, és az erjedés végére már szinte teljesen
egynemű élesztőpopulációk alakulnak ki, amelyekben elsősorban a Saccharomycesek
dominálnak.
A kiindulási populációk összetétele nagyon esetleges, évente változó, ami
ellenőrizhetetlenné teszi a hatásukat a bor minőségére. Ugyanakkor az erjedési folyamat
későbbi fázisaiban domináló Saccharomyces törzsek is sokfélék, előfordulásuk az egyes
években és mustokban szintén esetleges lehet. A nagyrészt vadélesztőkből álló természetes
élesztőpopuláció változékonyságából eredő bizonytalanságokat igyekeznek a borászok
csökkenteni azzal, hogy starterkultúrákkal oltják be a mustot vagy a már erjedésben lévő
fejlődő bort. Erre a célra napjainkban elsősorban olyan szárított élesztőkészítményeket
használnak, amelyeket néhány világcég állít elő S. cerevisiae és S. bayanus törzsekből. Ezek
segítségével gyors és jól irányítható erjedés érhető el.
A borélesztők nagy cukortartalmú közegekben – így a mustban is – az oxigén
jelenlététől függetlenül is döntően anaerob anyagcserét folytatnak, azaz alkoholos erjedést
végeznek. A borászati fermentációkban a körülmények anaerobok, tehát a fermentatív
anyagcsere nemcsak dominál, hanem kizárólagos. A tiszta tenyészetű élesztők anaerob
szaporodása átlagos összetételű mustban összességében tipikus mikrobaszaporodás-kinetikát
követ, de az egyes részletekben tapasztalhatók speciális sajátosságok.
A legfontosabb – ami egyébként bármely más, mikrobiális anyagcseretermék
előállítására vonatkozik, hogy a sejtek szaporodásának időbeli lefolyását (kinetikáját) meg
kell különböztetni az erjedés, esetünkben az alkoholképződésétől. Ezt nemcsak az
alkoholtartalom növekedésével, hanem a tápanyag (itt a cukortartalom) csökkenésével vagy
az erjedés másik főterméke, a szén-dioxid képződésével is jellemezhetjük az idő
függvényében. E három paraméter között szoros közvetlen összefüggés van, egymásból jó
közelítéssel számíthatók, és egyaránt alkalmasak az erjedés nyomon követésére. Ha bármely

fenti paraméter (P) egységnyi idő alatt bekövetkezett változását ábrázoljuk az idő
függvényében, akkor az ún. sebességi görbékhez jutunk.
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Mikrobapopuláció szaporodása

Lag-fázis. A mustba bekerülő élesztő adaptációs periódusa többnyire igen rövid, néhány
órára tehető. Ez arra utal, hogy az átlagos friss must ideális tápközeg az élesztők számára. E
szakaszban az adott környezethez való alkalmazkodás megy végbe a sejtekben: a jelen levő
tápanyagok hasznosításához szükséges génekről mRNS átiratok készülnek, amelyek
lefordításával létrejövő nagyrészt enzimfehérjék elkezdik a tevékenységüket. Így a korábban
lecsökkent tápanyag-mennyiség miatt alacsony szintre kerülő anyagcsere-aktivitás
fokozatosan megnő, de a mustban még semmilyen változás nem mérhető.
Exponenciális fázis. Ebben a fázisban valójában három további szakasz különböztethető
meg. A gyorsulási szakaszban az élesztősejtek osztódása egyre nagyobb sebességgel zajlik,
míg végül eléri az adott törzsre, hőmérsékletre és tápközegre jellemző maximális értéket.
Ettől kezdve a szaporodás állandó sebességgel folytatódik, ami a populáció számának
exponenciális növekedését eredményezi. A szaporodáshoz szükséges energiát kizárólag a
glikolízis biztosítja, az elektronakceptor szerepét pedig kezdetben a glicererinaldehid-foszfát
látja el, ezért a növekedéssel közel egy időben megindul a glicerintermelés. Az analitikailag
mérhető alkoholképződés, széndioxid-képződés a szaporodáshoz képest csak több órás
késéssel kezdődik, de ezt követően egy ideig arányos az élesztő szaporodásával. Az
exponenciális szaporodási fázis a teljes erjedési periódushoz viszonyítva rövid, amely időszak
alatt legfeljebb 3-4 új generáció képződik. Ezt követően a szaporodás egyre csökkenő
sebességgel folytatódik annak ellenére, hogy a cukortartalom túlnyomó része még az élesztők
rendelkezésére áll. Ennek oka elsősorban a képződő alkohol toxikus hatása, de egyes
mustokban a nitrogénforrások kimerülése is hozzájárul. A sejtkoncentráció további 3-4
generáció után állandósul, azaz a sejtosztódás gyakorlatilag megszűnik. Az erjedés sebessége
a lassuló szaporodás időszakában még tovább növekszik, és maximális értékét az aktív
szaporodási szakasz végén, a stacioner fázis előtt éri el.
Stacioner fázis. Az e szakasz elejére elért, állandósult sejtkoncentráció többnyire nem
haladja meg, legfeljebb éppen eléri a 108 sejt/ml-t. Ettől kezdve élesen elválik a szaporodás és
az erjedés lefutása, hiszen az előbbi gyakorlatilag megszűnik, az erjedés azonban tovább
folytatódik. A cukortartalom kb. 50 %-a a stacioner fázisban használódik fel fokozatosan
lassuló sebességgel, és ennek megfelelően az alkoholképződés, valamint a szén-dioxidképződés is fokozatosan lassul. A teljes cikluson belül a stacioner fázis feltűnően hosszú, az
egész erjesztési periódus több mint felét képviseli. Az erjedés végső szakaszában, kb. 10 v/v%
alkoholtartalom felett a populáció már lassú pusztulásnak indul, és a cukorfelhasználás, szén-

dioxid-képződés progresszíven csökken. Ezt a szakaszt nevezzük utóerjedésnek, amely
általában 2-3 napig tart, és ideális esetben a cukor teljes elfogyásához vezet. A must nagy
sejtkoncentrációjú (106 sejt/ml) mesterséges beoltásával a lag-fázis és az aktív szaporodás
időtartama lényegesen csökkenthető.
Az alkoholos erjedés itt vázolt kinetikáját ezen kívül számos környezeti tényező,
valamint az élesztőtörzsek egyedi tulajdonságai nagymértékben befolyásolják, melyeket a
következő leckében mutatunk be.
Spontán erjedés
A spontán erjedés során a must erjesztését a szőlőn eredetileg megtalálható, valamint a
mustba a feldolgozás során véletlenszerűen bekerülő élesztőgombák együttesen végzik. E
heterogén populációban a különböző fajok és törzsek oxigén- és tápanyagigényük, erjesztési
képességük és nem utolsósorban alkoholtoleranciájuk függvényében váltják egymást az
erjedés előrehaladtával.

17. kép
Csíraszám alakulása a borkészítés során ( A: nem Sach. élesztők; B:
Sach.élesztők; C: Leuconostoc oenos; C: szennyező élesztők és baktériumok)

Az ép, egészséges szőlőbogyón 103-105 sejt/g nagyságrendű vegyes élesztőpopuláció
található, amelyet kizárólag vagy túlnyomórészt nem Saccharomyces fajok, tehát vadélesztők
alkotnak. Ezen belül a Kloeckera fajok (elsősorban a K. apiculata) és teleomorf változataik, a
Hanseniaspora fajok dominálnak. Gyakran fordulnak elő különböző Candida fajok (főleg a
C. pulcherrima. C. stellata), valamint kisebb mennyiségben Pichia, Kluyveromyces,
Rhodotorula és Cryptococcus fajok. Régebben a S. cerevisiae különböző változatait is a
szőlőbogyó domináns élesztői közé sorolták, de az utóbbi évek vizsgálatai azt mutatják, hogy
a S. cerevisiae a szőlőbogyón csak jelentéktelen mennyiségben található, ami nem haladja
meg az 50 sejt/g értéket, de ennél lényegesen alacsonyabb is lehet. A szőlő gombás
fertőzöttsége az élesztőbiotát jelentősen módosítja. A szürkerothadásos szőlőn a Kloeckera
fajok visszaszorulnak, és a C. stellata válik dominánssá. Az aszúsodott szőlőn hasonlóképpen
a C. stellata dominál egyéb cukortűrő fajok mellett, a Kloeckera populáció itt is visszaszorul.
Az egészséges szőlő mustjában a vegyes élesztőflórában mennyiségileg domináns és
viszonylag jó erjesztőképességű Kloeckera, illetve Hanseniaspora fajok indítják meg az
erjedést, az egyéb fajok többsége (alkoholtoleranciájától függően) néhány óra vagy néhány
nap alatt elpusztul. A spontán erjedés általánosított populáció dinamikája szerint az átlagos
összetételű egészséges mustokban a kis sejtű apikulátusz élesztők 4-5 % alkoholtartalom
között gyors pusztulásnak indulnak, és a vezető szerepet átadják az igen kis sejtszámról
időközben felszaporodó S. cerevisiae-nek.
Analitikailag kimutatható különbségeket elsősorban a borok esetleges maradék
cukortartalmában, valamint a másodlagos erjedési termékek (glicerin, acetaldehid, illó
észterek, magasabbrendű alkoholok) arányaiban találtak, amelyek mennyisége a spontán
erjedéssel készült borokban általában magasabb. A borok érzékszervi minősége alapján

azonban a spontán erjedés általánosságban, kategorikusan nem minősíthető hátrányosnak a
fajélesztős erjesztéssel szemben, sőt számos vélemény szerint a spontán erjesztett borokat
(egészséges erjedésmenet esetén) gazdagabb aroma komplexitás jellemzi, mint a tiszta
tenyészettel erjesztetteket.
A spontán erjedés hátránya a fajélesztős erjesztéssel szemben abban jelenik meg, hogy
spontán erjedéskor számos, általunk nem befolyásolható tényezőtől függ az induló
élesztőközösség fajösszetétele és az adott minőségű szőlőnek kevésbé megfelelő összetétel
esetén megnövekszik a hibás, illetve elakadó erjedés veszélye.
6.4 MÁSODLAGOS ERJEDÉSI TERMÉKEK KÉPZŐDÉSE
A piroszőlősav átlagos koncentrációja a borokban 80 mg/l. Számos másodlagos termék
keletkezésének kiindulópontja lehet, melyet a következő ábra szemléltet. Ha megvizsgáljuk az
alkoholos erjedés biokémiai reakcióit, szembetűnő, hogy az acetaldehid-3-foszfát oxidációja
megfelelő savvá, illetve az acetaldehid redukciója párhuzamosan folyó folyamatok.
A glikolízis kezdetén a közegben nincs jelen acetaldehid, így a NADH2 (amely a
glicerinaldehid-3-foszfát oxidációjakor keletkezik) hidrogénjét nem tudja leadni az
acetaldehidnek, így a glikolízis folyamatossága érdekében más úton kell újraoxidálódnia.
Az erjedő közegben jelen van a dihidroxi-acetonfoszfát, amely glicerin-3-foszfáttá
redukálódik, majd egy része hidrolizálódva (foszfatázenzim)glicerinné alakul és kilép a
sejtből.
Tehát az alkoholos erjedés indukciós periódusát – bevezető szakaszát – nevezzük
„glicerin-piroszőlősavas” erjedésnek.
A NADH2 glicerin képződése közben újra oxidálódik, így nincs akadálya a glikolízis
további lépéseinek. Miután képződött a piroszőlősav és belőle az acetaldehid, gyakorlatilag
nincs lehetőség a közvetlen tejsavvá, illetve alkohollá való redukálódásnak, a piroszőlősav és
az acetaldehid felhalmozódik a közegben.
Az acetaldehid megjelenése az alkoholos erjedés kezdete, felhalmozódásával
párhuzamosan egyre inkább átveszi az elektronakceptor szerepét a NAD-koenzimek
regenerálásában, így az alkoholos erjedés fokozatosan túlsúlyra jut a kezdeti glicerinpiroszőlősavas erjedéssel szemben.
Megjegyzendő:
− A glicerin képződése sokkal nagyobb intenzitású az erjedés induló fázisában.
− Az acetaldehid és a glicerinaldehid-3-foszfát egyenlő koncentrációja esetén az acetaldehid
redukálódik gyorsabban.
− SO2 folyamatos adagolása az acetaldehid megkötése révén növekvő glicerin-koncentrációt
eredményez az erjedő közegben. Íly módon a cukor 25-30%-a glicerinné alakítható. (Normál
esetben ez 3-8%).
− Belátható, hogy ez csak az alkoholtermelés rovására valósítható meg, és az élesztő számára
kevesebb ATP szintézisét teszi lehetővé.

Keletkező termékek:
− Acetoin (acetilmetil-karbinol): az erjedés kezdetének aerob szakaszában keletkezik két molekula
piroszőlősav kondenzációjával.
− Diacetil képződés: szintén az erjedés kezdetén keletkezik az acetoin oxidációjával.
− 2,3, butándiol (butilénglikol): az erjedés anaerob szakaszában keletkezik az acetion
redukciójával.
− Almasav (malát): a piroszőlősav oxálecetsavvá karboxileződik, majd az oxálecdetsavat az
élesztők redukálják almasavvá.
− Borostyánkősav: piroszőlősav – oxálecetsav – almasav – fumársav – borostyánkősav átalakulás
során vagy két molekula acetil-CoA molekula oxidatív kondenzációjakor keletkezik.

− Citramálsav (metil-almasav): élesztők ecetsav (acetil-CoA) és piroszőlősav kondenzációjával
állítják elő.
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Másodlagos erjedési termékek képződési lehetőségei piroszőlősavból

6.5 FAJÉLESZTŐK A BORÁSZATBAN
A borászati fajélesztők vagy élesztő-starterkultúrák különböző S. cerevisiae törzsek egy
sejtből indított, tehát genetikailag azonos sejtekből álló tenyészetei. A starterek kifejlesztése
során különböző borvidékek mustjaiból, boraiból származó élesztőizolátumokat vizsgálnak
meg több borászati jellemzőjére, és a legjobb tulajdonságokkal rendelkezőket választják ki
kereskedelemben kapható élesztőkészítmény gyártására. Ezek a kultúrák a mustba oltva
gyorsan és biztonságosan véghezviszik az alkoholos erjedést, tehát az irányított erjesztés
egyik alapvető eszközei. Ezeket a borászati fajélesztőket szinte kizárólag fagyasztva szárított
formában forgalmazzák, és a különböző starterkultúra-gyártó cégek óriási törzsválasztékot
kínálnak, melyből nem is kis gond, hogy az adott borászati célnak leginkább megfelelőt
kiválasszuk. A starterkultúrák választékának bővülésével ma már kereskedelmi forgalomban
vannak olyan törzsek, amelyek a fenti általános kritériumok mellett, esetleg némelyik
rovására, különleges technológiai igényeket is kielégítenek. A speciális alkalmazási területek
gyakran több különleges tulajdonság kombinációját követelik meg, pl. a biológiai
borérlelésnél pedig a hártyaképzési képesség mellett a törzsnek kiemelkedő
alkoholtoleranciával is rendelkeznie kell. A jó fajélesztőkkel szembeni általános és
hagyományos elvárásokat az alábbiakban lehet összegezni:
− gyors erjedés, magas alkoholkihozatallal,
− jó alkoholtolerancia,
− jó kénessav tolerancia,
− mérsékelt habképzés,
− tömör üledék képzése,
− kis illósav-termelés,

− kis acetaldehid-termelés,
− minimális kénhidrogén termelés,
− kis karbamidképzés,
− neutrális erjedési aromaképzés.

A legutolsó szempont azért érdekes, mert bár egyes szőlőfajtáknál az élesztőtörzseknek
valóban nincs kimutatható hatása a bor karakterére, más fajtáknál viszont a hatásuk nagyon
jelentős.
A fajélesztők alkalmazása
A fajélesztő alkalmazása önmagukban nem elegendő feltétele a jó minőségű borok
készítésének, de nagymértékben növekszik általa az erjedés biztonsága, irányíthatósága. A
fajélesztős beoltásra okvetlenül szükség van a következő esetekben:
− Túltisztított (pl. derített, centrifugált, flotált vagy hosszú ideig hidegen ülepített) mustok
erjesztésénél, mert ilyenkor az erjedést gyorsan megindító vadélesztők száma alacsony.
− Penészes mustok erjesztésénél, amelyek mindig tápanyaghiányosak, gátlóanyagokat
tartalmazhatnak, valamint ecetsav-baktériumos szennyezettségük magas. Ha a penészes mustot
nagy kénessav-adaggal kezelték, akkor a vadélesztők kipusztulása is indokolja a beoltást.
− Hidegen (15 C alatt) vezetett erjesztés során, mert a borélesztők felszaporodása nagyon
elhúzódik.
− Túlérett szőlőből származó, nagy cukortartalmú mustok erjesztésénél, a minél tökéletesebb
(száraz borok készítésénél a teljes) kierjedés érdekében.
− Pasztőrözött must, illetve melegítéses eljárással nyert vörös must erjesztésénél, az élesztőflóra
teljes hiánya miatt.
− Erjedésben megakadt vagy hibás borok áterjesztésénél, amelyhez alkoholtoleráns törzsek
szükségesek.
− Pezsgőerjesztésnél, speciális starterkultúrák alkalmazásával.
− Az élesztőhártya alatti borérlelésnél (egyes különleges borvidékek kivételével), speciális
starterkultúrákkal.

A szárított fajélesztő-készítmények felhasználása rendkívül egyszerű: a felhasználás
előtt legalább 10-15 percre meleg vízbe kell keverni a porszerű anyagot rehidratálás, a sejtek
víztartalmának helyreállítása céljából. A rehidratálás hőmérséklete döntő hatású a sejtek
életképességére: a folyamat ugyan gyorsabb magasabb hőmérsékleten, de ez már káros,
sejtpusztító hatású, ezért a gyakorlatban javasolt érték 35-40 C. Alacsonyabb hőmérsékleten
a rehidratálás hatásfoka fokozatosan romlik, a sejtek sok értékes kismolekulájú sejtalkotót
veszítenek. Átlagos technológiai körülmények esetén l0 g/hl-es beoltási dózis javasolt, ami
tehát kb. 1-2x106 sejt/ml kezdeti koncentrációt biztosít a mustban. Ez a populáció nagyon
rövid, gyakran nem is mérhető adaptációs periódus után növekedésnek indul, és 2-3 napon
belül 108 sejt/ml nagyságrend körül állandósul. Alacsonyabb sejtkoncentrációval végzett
beoltás esetén a növekedés hasonló kinetika szerint zajlik és azonos szinten állandósul, de a
stacioner fázis elérése természetesen később következik be. Az induló sejtkoncentráció
nagysága jelentősen befolyásolja az erjedés kezdeti sebességét, de az utóerjedés szakaszában
ez a különbség már kiegyenlítődik.
A fajélesztős musterjesztés a borászatban akkor sem tekinthető szigorú értelemben
tiszta tenyészetű erjedésnek, ha a beoltás tisztított, csíraszegény mustba történt. Az utóbbi
évek vizsgálatai, amelyeket genetikailag markerezett starterkultúrákkal végeztek, azt
mutatják, hogy a korábbi vélekedéssel ellentétben a beoltott törzs nem feltétlenül dominál az
erjedés végén az egyéb Saccharomyces törzseken. Ezt a megfigyelést a molekuláris
identifikálási módszerek terjedésével egyre többen megerősítik.

6.6 ÉLESZTŐGOMBÁK A BORÁSZATBAN
A mintegy 500 jelenleg ismert élesztőfaj közül száz alatt van azoknak a száma, amelyet
mustból, borból egyáltalán izoláltak, de ezek közül csak 15-20 fajnak van tényleges gyakorlati
jelentősége. A borkészítésben hasznos szerepet játszó, ún. borélesztők a Saccharomyces
cerevisiae fajba tartoznak, annak különböző élettani változatait alkotják. Az egyéb
élesztőfajokat a borászatban „vadélesztőknek‖ tekintjük attól függetlenül, hogy szerepük
káros, közömbös, vagy éppen hasznos.
Saccharomyces nemzetség
Szűk alapú (kis sarjadzási heget okozó) multilaterális (többféle irányban) sarjadzással
szaporodó, gömbölyű, ovális vagy hengeresen megnyúlt sejtek. Álhifát ritkán képeznek
ugyan, de valódi fonál nem fordul elő. A vegetatív sejtek döntően diploidok. A vegetatív sejt
közvetlenül alakul át tartós falú sporangiummá, amelyben 4 gömbölyű vagy ovális, sima falú
spóra képződik.
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Saccharomyces cerevisiae

Nitrátot nem asszimilálnak. A nemzetségbe tartozik az iparilag legfontosabb a
borélesztőket magában foglaló Saccharomyces cerevisiae. A szénforrások asszimilációs és
erjesztési képessége ezen a fajon belül széles skálán változik, és a faj egyéb, technológiai
szempontból fontos tulajdonságokban (pl. alkoholtolerancia, flokkuláció, hártyaképzés,
kénessavtűrés stb.) is nagy változatosságot mutat.
Tulajdonság
Hidegtűrés

Biokémiai háttér
speciális sejtfalösszetétel,
felületi lektinek
membránlipid-összetétel

Almasavbontás

maloalkoholos erjedés

Flokkuláció

Alkalmazási terület
palackos pezsgőerjesztés
hidegerjesztés (12 ·C alatt)
kemény borok erjesztése, baktériumos
almasavbontás elősegítése

Elsődleges aromák terpén-glikozidok hidrolízise
illatos fehérborfajták erjesztése
fe1lárása
(glükozidáz aktivitás)
Hártyaképzés
speciális sejtfal összetétel
biológiai borérlelés
duplaszálú RNS-plazmidok,
Killer aktivitás
erjesztés
toxinképzés
1.

Borászati fajélesztők

Etilamint, kadaverint és lizint nem asszimilál. Bár számos élettani változatot
különböztetnek meg, a sejtmagi DNS-homológia alapján a tág értelmezésű S. cerevisiae fajon
belül négy önálló faj megkülönböztetése indokolt:
− S. cerevisiae, S. bayanus, S. pastorianus (korábban S. carlsbergensis), S. paradoxus.

A Saccharomyces nemzetségnek a sensu stricto csoporton kívül további 6 faja van,
melyek közül borászati jelentőséggel a S. exiguus, a S. kluyveri és a S. unisporus fajok
rendelkeznek.

Zygosaccharomyces nemzetség
Multilaterálisán sarjadzó, gömbölyű, ellipszoid vagy hengeres sejtek, amelyek álhifáf
képezhetnek. A vegetatív sejtek haploidok, a spóraképzést közvetlenül két független sejt
konjugációja előzi meg. Ritkán heterogám (anyasejt és sarja közötti) konjugáció is előfordul,
elsősorban a Z. rouxii egyes törzseinél. A konjugált sporangium 1 -4 sima falú spórát
tartalmaz, a sporangium fala tarlós. Etilamint, kadaverint és lizint minden faj asszimilál, ez
képezi elkülönítésük alapját az egyébként hasonló Torulaspora fajoktól. Minden faj
cukortűrő, de a Z. rouxii cukortűrése kiemelkedő: 60 % cukortartalomnál még jól növekszik.
A nemzetség nemcsak borászati, hanem élelmiszeripari szempontból is jelentős, a nagy
cukortartalmú élelmiszerek romlását elsősorban ezek a fajok okozzák. Nagy cukortartalmú
mustok erjedésének megindításában szerepük pozitív is lehet. A nemzetségnek nyolc faja van,
amelyek közül borászati szempontból kiemelt jelentőségű a Z. bailii. Ez a faj kiemelkedő
tartósítószer-rezisztenciát mutat, jól tolerálja a szorbinsavat, a benzoesavat és a Z. bisporus
fajjal együtt egyike azon kevés élesztőgombáknak, amelyek 1 % ecetsav-koncentrációt is
elviselnek. A jó tartósítószer-tűrés hátterében egy energiaigényes ki választómechanizmus áll.
Az ecetsav-toleranciát az identifikálásban felhasználják e két faj elkülönítésére a nemzetség
egyéb fajaitól. A Z bailii a palackos borok biológiai stabilitását leginkább veszélyeztető
élesztőgomba. Borászati üzemek szennyező mikroflórájából, valamint palackos borok
üledékéből számos esetben izolálták. A Z rouxii elsősorban sűrített mustok utóerjedéséért
felelős, de szintén szerepet játszik a kész borok biológiai instabilitásában. Az aszúsodott szőlő
élesztőflórájának domináns fajai között szerepel, így az aszúborok erjesztésében részvétele
valószínű.
Schizosaccharomyces nemzetség
Az előző nemzetségektől rokonságilag távol álló nemzetség, amely egyben a gombák
önálló alcsaládját is képezi. Vegetatív szaporodása a többi élesztőtől eltérően hasadás, amely
valójában speciális, teljes sejtszélességű sarjadzásnak fogható fel. A hasadó sejtekről a
nemzetség mikroszkóposán jól felismerhető. Valódi, szeptált hifa is előfordulhat, amely egy
sejtmagvú vegetatív képletekre, artrospórákra darabolódik. A sejtek alakja gömbölyűtől a
hosszan megnyúlt, hengeres alakig terjedhet, a végek többnyire kissé szögletesek. A vegetatív
fázis döntően haploid, a spóraképzést rendszerint izogám konjugáció előzi meg. A spórák
száma 2-8, az aszkuszból korán kiszabadulhatnak. Nitrátot nem asszimilálnak, a karbamidot
bontják (pozitív ureázteszt). Tokanyagként keményítőszerű poliszacharidot termelhetnek. A
nemzetség négy faja közül borászati jelentőségű a Sch. pombe és a Sch. malidevorans. Ezek
kénessav tűrése kiemelkedő. A 3,0 alatti pH-értéket is jól tolerálják. Borászatilag
legfontosabb tulajdonságuk az erős almasavbontó képesség, anaerob körülmények között az
L-almasavat a cukrokkal együtt etil-alkohollá erjesztik. A szőlő természetes mikroflórájában
„ritka‖ élesztőknek számítanak, jelentősebb mennyiségben elsősorban meleg klímájú
borvidékeken és csak egyes évjáratokban találhatók. Lassabb szaporodásuk miatt a
borélesztőkkel általában nem versenyképesek. Erős kénessavtűrésük következtében azonban
az erjedés során szelektíven feldúsulhatnak, és az almasav lebontásával a bor túlzott
savszegénységét okozhatják, gyakran kedvezőtlen aromatermeléssel párosulva. Elsősorban
káros mikroorganizmusok, de irányított formában almasavbontó képességük technológiai
hasznosítása is elképzelhető.
Apikulátusz élesztők
A csoport közös morfológiai jellegzetessége a bipoláris vagy unipoláris sarjadzás. A
sarjsejtek az anyasejt egyik vagy két ellentétes pólusán, de mindig azonos helyen fűződnek.
Tenyészetben citrom formájú, unipoláris sarjadzás esetén pedig megnyúlt háromszögre
emlékeztető, kihegyesedő sejtek figyelhetők meg. Erjesztő képes fajok. Borászati szerepük
közös vonatkozása, hogy erjedési melléktermékeik arányai eltérnek a borélesztőkétől
(ecetsav, észterek, magasabbrendű alkoholok, karbonil vegyületek). A szőlőbogyó

mikrobiotájának tagjai, így részt vesznek a spontán erjedésben. A különböző nemzetségek
megítélése azonban jelentős eltérő.
Hanseniaspora és Kloeckera nemzetség
Szűk alapú, bipoláris sarjadzással szaporodó, citrom formájú sejtek, viszonylag kis
ifiére-tűek. Diploidok. A Hanseniaspora fajok meiospórát képeznek, míg a Kloeckera
nemzetség az előbbiek imperfekt alakjait tömöríti. A Hanseniaspora fajok kineto-euzigóták,
azaz a diploid sejtek közvetlenül alakulnak át sporangiummá, amelyben 1-4 gömbölyű,
általában karimás, esetleg kalap alakú spóra képződik.

20. kép

21. kép

Kloeckera apiculata

Hanseniaspora uvarium

Nitrátot nem asszimilálnak, inozitot és pantoténsavat igényelnek. A borászatban
legjelentősebb képviselőjük a Hanseniaspora uvarum, illetve imperfekt alakja, a Kloeckera
apiculata. A szőlőbogyó mikobiotájának (gombaközösségének) domináns élesztői, a spontán
erjedést ezek indítják meg. A borélesztőknél lényegesen több ecetsavat, valamint
illóésztereket termelnek. Mérsékelt az alkoholtűrésük (legfeljebb 4-5%), ennek következtében
a borélesztők gyorsan visszaszorítják növekedésüket, ezért a borok aromáját általában nem
befolyásolják károsan, sőt az erjedés gyors beindítása miatt szerepűk inkább pozitívnak
tekintendő. A nemzetség több más faja is rendszeresen kimutatható a szőlőn.
Brettanomyces és Dekkera nemzetség
Polárisán sarjadzó, hosszúkás sejtek, amelyek egy része jellegzetesen kihegyesedő,
csúcsíves. A borászatban elsősorban az imperfekt Brettanomyces fajokat izolálták, amelyek
perfekt alakjai a Dekkera nemzetségbe tartoznak. Erjesztenek, de erjesztésük eltér a többi
élesztőétől, mert azt az oxigén stimulálja (Custers-effektus). Az erjedés során nagyon sok
ecetsavat képeznek, ezért tenyészetük nem pufferolt táptalajban csak rövid életű.
A Brettanomyces fajok lassú növekedésűek, kénessavra viszonylag érzékenyek,
alkoholtűrésük azonban igen jó. A borkészítés szinte minden fázisából izolállak
Brettanomyces fajokat. Előfordulásuk gyakori a virágos borok felületén, és a biológiai
érlelésű borok élesztőhártyáiban, de palackos borokban is képezhetnek zavarosságot. A
pezsgőgyártás korábbi évtizedeiben a pezsgők veszélyes romlásokozóinak minősültek. Bár
egyes Brettanomyces fajok bizonyos belga, illetve angol sörtípusok aromájának
kialakításában pozitív szerepet játszanak, a borászatban jelenlétük mindenkor káros,

elsősorban ecetsavképzésük, másrészt egyéb káros aromaanyagok termelése miatt. Szerepük
van az egéríznek nevezett borbetegség kialakulásában is.
Saccharomycodes nemzetség
Széles alapú bipoláris sarjadzással (sarjhasadással) szaporodó, nagyméretű, megnyúlt
citrom formájú vagy tekebábura emlékeztető sejtek, amelyek hosszmérete 20-25 µm is lehet.
A diploid sejtek közvetlenül alakulnak át meiosporangiummá, ebben 4 sima spóra képződik,
amelyek csírázáskor páronként kopulálnak. A nemzetség egyetlen faja a
Saccharomycodesludvigii.
Erjesztőképes faj, nitrátot nem asszimilál. Alkoholtoleranciája lényegesen jobb a kis
sejtű apikulátusz élesztőkénél, egyes törzsei 11-12 % v/v alkoholtartalomig erjesztenek.
Kénes-savtűrése kiemelkedő. Az erjesztés során sok ecetsavat és acetaldehidet képez. A
szőlőn ritkán mutatható ki, elsősorban kénessavval tartósított mustokban, illetve rossz
higiéniájú pincészetek szennyező mikrobiotájában fordul elő. Nem gyakori, de súlyos
romlásokozó, amely a palackos borok stabilitását is veszélyezteti.
Virágélesztők
A borászatban virágélesztőknek nevezett fajok közös jellemzője, hogy a levegővel
érintkező bor felületén hártyát képeznek, és így oxidatív úton a bor számos értékes anyagát
metabolizálni képesek. Ezeknek a fajoknak a nagy része két nemzetségbe sorolható. Egy
részük obligát aerob, de többségük gyenge erjesztő képességgel rendelkezik.
Pichia (és a korábbi Hansenula) nemzetség
Multilaterális, keskeny alapú sarjadzással szaporodó haploid vagy diploid sejtek. Az
álfonálképzés gyakori, rendszerint fejlett, elágazó. Ritkán csökevényes valódi fonál is
előfordulhat. Folyékony tápközegeken a fajok túlnyomó része hártyát képez. A spóraképzés
módja változatos; a spórák alakja rendszerint kalap, félgömb vagy szaturnoid, de lehet gömb
alakú. A meiosporangium fala gyorsan elenyészik, így a spórák hamar kiszabadulnak. A
nitrát-asszimiláció változó. A nemzetségben obligát aerob és erjesztőképes fajok egyaránt
megtalálhatók; számos faja közül csak néhánynak van borászati jelentősége.
A nitrát negatív fajok közül szőlőről, borokból gyakran izolálható a P.
membranaefaciens, melynek különböző törzsei nagy fiziológiai változatosságot mutatnak. Az
erjesztőképesség változó, egyes törzsek obligát aerobok, mások gyengén erjeszthetik a
glükózt, legfeljebb 1-2 v/v% alkoholt termelve. Aerob cukorhasznosítási képességük szűk, de
jól hasznosítják az etanolt és változóan a glicerint, valamint a szerves savakat (citromsav,
tejsav, borostyánkősav). Viszonylag sok acetaldehidet, ecetsavat és illóésztert képeznek.
Oxidatív jellegük ellenére alkoholtűrésük jó, teljes szaporodásgátlás általában 12 %
alkoholtartalom felett lép fel. A P. membranaefaciens a virágos borok élesztőhártyáinak egyik
fő alkotója, de palackos borok üledékéből is többször kimutatták. A spontán erjedő
mustokban is jelen van, sőt az erjedést viszonylag magas populációban átvészelheti.
Candida nemzetség
Az ismeretlen ivaros szaporodásit, imperfekt élesztőgombák legnagyobb és leginkább
heterogén, tényleges rokonsági kapcsolatokat többé-kevésbé nélkülöző, mesterséges
nemzetsége. A nemzetségbe olyan, multilaterálisán sarjadzó spórátlan fajok tartoznak,
amelyek karotinoid pigmentanyagokat nem termelnek, továbbá vagy álhifát képeznek, vagy e
tulajdonság hiányában inozit negatívak. A bor virágélesztői közé tartozik az obligát aerob C.
vini, a C. mesenterica, a C. rugosa és a C. zeylanoides.

7. A BOR KÉMIAI ÖSSZETEVŐI, A BORKÉSZÍTÉS KÖRÜLMÉNYEI
7.1 A BOR, MINT OLDAT
A szőlő, a must és a bor értékét a bennük oldott anyagok adják. Ezek mennyiségét,
arányát, összetételét a szőlőfajta, a termőhely, a művelés módja, az időjárási tényezők, a szőlő
egészségi állapota, a szüret időpontja, a feldolgozás módja jelentősen befolyásolják.
A bor, mint a legtöbb biológiai eredetű folyadék, egyszerre valódi és kolloid oldat is,
tartalma molekulákat, amelyek egy része ionokra disszociált, és kolloid részecskéket is. A bor
alkotórészeinek túlnyomó többsége egyszerűbb molekula és ion, csak igen kis részük van
kolloid részecskék formájában, de éppen ezek a legfontosabbak a bor tisztasága, stabilitása
szempontjából.

A BOR összetétele
Víz
Alkoholok
SAVAK
CUKROK
Nitrogéntartalmú
vegyületek

Polifenolok
Pektinek és
Aroma anyagok poliszacharidok
Ásványi anyagok és
vitaminok

22. kép

A bor főbb vegyületei

7.2 ALKOHOLOK
Etil-alkohol
Az etil-alkohol az erjedés elsődleges terméke. A víz mellett a bor fő alkotórésze. Az alkohol
a bor karakterét alakító komponens . A bor illatát adó észterek, aldehidek és acetálok kiváló
oldószere. Fontos minőségi tényező, melynek optimális mennyisége a bornak teltségérzetet ad és
egyben a boraromák hordozója is. Mennyisége a borban a must cukortartalmától függ. Az
alkoholos erjedés során a must cukortartalma alkohollá és szén-dioxiddá alakul át.
Reakció :

C6H12O6

CH3CH3OH

+

CO2

+

hő

exoterm folyamat
Az erjedés erősen reduktív folyamat, melynek kémiai reakcióit számos tényező befolyásolja:
− a hőmérséklet,
− pH,

− szén-dioxid nyomás
− egyéb idegen anyagok.

Az erjedést befolyásoló tényezők közül a legnagyobb hatása a hőmérsékletnek van.
etanol
12,75
tf.%
12,6
12,45
12,3
12,15
12
12

23. kép

21

hőmérséklet
33

Hőmérséklet és az etanol kapcsolata

A borok alkoholtartalma a kevésbé jó minőségű évjáratokban és a szélsőséges
körülmények között termesztett szőlőből készült borok esetén alacsony.
Magyarországon, mint a legmagasabb természetes alkoholtartalmú borokat az 1907-es év
Kecskemét-Miklóstelepen termett Leánykát 18,24 tf .% és Ottonel –muskotályt 18,44 tf. %
tartják nyilván.
Bár az alkohol az élesztők metabolizmusának terméke, rájuk nézve mégis toxikus hatású,
mivel fokozatos koncentráció-növekedésével gátolja azok növekedését és szaporodását. Ez
áltat tartósító hatást fejt ki. A 11 tf. % - os alkoholtartalom elnyomja a nem kívánatos
mikroorganizmusok tevékenységét, ezért a 11 tf. % - nál alacsonyabb alkoholtartalmú borok
mikrobiológiailag nem stabilak, érzékenyek a borhibákra és a borbetegségekre. Érzékszervileg
viszont a 13 tf. % -os alkoholtartalmú borok már agresszíven hatnak.
Az etil-alkohol mennyisége változó a borban, azonban jelentős mennyiségű csökkenése
hosszabb időt vesz igénybe. Párolgással alkoholcsökkenés áll be a bor kezelése során. Kis
része a bor szerves savaival és az aldehidekkel észtereket képez a bukéanyagok kialakulása
során. Mikrobás fertőzéssel az etanol csökkenése gyorsabb, az ectsavbaktériumok ecetsavvá
oxidálják, a mikoderma élesztők pedig vízre és szén-dioxidra bontják. Az etil-alkohol
mennyiségének növekedése édes boroknál fordulhat elő, melyekben a maradék ki nem erjedt
cukor útóerjedés esetén az alkoholos erjedés alapanyagaként szolgál.
Metil-alkohol
A metanol az enzimatikus pektinbontás terméke. A szőlő oldható pektinjeinek erjedés alatti
hidrolíziséből keletkezik. Egy liter bor metanol tartalma általában 0,3 g. Természetes mennyisége
a fehérborban 17 — 100 mg/l, vörösborban 60 ― 230 mg/l.

Mennyisége direkttermő szőlőből készült boroknál magasabb. A direktermő szőlők
pektintartalma magasabb, így azok enzimes lebontásával a bor metil-alkoholtartalma 40 — 200
mg/l között mozog.
Glicerin
Kémiailag háromértékű alkohol. Az alkoholos erjedés primer terméke. A bor
extraktanyagainak jelentős részét a glicerin képezi. Íze édes, nagy viszkozitású, így a bornak
lágyságot, simaságot, bársonyosságot és testességet kölcsönöz. Legnagyobb mennyiségben az
erjedés első fázisában termelődik. Képződését elsősorban olyan faktorok befolyásolják, mint
például a must kén-dioxid tartalma vagy az élesztőtörzs fajtája. Ugyanakkor megfigyelték, hogy
mennyisége a Botritis cinera által megtámadott szőlőből készült borokban mindig magasabb.A
borban található glicerin mennyisége az alkohol tömegének kb. 1/10 — 1/15 része. Mennyisége
közel állandó értéket mutat, csak baktériumok tevékenysége következtében csökken az ászkolás
idején. A magyar borok glicerintartalma 6 — 10 g/l között van.
Magasabb rendű alkoholok
A kozmaolajoknak nevezett magasabb rendű alkoholok, kémiailag két szénatomnál többet
tartalmazó egy értékű alkoholok: n-propilalkohol, izobutil-alkohol, izopropil-alkohol,

amil-

alkohol, izo-amilalkohol. Az alkoholos erjedés szekunder termékei. Nem a borélesztők hatására
keletkezik, mint az etil-alkohol, hanem az aminosavak bomlási terméke, mely változó
mennyiségben képződik. Legnagyobb mennyiségben 24 — 26 °C-on képződnek. A bor illat- és
zamatanyagainak kialakulásában fontos szerepük van ezeknek egyrészt azért mert savakkal,
észterekkel és az aldehidekkel acetálokat képeznek, másrészt ők maguk is erős illat- és íz hatással
bírnak Összes mennyiségük a borban 150 ―500 mg/l.
7.3 SZÉNHIDRÁTOK
A borban előforduló cukrok kémiailag pentózok és hexózok. A bor cukortartalma elsősorban
D-glükózból és D-fruktózból áll, szacharóz természetes úton nem kerülhet a borba.
A borokat cukortartalmuk alapján is csoportosíthatjuk.
A maradék cukor adja az édességérzetet, melyet, ha a szacharóz édességét 100%-nak
tekinjük, akkor a szőlőcukor és gyümölcscukor édességét hozzá viszonyítva a következőképpen
fejezhetjük ki :
− Glükóz
− Fruktóz

74 %
173 %

A bor természetes cukortartalmát redukáló cukrok képezik.
Azok a borok, melyekben a must cukortartalmának egy része visszamarad általában
harmonikusabbak. Kezdeti mennyiségük a must cukorfokától és az erjedéstől függ. 100 g cukorból

46 — 47 g alkohol keletkezik A mustból legfeljebb 316 g/l cukor képes kierjedni, ami 18,6 tf.%
alkoholtartalomnak felel meg. Azok a borok, melyekben a must cukortartalmának egy része
visszamarad általában harmonikusabbak.
A cukor mennyisége a borban nem növekedhet, az idő előre haladtával általában csökkenő
tendenciát mutat.
A cukrot tartalmazó borok tárolása, kezelése mindig több gondot okoz, mert az időnként
bekövetkező utóerjedések zavarják a bor fejlődését, tisztulását nehezen stabilizálhatók.
Az utóerjedések következtében a borok maradék cukortartalma csökken (pl. must sűrítmény
hozzáadása megindíthatja a bor eredeti élesztő flóráját, tejsavas erjedéssel) Hatására a bor más
értékeiben is változás áll be, mely leggyakrabban az érzékszervi tulajdonságokra nézve
kellemetlen hatású (pl. a bor illósodásakor, az ecetsavas erjedés során képződő ecetsavval
arányosan csökken a bor cukortartalma).
A glükózt és a fruktózt egyaránt megtámadhatják különféle baktériumok, melyek
tevékenysége szintén a cukor mennyiségének csökkenését idézik elő: tejsavvá vagy ecetsavvá
alakítva őket. A fruktóz ezenkívül mikrobiológiai hatásra mannittá is alakulhat.
Pentózok
Öt szénatom számú egyszerű cukrok, melyeket az élesztők nem képesek erjeszteni, ezért a
must pentóztartalma — 0,3 – 0,8 g/l — teljes mértékben átkerül a borba. Egy részük az erjedés
folyamán hidrolízist szenved, így a borban már a pektinanyagok hidrolízis-termékeként található
meg.
Jelentősebb képviselőik : L-arabinóz, D-xilóz.
Hexózok
Kémiailag redukáló tulajdonsággal rendelkező szacharidok.
Glükóz
Az erjedéskor gyorsabban fogy, mint a fruktóz, ezért a maradék cukrot tartalmazó borban
kevesebb glükóz van, mint fruktóz. A glükózhoz kapcsolódik a bor kénessav tartalmának egy
része, az így képződő glükóz-kénessav

mennyisége minden kénezés alkalmával nő, és két

kénezés közti időszakban csökken. Ennek oka, hogy a kénnessav a glükózzal csak laza kötést
képes kialakítani, így labilis egyensúlyi állapotban van.
Fruktóz
A gyümölcscukor édesebb, mint a glükóz, viszont a fruktóz nem képes kénessav
megkötésre.

Szacharóz
A szacharóz kémiailag nem redukáló diszacharid, mely egy molekula glükóz és egy
molekula fruktóz összekapcsolódásával jön létre vízkilépés mellett.. A bor nem rendelkezik
természetes

úton szacharóz-tartalommal, csak hozzáadott répacukorból vagy nádcukorból

kerülhet bele.
Borok édesítése szacharózzal a Magyar Bortörvény szerint tilos. Az Európai Unió szőlészetiborászati szabályozása a szőlőtermő övezetek ( 1493/1999/EK rendelet) alapján határozza meg
azokat a borászati eljárásokat melyekkel a bor cukortartalma szabályozható. Határértéket és
feltételt ad meg némely övezetben a szacharóz alkalmazására a cukor édesítése céljából. Így
például Szlovákiában és Csehországban, ahol a kedvezőtlen ökológiai tényezők miatt a szőlő
gyakran nem éri el a borkészítéshez szükséges technológiai érettségi fokot, megengedett a
szacharóz alkalmazása ilyen célra.
7.4 SZERVES SAVAK
A bor nem illó szerves savai: borkősav, almasav, citromsav, borostyánkősav, tejsav. A
savtartalom fő részét a borkősav és almasav képezi. A penészes szőlőből készült bor tartalmazhat
továbbá glükonsavat és glükuronsavat is.
A bor savainak egy része a mustból kerül át a borba, más részük az erjedés folyamán
képződik. (A be nem érett szőlő mustjában az almasav van túlsúlyban, míg az érett szőlőből nyert
must borkősavtartalma magasabb.
A savak felelősek a bor savasságáért, de a savérzetet más komponensekkel együttesen
alakítja ki.
Érzékszervileg észlelt savasság :

pH

Túl kemény, vadsavanyú bor

2,70 — 3,00

Kemény bor

3,00 — 3,25

Normális, átlagos savas bor

3,25 — 3,45

Lágy bor

3,45 — 3,65

Nagyon lágy bor

3,65 — 3,90

Túl lágy, ízetlen bor

3,90 — 4,10
2.

Érzékszervileg észlelt savasság, pH érték

A bor A bosavtartalmának optimális arányban kell lennie a bor többi alkotójával ahhoz,
hogy harmonikus összbenyomást keltsen. A savtartalom mennyisége a bor fajtaájától, a szőlő
érettségi fokától és a borkészítés technológiájától függ.
A bor tulajdonságai és a benne lejátszódó folyamatok nagy része függ a savtartalomtól. A
savtartalom azonban egyértelműen nem fejezi ki a bor valódi savasságát.

A bor titrálható aciditása csupán a benne lévő savak mennyiségét adja meg, az oxónium-ion
koncentráció, pedig a savak erősségét, amit a pH értékkel ki tudunk fejezni. Mivel borban többféle
sav fordul elő egyidejűleg, melyek disszociációs foka eltérő, ezért potenciometriás titrálással
ugyan azok erőssége egyenként nem határozható meg, de a borban uralkodó sav-bázis egyensúly
kifejezésre jut. Továbbá a borban található egyéb összetevőkkel létrejött pufferhatásuk az idővel
kialakult sav-bázis egyensúlyukra is fényt derít. Az elvégzett mérés alapján megszerkesztett
titrálási görbe a vörös és a fehér borok esetében is azt tükrözi, hogy a bor bonyolult sav-bázis
rendszere jelentős pufferhatással bír. A görbék alakja, főként meredeksége alapján, az is
megállapítható, hogy a pufferhatás a savas intervallumban nagyobb, mint a lúgos oldalon. Ehhez
valószínűleg hozzájárul a borban található aminosavak jelenléte is, melyek amfoter sajátságúak.
Mivel a vizsgált borok eltérő ideig különféle körülmények között voltak tárolva, más-más
technológiával készültek, ezért az egyensúlyi rendszereik is másként fejlődtek.
Titrálási görbék

pH

Fehérborok
14,000
12,000
10,000

ezerfürtű

8,000

hárslevelű

6,000

Chardonnay

4,000
2,000

24. kép

10,00

9,16

8,70

8,20

8,02

7,60

7,00

6,30

5,92

5,80

5,36

4,96

4,72

4,40

3,50

1,50

0,00

0,000

0,2 M NaoOH, ml

pH
14,000

Vörösborok

12,000
10,000

Kékfrankos

8,000

Zweigelt

6,000

2007
Házasított

4,000
2,000
0,000

0,2 M NaOH (ml)

25. kép

A savösszetevők minőségi és mennyiségi alakulása a minőséget befolyásoló tényezők
egyike. Részt vesz az üledékképzési folyamatokban, hozzájárul az aroma kialakításához oxidációs,
redukciós vagy észterképződési reakciókban.
L-Borkősav
A bor jellegzetes és legfontosabb sava, a bor pH-értéke nagymértékben függ a
borkősavtartalomtól. Nagy mennyiségben azonban a bort keménnyé teszi. Túl meleg évjáratokban
vagy késői szüret esetén a mennyisége jelentősen kisebb. Viszonylag jól ellenáll a lebontó
tevékenységű baktériumoknak, nehézfémekkel komplex vegyületeket képez. Közel a fele kötött
állapotban található túlnyomó részben neutrális kalcium-tartarát, azaz borkő formájában.
A bor savtartalmának csökkenése kétféle módon következhet be:
− Külső beavatkozás hatására (savcsökkentés alacsony savtartalmú boroknál)
− Spontán folyamatként játszódik le a borban fizikai, kémiai változások vagy mikrobás
tevékenység folytán

Borkőkiválás
A borkő kiválása az erjedés után fokozódik, mert az alkohol és a bor hőmérsékletének
csökkenésével arányosan a kalcium-tartarát oldhatósága csökken, 9.sz. melléklet.(1) A kivált
borkő azonban a bort instabillá teszi.
Borkősavbontás
A borkősav-glicerin erjedés során a vörösborokban a tejsavbaktériumok a tejsavat és a
glicerint ecetsavra és propionsavra bontja. Az érzékszervi tulajdonságok negatív irányú
megváltozása mellett a bor összes savtartalma jelentősen csökken, így pH-ja megnő. A bor zavaros
lesz, színe piszkosbarnás árnyalatú, íze kellemetlen, karcoló.

L-almasav
A borban az almasav mellett annak neutrális és savanyú sói is megtalálhatók. Az almasav
kötött formája (sók) 20%-a van jelen, a szabad almasavtartalom pedig az összes mennyiség 80%-a.
Az alkoholos erjedés során a borélesztők jelentősen lecsökkentik mennyiségüket. A biológiai
almasav bomlás hatására azonban teljesen el is tűnhet a borból, átalakul tejsavvá és széndioxiddá.(1) Valamennyi fajta közül a legmagasabb almasav tartalommal az Ezerjó bír. A fiatal
borok és a hideg nyarú évjáratok borainak nyersessége az almasavnak tudható be.
A malolaktikus fermentácó során a bor almasav tartalma átalakul tejsavra és szén-dioxidra.
Mivel a keletkező tejsav gyengébb, és általánosan 134 g almasavból csak 90 g tejsav képződik,
ezért a bor összes savtartalma csökken, a folyamatban a savbomlással arányosan a pH emelkedik.
Az L-almasav biológiai lebomlása (vagy a malolaktikus fermentáció) vitathatatlanul a
legfontosabb biológiai folyamat elsősorban a vörös borok esetében az alkoholos erjedés után. Az,
hogy az almasavbomlás során milyen metabolitok keletkeznek, függ a bor fajtájától,a tejsavas
baktériumok típusától. A keletkező termékek mennyiségétől nagyban függnek a kialakuló új
aromák összetevői.
A biológiai almasavbomlás feltétele :
− a közeg (bor) kémhatása legalább pH = 3
− a bor hőmérséklete 15 – 20 °C
− szabad kén-dioxid hiány a borban ( maximális mennyisége 10 mg/l )
− a kötött kén-dioxid tartalom legfeljebb 50 mg/l
− a maradék cukor tartalom 20 g/l alatt van
− nem túl magas alkoholtartalom

A malolaktikus fermentáció alkalmazása a boroknál két esetben ajánlott:
− A mikrobiológiai stabilitás kialakítása a tejsav szekunder bomlási termékének, a diacetilnek
(vajíz) a kialakulása, képződése nélkül
− Ha a bor korai stabilizálását szeretnénk kialakítani ― az almasav biológiai bomlása öt nap alatt
lezajlik, így lehetővé teszi a kénezést és a palackozást a bakteriális kontamináció alacsony
veszélye mellett

Diacetil
A citromsav bontásával keletkeznek a baktériumok tevékenysége folytán. A bomlás minden
esetben az almasav teljes mennyiségének lebontása után következik be.aktériumok képesek a
diacetilt tovább redukálni, így különféle aromaanyagok prekurzorai alakulnak ki.
Citromsav
A bor természetes alkotórésze, melynek mennyisége általában csökkenő tendenciát mutat az
idő függvényében. A borkősav után a bor második legerősebb sava, mely az össze
savatartalomnak csupán 1 — 2 % -át teszi ki. A vörösborokban több citromsav található. A

malolaktikus fermentáció során illósavak keletkeznek belőle. Komplexképző tulajdonsága miatt,
jelenléte meggátolja a bor Fe(III)-ionok által okozott vasas törését.
Borostyánkősav
A borostyánkősav a bo leggazdagabb ízzel rendelkező sava. Jellegzetes, komplex sós—
keserű—savanyú ízével hozzájárul az ún. boríz kialakulásához. Kémiailag kétbázisú sav, melynek
a borban oldható sói is megtalálhatóak. Az alkoholos erjedés másodlagos terméke, glutaminsavból
az élesztőtörzsek állítják elő.
Tejsav
A tejsav az illósavakhoz hasonlóan a bornak olyan nem illó sava, melynek mennyisége a
borban folyamatosan emelkedik. Kizárólag folyamatos kénezéssel tartható fenn az erjedéskor
kialakult nem több, mint 1 g/l-nyi mennyisége. Egészséges borokban mennyisége elenyésző. Az
alkoholos erjedés termékeként cukrokból képződik, legfeljebb 1 g/l. A tejsavas erjedés során
azonban a cukrokból már jelentős mennyiség is képződhet. A biológiai almasav bomlás során
viszont már almasavból jön létre, ez a folyamat a vörösborokban különösen kedvező, mivel
nemcsak zamatképző hatású, hanem a bor lágyulását is eredményezi.
Elhanyagolhatóan kis mennyiségben kimutatható a borokban galakturonsav, oxálsav,
nyálkasav, benzoesav, szalicilsav, kinasav, glikolsav, glicerinsav, szacharinsav, melyeknek nincs
különösebb borászati jelentőségük. Alacsony töménységük ellenére viszont nem jelenthetjük ki
egyöntetűen, hogy funkciójuk a borban lejátszódó valamennyi folyamatnál nélkülözhető.
Kísérlet a szerves savak tekintetében
A borok kémiai összetevői az azonosítási módszerek fejlődése következtében igen
nagyszámú egyedi vegyületet foglalnak magukba. Különösen a kémiailag azonosított illékony
vegyületek száma növekedett meg az utóbbi tíz évben, és miután az érzékszervekre még ható, igen
kis koncentrációban lévő anyagokról van szó, érthető az ezekre irányuló megkülönböztetett
figyelem. Ugyanakkor, a fő alkotórészek közül, legyenek akár illó, akár illékony vegyületek, csak
igen keveset vizsgálnak rutinszerűen. Minden bor alapvető, meghatározó szerepet betöltő kémiai
anyaga egy szerves savakból álló halmaz, melynek illó és illékony tagjai is vannak. A
következőkben azokat a szerves savakat, és szerepüket a borok végső karakterében, elemezzük,
melyek akár a szőlő alapanyagból, akár az erjedés és érlelés szakaszában kerülnek a végtermékbe,
a borba.
A borok szerves savai megjelenési formájuk szerint illékonyak és nem illók. Minden olyan
sav, mely egy, vagy több karboxil csoportot tartalmaz, függetlenül az alapváztól, szerves savnak
tekintendő. A borokban előforduló szerves savak csoportosítása több szempont szerint történhet,
pl.: illó – nem illó, aromás gyűrűs – egyenes szénláncú, heteroatomos – csak C, H, O-atomokat

tartalmazó, szőlőnövényből származó - erjedés és érlelés során keletkező. Az alábbiakban
kizárólag ez utóbbi csoportosítás néhány tagjával foglalkozunk, kiemelve azok technológiai és
érzékszervi szerepét.
A szőlők és borok kémiájának részletezése során, de leginkább az összetétel kémiai
analízisekor, általában a nagyobb koncentrációjú szerves savak kerülnek a fókuszba. Ezeknek a
szerves savaknak (almasav, borkősav, citromsav, tejsav, ecetsav) a meghatározási módszerei
egyszerűek, legtöbbjük klasszikus kémiai analízissel, illetve az utóbbi évtizedekben enzimatikus
analízissel kvantitatív módon meghatározható.
A borászati kémia jó ideje foglalkozik a szőlőben, borban megtalálható polifenolokkal,
melyek a technológia szempontjából kulcsfontosságúak. Oxidációra való hajlamuk miatt
különböző kiválások, színmélyülés okozói lehetnek, mindamellett, különösen vörösboroknál,
feltétlenül szükségesek a borjelleg kialakításához.
A nem tannin polifenol vegyületcsoport tagjaként ismert, nem flavonoid(egyszerű) fenolok
közül fontos vegyületek a fenolkarbonsavak. Az egyszerű fenolok (fenolkarbonsavak)
legjellegzetesebb tagjai a kávésav, p-kumársav a ferulasav, melyek könnyen kapcsolódnak a
szőlőkben és borokban nagy koncentrációban található borkősavval kaftársavat, p-kutársavat és
fertársavat képezve, melyek jelentős szerepet játszanak az oxidációs folyamatokban.
Noha kémiai nomenklatúra szerint a sikimisav nem tartozik a polifenolok csoportjába,
meghatározó szerepe van azok bioszintézisében. A magasabbrendű növényekben, így a szőlőben
is, a szénhidrátokból kiindulva a sikimisav úton lehet eljutni például a benzoésav és fahéjsav
származékokig. Újabban fajtaazonosításra próbálják a borban is megjelenő sikimisav
mennyiségeket alkalmazni, de sok bizonytalansági tényező nehezíti ezt. Olasz kutatók szerint a
sikimisav a kvercetinnel együtt erősíti a fehérborok pozitív élettani hatását.
Az erjedés során keletkező szerves savak közül sokáig nem tartották fontosnak a
borostyánkősavat. Ez a komponens talán nem is sorolható a kiskoncentrációjú savakhoz, hiszen
mennyisége esetenként meghaladja a 2,0 g/L koncentrációt is. A 2000-es évek elején
Ausztráliában tapasztaltak jelentős összes savtartalom emelkedést vörös boroknál, holott az
általános tendencia az erjedés végére lecsökkenő savkoncentráció. Az élesztőn kívül más
mikroorganizmusok is képesek különféle savakat termelni (ecetsav, tejsav, esetenként almasav),
de igen kis koncentrációban, ami nem magyarázza meg az összes sav nagymértékű növekedését. A
borostyánkősav nem illékony, dikarboxil szerves sav, ami az erjedés során képződik, cukrokból és
aminosavakból származtatható, közvetlenül a Krebs-ciklus reakcióiból, mint intermedier termék.A
szőlőbogyókban a borostyánkősav koncentrációja kisebb, mint 100 mg/L, az alkoholos erjedés

végén ez már tízszeres érték. A borostyánkősav íze az irodalom szerint savas- sós-kesernyés
keverékre hasonlít, viszont korábbi francia munkák úgy említik, mint a borszerű jelleg hordozóját.
Az elmúlt években számos vizsgálatot folytattunk új borászati technológiák alkalmazásakor
lejátszódó oxidációs-redukciós folyamatokkal, valamint az élesztőtörzsek borösszetételre
gyakorolt hatásával kapcsolatosan. Ezek közül most a hiperredukciós technika, valamint néhány
élesztőtörzs hatását mutatjuk be, elsősorban a Balaton környékéről származó szőlőknél és
boroknál. A Balaton környékéről származó borok esetében sok évjáratban jelent gondot az
úgynevezett „pinkesedés‖, ami a fehérborok színének rózsaszínű árnyalatúvá válását jelenti. A
legújabb kutatások szerint13 a kávésav oxidatív dekarboxileződése során keletkezett dihidroxibenzaldehid és a (+)-katechin reakciója eredményezi a pink színű vegyületet, ami nem minden
fehérbort kedvelő fogyasztó számára megfelelő. Az élesztők szerepét különböző szőlőfajtákon és
évjáratokban vizsgáltuk, elsősorban a borostyánkősav és sikimisav termelést illetően.
Hiperredukció
Inert gáz – nitrogén, argon, szén-dioxid – alkalmazásával a préselési szakaszban
megakadályozzuk az O2-hatékonyságát az enzimreakciókban, megőrizve azokat a hatásos
polifenol vegyületeket, amelyek egyébként ebben a kritikus – prefermentatív – szakaszban
eloxidálódnak. Egy speciális eljárásban a pneumatikus prést egy olyan rendszerré alakítják,
melyben a levegő helyett N2 gáz kerülhet a cefréhez a préselés teljes folyamatában. A folyamat
ellenőrzésére kiválóan alkalmas a fahéjsav-származékok mérése, melyek a fehérborokra
jellemzőek, ha nem oxidálódnak el a prefermentatív szakaszban. A p-kumársav, kávésav és
ferulasav koncentrációja attól függ, hogy a bogyóhúsban található, illetve a szilárd részekből
extrahált mennyiségük az O2, illetve a polifenol- oxidáz enzim hatására ne oxidálódjanak még az
erjedés előtt. Az előbbi vegyületek „szívesen‖ reagálnak a borkősavval, kaftársavat, p-kutársavat
és fertársavat képezve. A polifenoloxidáz enzim különösen „szereti‖ ezeket a vegyületeket,
mennyiségük változatlansága tehát utal az oxidációs folyamatokra., különösen a kaftársavnál. A pkutársav, mely inkább a héjban jellemző, így az extrakció milyenségére utal, a préselés során
bekövetkező oxidációs folyamatok nyomon követésére alkalmas. Az enzimes oxidációs jelenségek
változásokat okozhatnak a katechin és leukoantocianin-koncentrációban is. A fahéjsavak
oxidációja növeli ez utóbbiak mennyiségét. Az előbbiekben vázolt eljárások során kapott
fenolkarbonsav értékeket az alábbi táblázatok mutatják.

Budai
Minta (mg/l)

Zöld
2005

Kéknyelű
2003

Olaszrizling
késői
szüretelésű

Badacsonyi

Rózsakő

Olaszrizling Szürkebarát Badacsonyi
(normál)

késői

Szürkebarát

Vulcanus késői
szüretelésű

szüretelésű

GRP

0,4

0,3

0,5

0,1









transz-kutársav

0,3

0,2



0,1









transz-fertársav

1,2

0,2



0,2

3,0







transz-kávésav

0,1

0,1



0,3

0,2

0,3

0,4

0,5

cisz-kaftársav

4,4

0,1



0,8

0,2







transz-kaftársav

32,0

29,9

26,6

25,5

4,8

44,7

14,5

29,2

cisz-kutársav

0,1

0,1



0,1









transz-p-kumársav 1,1

0,9

1,8

0,8

0,7

0,7

0,9

0,3

transz-ferulasav

0,3

0,5

1,1

0,9

1,4

0,8

1,2

0,1

sikimisav

58,0

75,0

45,0

25,0

60,0

72,0

80,0

73,0

GRP: glutationnal kondenzálódott kaffeoil-tartarát
: nem kimutatható

3.

mg/l

1

1/P

2

2/P

4

4/P

5

5/P

GRP

27,1

11,1

12,7

12,6

16,4

16,5

12,5

12,7

transz-kutársav

















transz-fertársav

1,2
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1,2

1,2
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1,4
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1,5
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transz-kaftársav
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20,9

20,3

29,9

28,5

13,9

14,8

cisz-kutársav

















transz-p-kumársav 































transz-ferulasav

4.

Élesztők savtermelése
A modern borászatban a fajélesztők alkalmazása mindennapos gyakorlat, sok esetben
nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor az alapvető erjesztési tulajdonságok ismerete mellett egyre
fontosabb a kisebb koncentrációjú, de nem illékony komponensek keletkezési lehetőségeinek
megismerése is. Ezek között kiemelkedik a borostyánkősav, amelyik a váratlan savemelkedéseket
okozhatja, nem mindig harmonizálva a bor egyéb alkotóival. A borostyánkősav keletkezését

természetesen önmagában az élesztő nem alapozza meg, fajtától és erjesztési körülményektől is
függhet.
A

fenolkarbonsavak

koncentrációjának

alakulása

a

fehérborok

esetében

szoros

összefüggésben van a fajtával és a feldolgozás technológiájával. A karboxil-csoportot tartalmazó,
ún. egyszerű fenolok vagy fenolkarbonsavak jelentős szerepet játszanak – elsősorban a
fehérborokban – a szín kialakulásában, illetve a technológia függvényében (lásd hiperredukció) a
teltebb ízérzet megjelenésében, és nem utolsó sorban az antioxidáns kapacitás kialakulásában.
Illósavak
Az illósavak jelentős részét a borban az ecetsav és a hangyasav képezi. Míg a hangysav az
erjedés során képződik, és mennyisége a borban nem több, mint 0,1 — 0,2 g/l, addig az ecetsavnak
csak egy része keletkezik az alkoholos erjedés során — acetaldehidből az aldehidrogenáz enzim
katalitikus hatására eloxidálódik ecetsavvá — és mennyisége
az összes illósav tartalom 95 % - át teszi ki. A borban az ecetsav képződése a fermentációval
nem szűnik meg, de csak a megfelelő közeg kialakulásakor indul meg újból :

a

mikroorganizmusok tevékenységét nem gátló közegben / pl. oxigén és alacsony kén-dioxid
tartalom melletti magas cukortartalom és kevésbé savas közeg — pH

- érték 3,2 - 3,8 )

Ugyanakkor az alkohol gátló hatású a kontamináns mikroorganizmusokra a hőmérséklet
függvényében : az alacsony alkoholtartalmú bor alacsony hőmérsékleten.
Ecetsav
Az ecetsav a tejsavas és ecetsavas baktériumok tevékenysége során keletkezik. Képződésük
függ az közeg pH-jától és a fermentáló baktériumok fiziológiai állapotától. Az ecetsavas
baktériumok az alkoholt ecetsavvá oxidálják:
—

a Glukonbacter fajok végtermékként

az Acetobacter fajok az ecetsavat képesek tovább oxidálni szén-dioxiddá.
Az ecetsavas erjesztő baktériumok légzésükhöz a légköri oxigént hasznosítják.
Oxigénigényük biztosítására a bor felszínen, mint folyékony táptalajon hártyát képeznek.
Tápanyaguk a cukor és az alkohol, a légzés alapanyaga az etil-alkohol. A kémia reakció enzimek
által katalizált :

Reakció:
transzhidrogenáz
CH3-CH2-OH

CH3-CHO + 2 H

Etanol

acetaldehid

H
CH3-CHO + H2O

CH3-C - OH

CH3-COOH + 2 H

OH
acetaldehid-hidrát

2H + O2

2 H2O2

első

lépés

2 H2O + O2

hidrogén-peroxid

légköri

Az

kataláz

ecetsav

jellegzetes

dehidrálódás,

melyben

egy

specifikus

dehidrogenáz

(transzhidrogenáz) vesz részt, ami az etil-alkoholból hidrogént hasít le. Második lépésben az
acetaldehid vízzel hidrátot képez, melyből további hidrogént hasít le. Az utolsó lépésében a
folyamatnak a lehasadt hidrogént egy citokróm rendszer viszi át a légköri oxigénre, melynek
reakciótermékét a kataláz enzim azonnal vízre és oxigénre bont le.
A bor megengedett illósav-tartalmát a Bortörvény határozza. A megjelölt felső határérték
fölött a bort fogyasztásra alkalmatlannak kell tekinteni. Tekintettel arra, hogy az illósavak
túlnyomó része ecetsav, ilyen estben a bor érzékszervileg is kifogásolható. Az illósavas borokban
az ecetsavval párhuzamosan ecetsavas-etiészter is képződik, ez utóbbi hat kellemetlenül az erősen
illós savakban.
Az illósav mennyisége a borban ritkán állandó, általában növekszik az idővel, csökkentése
kizárólag alacsony illósav-tartalmú borral való elházasítással lehetséges. Az egészséges bor
maximálisan megengedett illósav tartalma 1,2 g/l.
Ecetsav mennyiségének emelkedéséhez vezetnek az alábbi folyamatok :
− Ecetsavas erjedés
− Borkősav-glicerin erjedés (borkősavbontás)

7.5 AROMAANYAGOK
Az aromaanyagok a bor illat- és zamatanyagai, közös nevük „buké‖. Az aromaanyagok
mennyisége a borban 0,8 ―1,2 g/l, melynek kb. 50 %-át a kozmaolajok teszik ki. Kezdetben a
cukrokhoz glükozidkötéssel kapcsolódva találhatók meg, majd az erjedés és érlelés során

lehasadva a cukormolekuláról éreztetik aromájukat. Az erjedés sebessége jelentősen befolyásolja
az aromaanyag-tartalom kialakulását a borban, melyek a hőmérséklet növekedésével könnyen
elvesznek :
15 ― 20 °C -on

összes mennyiségük 10― 30 % -a

20 ― 25 °C -on

összes mennyiségük 50 % -a

25 ― 30 °C -on

összes mennyiségük 60 ―75 % -a

Glikozidázok
Az aromaanyagok kezdetben kötött állapotban vannak jelen a borban. Ez stabilitást jelent számukra,
viszont érzékszervi hatásukat nem tudják kifejteni. A fontos aromakomponensek glikozidos kötéssel
kapcsolódnak a cukrokhoz. Ezeknek a kötések felhasadhatnak enzimatikus úton vagy a bor savainak
hatására. A szabaddá vált aromaanyagok ezután ki tudják fejteni szenzorikus hatásukat.

7.6 ÖSSZEFÜGGÉSEK A BOR AROMÁJA ÉS EGYÉB JELLEMZŐI KÖZÖTT:
A hűvösebb éghajlaton termett szőlőből készült bor általában visszafogott illatú.
Az érlelésre alkalmas minőségű borban az idő előrehaladtával fokozatosan bonyolultabb,
összetettebb aromák alakulnak ki.
Az aromák kialakulásának és fejlődésének legjelentősebb fázisa az érlelés. A tárolás során,
függetlenül attól, hogy azt okszerűen végezzük (érlelés) vagy nem, az aromák minden esetben változást
szenvednek a tárolóedény és a tárolási körülmények hatására. Ezek a változások lehetnek éppúgy előnyösek
a bor fejlődésére, mint hátrányosak.

Az aromák változását az ízküszöb értékük szerint értékeljük. A mennyiségi módosulása
okainak és feltételeinek ismerete (aldehidek,észterek) azért fontos, mert növekedésük más
komponensek hatására is bekövetkezhet oxidatív körülmények között.
Megkülönböztetünk:
Primer bukét ( elsődleges aroma )
—

eredete : szőlőbogyóból

—

jellege : gyümölcs jellegű

Szekunder bukét ( másodlagos aroma )
—

eredete : erjedésből

—

jellege : bor jellegű

Tercier bukét ( harmadlagos vagy érlelési aroma )
—

eredete : érlelésből

—

jellege : buké jellegű

Az illatanyagok általában illó anyagok ( alkoholok, észterek ), míg az íz anyagok nem illó
vegyületek ( szerves savak, cukrok, fenolos vegyületek, antocianidinek ).
A bor

aromakomponensei tartalmazzák a szőlő, must aromahordozó komponenseit,

melyeket az erjedés a későbbi kezelések során képződött aromaanyagok kiegészítenek.
Kémiailag a bor íz- és illatanyagai a következők:
− Aldehidek, ketonok, acetálok
− Észterek
− Laktonok és egyéb oxigéntartalmú heterociklusos vegyületek
− Nitrogéntartalmú vegyületek
− Kéntartalmú aromák
− Polifenolok

LAKTONOK
A borba elsősorban a szőlőből kerülnek, de az erjedés alatt aminosavakból és szerves
savakból, sőt kis mennyiségben az érlelés alatt is képződhetnek laktonok. Kókuszdióra
emlékeztető az illatuk.
EGYÉB OXIGÉNTARTALMÚ HETEROCIKLUSOS VEGYÜLETEK
A terpének és oxigéntartalmú származékaik

a legfontosabb aromaanyagok. Nekik

köszönheti a bor a virág és a gyümölcs illatot. A borba a szőlőből kerülnek, típusuk és arányuk az
érlelés során megváltozhat.
KÉNTARTALMÚ AROMÁK
A bor zamatát kb. 800 ― 1000 aromakomponens alakítja. A kéntartalmú aromaanyagok
minden boraroma állandó jellegű részét alkotják.. Az alkoholos erjedés alatt képződnek.
A tipikus boraromát koncentrációjuk alakítja ki, amit illatérzék-küszöbértékükkel és
szinergikus hatásukkal szoktunk jellemezni. Ha a kéntartalmú aromák töménysége az előírt
tartományba esik, akkor kiváló, kellemes illatot és zamatot kölcsönöz a bornak, míg a nagy
koncentrációjuk jellegzetes kellemetlen szagot okoz.
ÉSZTEREK
A borban található észterek némelyike alig gyakorol hatást a bor illatára, mások viszont
magas érzékszervi küszöbbel bírnak .Az általános komplex illat felelősei a borban. Néhány észter
jelenlétét a vörösborban a minőség mutatójának tekintik. Kémiailag a szabad savak és az alkohol
kölcsönhatásából képződnek. Főleg az alkoholos erjedés során és ászkolás alatt keletkeznek. Az
illósavas borokban az ecetsavval párhuzamosan keletkező etil-acetát felel a kellemetlen szag
kialakulásáért.

NITROGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK
A szabad aminosavak az aromaanyagok prekurzorai, részt vesznek az erjedési buké
kialakításában. A borok nitrogéntartalma széles határok között mozog. A bor nitrogéntartalma
500―1800 mg/l között van, melynek kb. 20 ― 30 %-a a bor extrakttartalmában található. A bor
nitrogénvegyületei közé tartoznak mindenekelőtt az amidok, aminosavak, biogén aminok,.
polipeptidek, proteinek.
ALDEHIDEK, KETONOK, ACETÁLOK
Az aldehidek az erjedés vagy a fahordós érlelés folyamán képződnek és 90 %-uk
acetaldehid, mely az alkoholos erjedés ideiglenes terméke, mivel az erjedés végén etil-alkohollá
redukálódik. (2)Így koncentrációja a borban minimális. Az érzékszervileg jól érezhető aldehidek
hő hatására képződnek (pl. furfurál, furfurol), vagy a tölgyfahordós kezelés során a fa
ligninanyagából kioldott bomlástermekek (fahéjaldehid, vanillin), de akadnak olyanok is, melyek a
borban szintetizálódnak(benzaldehid).
Ketonok általában az erjedés alatt képződnek, érzékszervileg legjelentősebb képviselője a
diacetál, mely kellemes illatot és kellemetlen szagot is adhat a bornak a koncentráció
függvényében.
Borérlelés során az aldehidek reakciója alkohollal acetál képződéshez vezet. Képződése az
erjedés után indul meg.
POLIFENOLOK
A polifenol-tartalom a fehér borokban (150-250 mg/l) jóval alacsonyabb, mint
a vörösborokban (legfeljebb 4500 mg/l). A polifenolok részt vesznek a bor íz- és
zamatképzésében. A legjobban érezhető ízű anyagok a vörösborokban a katechinek és a
kondenzált tanninok. Az illatképzésben a vaníliára emlékeztető aceto-vanillin a borban
szintetizálódik, míg a többi a szőlőből kerül bele.
Fenolos anyagok
Borászati

szempontból az

egyik

leglényegesebb vegyületcsoport

a polifenoloké.

Legnagyobb részt a szőlőből a borba biológiai aktivitásuk megtartásával kerülnek át, ez
magyarázza különösen a vörösborok pozitív élettani hatását. A polifenolok az utóbbi néhány
évben váltak az élettan és a biokémia, sőt ma már a klinikai vizsgálatok tárgyává. Ezen molekulák
iránt mutatott nagyfokú érdeklődés feltehetően annak tudható be, hogy megtalálták a vörösborban,
és így sokan benne vélték felfedezni azt a hatóanyagot, amely képes lehet megmagyarázni az un.
Francia Paradoxon jelenséget. Az 1980-as években népegészségügyi adatok alapján nyilvánvalóvá
vált, hogy a vérkoleszterin-szinttel arányosan nő a koszorúér-betegségekből eredő (szívinfarktus
okozta) halálesetek száma. Ez az összefüggés igaznak bizonyult minden iparosodott országra

Franciaország kivételével. Kiderült ugyanis, hogy a franciáknál átlagosan majdnem annyira
megemelkedett a vérkoleszterin mint nálunk, de Magyarországon mégis kb. ötször többen halnak
meg szívinfarktus következtében, mint Franciaországban. E jelenséget nevezzük francia
paradoxonnak. Polifenol vegyületek közé tartozik a vörösborok színéért felelős antocianin, az
összehúzó ízű leukoantocianin, a fehérborok barnulásáért felelős katechin, a polifelolok
szintézisének köztes termékeként ismert sikiminsav, a szív és érrendszeri megbetegedések ellen
védelmet nyújtó rezveratrol. A polifenol elnevezés a molekulákban jelen levő több fenolos OHcsoportra utal. A nem flavonoid-fenolok vagy egyszerű fenolok majdnem kizárólag a
bogyóhúsban találhatók főleg észter-típusú vegyületek formájában. Feltételezhető, hogy a borban
előforduló benzoesav-származékok az antocianinok lebomlásának termékei. Az egyéb nem
flavonoid-fenolok közül említést érdemel a rezveratrol. A szőlő illetve a must polifenolvegyületeit kémiai tulajdonságaik, valamint a borban észlelt tulajdonságaik alapján lehet
csoportosítani. Ez utóbbi szerint megkülönböztethetjük a flavonokat, a fenolsavakat, az
antocianinokat és a tanninokat. A rezveratrol a stilbének családjába tartozó növényi eredetű
hatóanyag. Megtalálható a kék szőlő héjában, ezáltal a vörösborokban is, illetve számos más
növényben. A rezveratrol egy erős antioxidáns hatású polifenol. Antioxidáns hatásánál fogva
hozzájárul a káros oxidatív folyamatok, így a sejtek öregedésének gátlásához, emellett pozitív
hatással lehet a szénhidrát-zsíranyagcserére is. Klinikai vizsgálatok és népegészségügyi adatok
bizonyítják, a rezveratrol és a bioflavonoidok rákellenes és érrendszerre gyakorolt kedvező
hatásait. A szőlőbogyóban az érés során elsősorban a héjszerkezetben halmozódnak fel, de
kimutathatók a magrészből is. Ebből következik, hogy a borok rezveratrol-tartalma elsősorban az
alkalmazott szőlőfeldolgozási technológiai függvénye. Meghatározható jelentőségű tehát a
cefreáztatás időtartama is hőmérséklete, a széndioxidmaceráció, a pektinbontó enzimkezelés, a
hiperoxidáció alkalmazása, valamint a lé kinyerés présnyomásának nagysága. Ma már ismert az az
élettani mechanizmus, amely a rezveratrol kedvező hatását megmagyarázza: a rezveratrol
prekondicionálja a szívizmot: azaz megtanítja a szívet elviselni az infarktust kiváltó
(oxigénszegény) állapotot, azaz kedvező gyógyszertani hatása a szív- és érrendszeri betegségek
elleni védőhatásában nyilvánul meg. Az antocianinok a flavonoidok csoportjába tartoznak, fő
hatásuk a szabadgyökök semlegesítése, tehát hatékony antioxidánsok, védő hatást fejtenek ki az
érfalakra és lassíthatják az öregedési folyamatokat.

Fenolos vegyületek csoportosítása

26. kép

Tanninok
A francia tannin = CSERZŐANYAG szóból származtatott csoportnév.
A TANNIN (csersav, Acidum tannicum, galluszcsersav) laza, fehér vagy kissé sárgás, amorf
por, vagy fénylő, alig színes laza massza (d=1,35), gyenge, jellegzetes szaggal és a szájat
összehúzó ízzel, vízben, alkoholban, glicerinben jól oldódik.
O

HO

O

O
HO
O
HO
HO

OH

27. kép

A tannin összetétele a származástól függően igen eltérő (tölgyfa vagy gesztenyefa, illetve
milyen növényi eredetű gyümölcs vagy szőlő (ezen belül szőlőhéj-kocsány-mag) igen eltérő.
A tannin (csersav) a fenolos vegyületek1 csoportjába tartozik. A A vörösborokban több
található, mint a fehérben. A színt meghatározó gazdag antocianintartalom adja a vörösborok
színét. Ezek (antocianinok) a tannin- és leukoantocianin vegyületekkel az idő függvényében
különböző komplexeket képeznek. „Színanyag-tannin komplex‖. Mindezek kialakulásával a

pirosas-vöröses szín mélyebb árnyalatot nyer – a bor érése során – a bekövetkező kémiai reakciók
kapcsán. A színanyagok, a tanninvegyületek és a jellegzetes aromák többségükben a héjsejtekben,
illetve citoplazma fehérjeburkaiban (leukoantocianinok) találhatók.

A vörösbor készítésnél a

héjon erjesztéskor a tanninok kioldódása az első 2-3 napban intenzíven folyik, ezután lassan, de
folyamatosan nő a koncentrációjuk. Ez fokozza a bor fanyarságát, teltségét. A tanninanyagok
feldúsulása bizonyos határon túl már nemkívánatos folyamat; a bor húzóssá, keserűvé válhat. A
tanninon komplexei a későbbiekben fontos szerepet játszanak a színstabilitásban. Ha a tanninok
polimerizáltsági foka (a molekulák összekapcsolódása) nő, a húzós íz mérséklődik. De a borok
túlérése már a színanyagok enzimatikus és fotokémiai lebomlásához vezet. A polifenolok
nagymértékű növekedése okozza a bor barnatörését! A szőlőfürt kocsánya sok fenolos vegyületet,
a bor szempontjából sok nem kívánatos tannint tartalmaz, ami– ezért fontos a bogyózás művelete a
szőlőfeldolgozás során.
A tanninok csoportosítása:
1. Hidrolizálható tanninok: A fenolkarbonsavak egymással, vagy cukrokkal alkotott észterei.
Fajtái közül legismertebbek a galluszsav és származékai, melyek a szőlőben nem, de
a borokban kimutathatók. Tölgyfahordókból, illetve a derítések során használt
csersavkészítményekből adódnak a borba.
2. Nem hidrolizálható tanninok:tannin típusú polifenolok (2-6 egység…), kondenzált
tanninok, valamint a tannin-flavonoidok tartoznak ide.
Ebben a csoportban egyaránt megtalálhatók 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. Ezen kívül a nagy polimerizációs fokú és molekulatömegű származékai is ide
tartoznak. Az utóbbiak 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 (polifenolok) keletkeznek („borok barnatörése‖).
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. De ha a molekula túlságosan nagy, térbelileg gátolt a komplex kialakulása.
A szőlő fenolos vegyületei, és minőségi összetételük meghatározó jelentőségű a
borminőség szempontjából. Fontos szerepet játszanak a stabilitásban és az érzékszervi
tulajdonságok (szín, íz) alakulásában. Bizonyítást nyert, hogy a szőlő fenolos vegyületei
határozzák meg döntően a színintenzitást2, „színerősséget‖, és színárnyalatot3,
„színtónust‖, továbbá felelősök – fehérborok esetében – az oxidáció hatására bekövetkező
színmélyülésért is. (Ez is a mennyiség, a koncentráció függvénye!) 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 tannin típusú polifenolok: így a (+)-katechnin és a (–)-epikatechnin
elsősorban a héj-, a mag- és a kocsányrészekben fordulnak elő, míg az egyszerű fonolok
(kávésav, p-kumársav, ferulasav, klorogénsav stb.) legnagyobb koncentrációban a
bogyóhúsban (lében) találhatók.
A borok fenol-összetétele 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 tannin
típusú polifenolok és a rezveratrol szív- és érrendszeri betegségek elleni védőhatásáról.
Ezek szerint ezen anyagok a vérben gyorsítják a koleszterin kiürülését, valamint
stabilizálják az érfalak rugalmasságát biztosító rostokat, megakadályozva ezzel az
érszűkület, illetve a szívinfarktus kialakulását.
Bor színanyagai
A bor színe több vegyület összhatásának eredménye és pH-függő λ= 420 nm és λ=520
nm-en mér abszorbanciaértékekből adható meg a:
Színintenzitás
I = A420 + A520
(színindex)
Színárnyalat
T = A420/520
A színtónus (T) értékei a következők lehetnek:
a/ T = 0,50–0,80: a vörösbor színárnyalat jó,
b/ T = 0,80–1,00: a bor barnatörésre hajlamos,
c/ T > 1,00: a bor barnatörött.
A színintenzitás (I) értékei a bortípustól függően a következők lehetnek:
a/ I ≤ 0,70
„rose‖ típusú bor,
b/ I ≤ 1,00
„siller‖ típusú bor,
c/ I = 1,00–2,00
Kadarka-típus,
d/ I = 2,00–3,00
„pecsenye‖ vörösbor,
e/ I = 3,00–4,00
„minőségi‖ vörösbor,
f/ I = 4,00–5,00
„különleges minőségű vörösbor,
g/ I = 8,00–10,00 gyenge festőbor,
h/ I = 10,00–15,00 közepes festőbor,
i/ I = 15,00–20,00 kiváló festőbor.
Színhibák javítása:
Fehér mustok színhibájának minősül a pirkadt, rezes szín, amely piros bogyóhéjú
szőlőfajták (szürkebarát, tramini stb.) hosszabb cefreáztatása és erős préselése révén léphet
fel.
A hibás színt must állapotban célszerű megszüntetni. Erre szolgál a színtelenítő aktív
szén (dekor), amely megköti a színanyagot, de az illat- és zamatanyagokat is abszorbeálják,
ezért csak a feltétlenül szükséges mennyiséget adagoljuk a musthoz. Szénkezelésnél
ügyeljünk a forgalmazó cég előírásaira. Kisebb színkorrekcióhoz 10-30 g/hl, nagyobb
színeződés esetén 50-100 g/hl adagolható. A kezelést néhány órán át többszöri keveréssel
végezzük, és bentonitos derítést végezzünk, majd a mustot dekantáljuk a szenes, bentonitos
üledékről. Az aktívszenes kezelés alatt erjedésmentességről mustkénezéssel, hűtéssel
gondoskodunk.

Ahhoz, hogy az újbor élvezeti értékét maximálisan elérje különböző kezeléseke kell
átesnie, melyek közül a legjelentősebb a bor érlelése. Nehéz, testes borokat és
borkülönlegességeket minden esetben érlelni szükséges.
A bor érlelése során alakulnak ki az un. harmadlagos aromák, ekkor válhatnak benne az
alkotók harmonikussá.

8. A SZŐLŐ ÉS A MUST MIKROORGANIZMUSAI
8.1 ÉLESZTŐGOMBÁK
Az élesztők a must és a bor legfontosabb mikroorganizmusai. Mintegy ötszáz élesztőfajt
ismerünk, de csak kis részüknek van borászati jelentősége. Közülük legfontosabb a
borélesztő, a Saccharomyces cerevisiae, amely a mustot borrá erjeszti. Az egyéb fajokat a
borászatban vadélesztőnek nevezzük.
A borélesztő a szőlő és gyümölcscukrot etilalkohollá erjeszti. A répacukrot invertálja és
az invertcukrot ugyancsak kierjeszti.
Az erjedés optimális hőmérséklete az élesztők szempontjából 25-30 °C (fehérboroknál
lényegesen alacsonyabb erjedési hőmérsékletet alkalmazunk, de ezt különböző borminőségi
szempontok indokolják). A borélesztő a kénessavat jól tűri. Bár az erjesztéshez nem igényel
oxigént, a levegő jelenléte segíti a szaporodást és javítja a sejtek alkoholtűrését, így gyorsítja
az erjedést.
A borélesztő a szőlőültetvényben csak kis mennyiségben található, de a borászati
üzemben, berendezésekben állandóan jelen van és a szüreti időszakban nagymértékben
felszaporodik. Az ültetvényben, a szőlőbogyó felületén különféle vadélesztők, főleg az ún.
apikulátusz fajok találhatók nagy mennyiségben. Beavatkozás nélkül ez a természetes
élesztőflóra indítja meg az erjedést, majd 1-2 napon belül átveszik a vezető szerepet a
környezetből bekerülő borélesztő változatok, amelyek a vadélesztőkhöz képest jobban
erjesztenek és alkoholtűrésük is lényegesen jobb. Ez a folyamat a spontán erjedés, amely
kedvező körülmények között kifogástalan minőségű bort eredményez. Az erjedés
körülményei azonban nem mindig optimálisak. Hidegebb őszön vagy az erősebben kénezett
mustot, a nagy cukortartalmú mustot a természetes élesztőflóra nem mindig képes
zavartalanul kierjeszteni. Ilyenkor célszerű ismert tulajdonságú élesztőtenyészetet, ún.
fajélesztőt használni. A fajélesztős beoltás feltétlenül indokolt a modern reduktív
fehérborkészítési technológiákban, ahol éles musttisztítást és sokszor igen alacsony erjesztési
hőmérsékletet alkalmazunk.
A borászati fajélesztők (starterkultúrák) ma már szinte kizárólag szárított, granulált
készítményként kerülnek forgalomba. Ezek hosszú időn át eltarthatók, könnyen és pontosan
adagolhatók. A szárított élesztőt felhasználás előtt kb. tízszeres mennyiségű kézmeleg vízben
negyed-fél óráig áztatni (rehidratálni) kell.
Az igen széles piaci kínálatban az általános célokra alkalmas fajélesztők mellett
találhatunk nagy cukortartalmú mustok erjesztésére alkalmas, alkoholtűrő, kénessavtűrő,
hidegtűrő, elsődleges aromafeltáró hatású, különleges aromaképző, almasavcsökkentő,
vörösborokhoz ajánlott, valamint pezsgőerjesztéshez alkalmas változatokat. Egyes kultúrák
killer tulajdonságúak. Az ilyen törzsek sajátos toxint termelnek, ami a must eredeti
borélesztőinek nagy részét elpusztíthatja, ezáltal a tiszta fajélesztős erjesztés biztonsága
megnő.
8.2 ECETSAVBAKTÉRIUMOK
A bor alkoholtartalmát ecetsavvá oxidálják, ezért súlyos romlásokozók. Hőmérsékleti
optimumok 25-35 C között van, 65 C fölött elpusztulnak. Kénessavra viszonylag
érzékenyek, a szorbinsav nem gátolja szaporodásukat. Két nemzetségük közül a szőlőn az
Acetobakter és a Gluconobakter egyaránt előfordul, míg borokban szinte kizárólag
Acetobakter-fajok találhatók, melyek cukormentes borban is szaporodnak.

8.3 PENÉSZGOMBÁK
A természetben igen elterjedt, szaprofiton fajok. A szőlőbogyón, a borászati
eszközökön, a pince falán egyaránt elszaporodnak. A szőlőt rothasztják. Kellemetlen ízű és
szagú anyagcseretermékeikkel rontják a bor minőségét. Bizonyos körülmények között több
fajuk képezhet emberre veszélyes mikotoxinokat, de a must savas pH értékén ezek közül csak
a patulin, illetve elvétve az ochratoxin-A fordulhat elő. Ezek a mikotoxinok az erjedés és
borkezelések során teljesen lebomlanak, így a borokban már nem jelentenek veszélyt, de a
penészes szőlő, szőlőlé fogyasztása nem egészséges.
Botrytis cinerea (Sclerotinia fuckeliana)
Erős párás időben a szőlő szürkerothadását okozza, ami jelentős termésveszteséggel és
minőségromlással jár. A szőlő teljes érése után, kedvező őszi időjárás esetén nemesrothadást
idéz elő (pl. Tokaj-hegyalján). Nemesrothadáskor a Botrytis csökkenti a bogyó sav- és
víztartalmát. A feltárt héjon keresztül erős párolgást tesz lehetővé, ezáltal jelentős
cukortöményedést okoz. Glicerint, glükonsavat és különleges aromaanyagokat termel.
Mikotoxinokat nem képez.
Aspergillus nemzetség
A rothadó szőlőből származó must kellemetlen penészízét okozzák. Egyes fajaikat
felhasználják pektinbontó enzimek készítésére és citromsav előállítására.
Cladosporium cellare (Rhacodium cellare)
Nemes pincepenész: a pincefalakon, palackokon bársonyos fekete bevonatot képez.
Csak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, állandó klímájú pincében szaporodik el, és
ezzel jelzi a jó pincét. Főleg a bor párájából táplálkozik, ezért a hosszabb ideig bor nélkül
maradt pincében elpusztul.
8.4 TEJSAVBAKTÉRIUMOK
Aerotoleráns anaerob baktériumok - levegőt nem igénylik, nem is tudják hasznosítani,
de jelenlétét elviselik. A bor almasavát tejsavvá és CO2-dá erjeszti (biológiai almasavbontás).
Hőmérsékleti optimum 22-25 °C.
8.5 A PINCE ÉS A HIGIÉNIA KAPCSOLATA
A mikrobiológiai eredetű borhibák és -betegségek mindegyike megelőzhető vagy
előfordulásának veszélye jelentősen csökkenthető a megfelelő higiéniai körülmények
biztosításával. Tulajdonképpen egyszerű feladatnak látszik a berendezések musttal, borral
érintkező felületeinek fertőtlenítése, a mikrobasejtek eltávolítása és/vagy elpusztítása. Mivel a
mikroorganizmusok igen kis sejtmérete miatt nem látható a kezelés szükséges volta, így a
legcélravezetőbb megközelítés minden felületet szennyezettnek feltételezni mindaddig, amíg
az előírt fertőtlenítési eljárást el nem végeztük. Valódi biztonságot pedig a fertőtlenítés
mellett rendszeresen elvégzett ellenőrző vizsgálatoktól remélhetünk. Korszerű, biztonsággal
termelő üzemben a mikrobiológiai ellenőrzésnek a szürettől a késztermék forgalomba
hozataláig ki kell terjednie a bor, a borászati eszközök, gépek, berendezések, a borászati
segédanyagok rendszeres vizsgálatára. Az alábbiakban a főbb vizsgálatokat és azok javasolt
gyakoriságát soroljuk fel. Különböző kritikus baktériumok számára megfelelő tápközeg
alkalmazásával végzett tenyésztéses ellenőrzést kell végezni:
− a borkezelés (szeparálás, fejtés, derítés, kovaföldszűrés, pasztőrözés) előtt, ill. az utolsó két
műveletnél utána is;
− a palackozó berendezéseknél legalább nyolc naponként a tartályok belső felületén, a
csővezetékben, a töltőszárakon;
− a csírátlanító szűrés előtt és után;
− tételenkénti vizsgálat végzendő a dugón, a palackozott borokon, a felhasznált cukron;

− általános üzemi higiéniai ellenőrzések során legalább negyedévente a tartályokban,
csővezetékekben, kármentőkben és a vezetékes vízre vonatkozóan.

A nagy borászatok rendelkezhetnek olyan mikrobiológiai laboratóriummal, mely
alkalmas e vizsgálatok elvégzésre. A kisebb borászatok esetében – lehetőleg akkreditált
(ellenőrzött minőségbiztosítási rendszerrel bíró) – laboratórium által végzett szolgáltatásként
gazdaságosabb az ellenőrizni a higiéniai állapotot.
A vizsgálat kritikus lépése a mintavétel. Ha nem megfelelően végezzük, akkor
félrevezető eredményt kaphatunk: hihetjük azt, hogy tisztábbak a berendezések a
valóságosnál, ami hamis biztonságérzetet és a borbetegségek előfordulásának növekedését
okozza, de az is hátrányos, ha a valósnál szennyezettebbnek mutatják az eredmények az
eszközöket, mert az ekkor elvégzett, tulajdonképpen felesleges fertőtlenítés elkerülhető
költségnövekedést jelent. A mintavételt ezért szakképzett– vagy a saját laboratóriumban vagy
a szolgáltatást végző vizsgáló helyen dolgozó – személynek célszerű végeznie.
A borászati műveletek mikrobiológiai hatásai

A mikroorganizmusok tevékenysége mindenkor káros a kész borban, mert annak
harmóniáját és tisztaságát akkor is módosíthatja különböző anyagok tápanyagként való
felhasználásával, ha egyébként nem képeznek íz- és illathibát okozó vegyületeket. A borok
biológiai stabilitását többféle módon tudjuk biztosítani:
− a mikroorganizmusok szűréssel való eltávolítása változtatja meg legkevésbé a bort, ill. a
leginkább elfogadott a fogyasztók által is;
− a mikrobák hőkezeléssel való elpusztítása nagy figyelmet és tenyésztéses utóellenőrzést igényel,
mert egyes mikrobák túlélhetik a bor érzékenysége miatt viszonylag alacsony hőmérsékleten
végzett pasztőrözést;
− a fogyasztók által legkevésbé kedvelt stabilizálási eljárás a sejtek szaporodásának
tartósítószerekkel való gátlása;
− a fenti eljárások kombinációjával úgy lehet megfelelő mikrobiológiai állapotot elérni, hogy az
egyes tényezők hátrányos hatását a lehető legalacsonyabb szinten tartjuk.

A biológiai borstabilizálás nem egyetlen művelet, hanem számos, egymásra épülő
technológiai lépés fokozatain keresztül valósul meg, amelynek végső és legszigorúbb
szakaszát a palackozás jelenti. A folyamat során a magas élesztőszámú, baktériumokat is
tartalmazó újborból gyakorlatilag steril készterméket kell előállítani. A biológiai
borstabilizálás szerves részét képezi a jó üzemi higiénia, amellyel a bor adott mikrobiológiai
tisztaságának megfelelő, csíraszegény vagy csíramentes technikai környezet biztosítható.
Az újborok fejtése az ülepedés mértékétől függően 1-3 nagyságrenddel csökkenti az
élősejtszámot, a derítés, kovaföldszűrés pedig lépésenként további 1-2 nagyságrend
csíraszámcsökkenést eredményez, mert az élesztősejteket a pelyhesedő derítőszerek jól
adszorbeálják. Ezt a tisztulási folyamatot mikrobiológiai szempontból teljesen hatástalanítja,
ha a szűrt borok tárolásához, kezeléséhez az újborkezelő eszközöket (tartály, szivattyú,
vezeték) fertőtlenítés nélkül, egyszerű mosás után használják fel, hiszen ezektől a tiszta bor
élesztőkkel újraszennyeződik. A jól szervezett pincészetben a mikrobiológiailag szennyezett
üzemrészek lehetőleg építészetileg is, de eszközeikben feltétlenül elkülönülnek a tiszta borok
kezelésére szolgáló egységektől. Jó üzemhigiénia esetén a palackozásra előkészített, tisztító
lapszűrésen átesett borok élesztőszáma a pincei tartályokban már csak néhány sejt/ml-re
korlátozódik, esetleg 1 ml-ből ki sem mutatható, pedig kifejezetten csíracsökkentést célzó
technológiai műveletekben nem is részesültek.
A természetes borok édesítésére sűrített vagy kénessavval tartósított must használata
engedélyezett. Ezek egyike sem tekinthető csíramentesnek, az élesztők szaporodása csak erős
gátlás alatt áll. A tartósító hatás jellegétől függően az édesítőanyag mikrobiotája speciálisan
módosul és elsősorban vadélesztőkből áll. Az édesítőanyaggal a borba juttatott élesztők a
gátló hatás alól felszabadulva gyors szaporodásnak indulnak és az édesített bort kierjesztik.

Az édesítés mikrobiológiai kockázata akkor is nagy, ha az édesítőanyagot előzetesen
csíramentesítik. A cukorbevitel következtében ugyanis az édesített bor eredeti borélesztői is
szaporodásnak indul. A fentiekből következik, hogy mind az édesítőszert, mind pedig az
alapbort az összekeverés előtt csírátlanítani szükséges, és az édesítést aszeptikus körülmények
között kell elvégezni. Ennek hiányában a már beédesített bort haladéktalanul csírátlanító
kezelésnek kell alávetni. A mikrobiológiai kockázatok miatt az édesítést ajánlott a csaknem
készre kezelt borokban, röviddel a palackozás előtt elvégezni.
A bortermelő országok túlnyomó többségében a borok mikrobiológiai stabilizálására
mindössze két tartósítószer engedélyezett: a kén-dioxid és a szorbinsav. Vannak olyan
országok is, ahol egyedül a kénessav használatát engedélyezik. A kén-dioxid alkalmazása
esetén a szabad kénessav disz szociálatlan részének van mikrobagátló hatása, mert a
disszociált szulfit- (S032- ) ionok nem, a biszulfit(HS03-) ionok alig jutnak át a
sejtmembránon. A disszociálatlan, molekuláris kénessav szabad diffúzióval jut be a sejtekbe,
ahol a sejten belüli magasabb (6 - 6,5) pH-n disszociálva a reaktív szulfit anionok a sejt
számos létfontosságú vegyületét (enzimek, vitaminok, diszulfid-kötést tartalmazó vegyületek)
inaktiválják. A mikroorganizmusok kénessavtoleranciája attól függ, hogy milyen mértékben
képesek az intracelluláris szulfit lekötésére és eltávolítására, azaz detoxifikálására. Ebben az
acetaldehidnek mint anyagcsereterméknek kiemelt szerepe van, ami részben magyarázza az
ecetsav-baktériumok, de főként az élesztőgombák jobb kénessav toleranciáját.
A szorbinsav (2,4 hexadiénsav) nyílt szénláncú, telítetlen monokarbonsav, mely a vadon
termő bogyós gyümölcsökben gyakori, de a szőlőben csak nyomokban fordul elő. A
molekuláris szorbinsav felvétele és ionos formájának sejten belüli felhalmozódása a
kénessavhoz hasonlóan megy végbe, a diffúzió és a disszociáció kémiai törvényeivel
magyarázhatóan. A szorbát anion intracellulárisan számos enzim (pl. szulfhidril-enzimek, CoA, kataláz enzimrendszer) működését gátolja. A szorbinsav a bor baktériumaira csak nagyon
magas koncentrációban hatásos, alkalmazása az élesztők ellen irányul, amelyekre elsősorban
szaporodásgátló hatást fejt ki, fungicid hatása gyenge. A szorbinsav rossz oldhatósága miatt
italokban inkább káliumsóját alkalmazzák. Az európai országokban borokhoz 200 mg/1
szorbinsav, illetve ezzel egyenértékű (268 mg/l) kálium-szorbát adagolása engedélyezett.
A palackozás mikrobiológiája
A borpalackozás mikrobiológiai szempontból a palackmosás, dugósterilizálás és a bor
csíramentesítésének, illetve tartósításának problémáit veti fel. A kémiai stabilitás a borokban
az előzetes kezelésekkel biztosítható, és ezt a palackozás folyamata döntően már nem
befolyásolja. Ezzel szemben a borok végső mikrobiológiai stabilizálása magában a palackozás
folyamatában valósul meg, és a palack lezárásának pillanatáig számos kockázati tényezőnek
van kitéve.
A palackmosás
A zsugorfóliás csomagolásban szállított új borospalackok nem tekinthetők sterileknek,
minden 4-8. palackban porszennyeződés, penész-, élesztő és baktériumsejtek, illetve spórák is
találhatók. Így ezeknek a palackoknak is szükséges a mosása, illetve öblítése. Igen alkalmasak
erre a célra az ún. öblítő gépek. A zsugorfólia nélkül palettázottan szállított új palackok
élőcsíraszáma a felhasználás előtti tárolás időtartamától, módjától függően 10-1.000
sejt/palack nagyságrendű lehet. Ezeket tehát megfelelően ki kell mosni. Még nagyobb az
élőcsíraszám a kereskedelmi forgalomból visszakerült visszárus palackokon. A megfelelő
mosási hatékonyságot a palackmosógép típusán kívül a különböző szakaszok
vízhőmérséklete, az alkalmazott mosószer és annak koncentrációja, valamint a hatásidő
határozza meg. A mosógépek közül jobb hatásfokúak a több lúgos áztató, illetve mosó
szakaszt tartalmazó berendezések. Az ultrahanggal működő mosógépek jó hatásfokúak, de
nem terjedtek el.

A visszárus palackok felhasználásakor még megfelelő lúgkoncentráció, hőmérséklet (85
C) és fertőtlenítőszerek alkalmazása esetén sem érhetünk el a hideg steril palackozáshoz
szükséges csíramentességet, mert a palackmosógépnek a forró lúgos mosást követő öblítő
szakaszaiban a csírák életképesek maradnak, sőt feldúsulnak. A megfelelő csíramentességet a
palacksterilizálással érhetjük el. A 2 %-os kénessav oldattal működő öblítő rendszerű
sterilizáló gépek a kis- és közép üzemek berendezései. A korszerű berendezések az 50040.000 palack/óra teljesítményű, kéndioxid-, újabban ózongázzal működő sterilizáló
berendezések.
A hideg steril palacktöltés
A hideg steril palackozási technológiában a bor csíramentességét szűréssel biztosítják,
majd a csíramentes bort aszeptikus körülmények között steril palackba töltve, steril dugóval
zárják. Az e célra hagyományosan használt csírátlanító szűrést (a német Entkeimungsfiltration
szót EK jellel rövidítjük) elterjedten alkalmazzák. Az EK-szűréssel kapcsolatban a következő
alapelvek lényegesek:
− az EK-szűrés nem tisztító szűrés, előtte a bort lapszűréssel kell tisztára szűrni;
− EK-szűrés kor a steril szűrésre alkalmas lapokkal összeszerelt szűrőt, valamint a szűrő utáni
csővezetéket, puffertartályt, töltőgépet (töltőszárakat) csíramentesíteni kell;
− EK-szűrés közben ügyelni kell arra, nehogy hirtelen nyomásváltozás, ellennyomás a szűrőlapokat
károsítsa.

Fontos azonban tudni, hogy az EK lapszűrés bár alkalmas az élesztősejtek
eltávolítására, de csíracsökkentő hatása korlátozott, és jó esetben sem képes 3 nagyságrendnél
nagyobb csökkentésre. Ezért a célul tűzött 0 db-os élesztőszám egyszeri EK szűréssel csak
akkor biztosítható, ha a bor kezdeti élesztőszáma 103 sejt/ml alatt van. Az EK lapok
használata önmagában akkor jelenthet csírátlanító szűrést, ha teljesül a szűrő és az azt követő
borvonal teljes fertőtlenítése. Az EK szűrés adszorpciós hatása következtében a
baktériumsejteket is gyéríti, de nem távolítja el. A rosszul fertőtlenített szűrő és befogó
keretek komoly fertőzési forrást jelentenek, és a bort veszélyes élesztőfajokkal vagy
baktériumokkal olthatják be. Nem ritka, hogy a nem megfelelő higiéniájú üzemben megnöveli
a bor élesztőszámát az EK szűrés.
A bor csíramentessége biztonsággal csak membránszűréssel érhető el. Az élesztősejtek
visszatartására megfelelő a 0,8-1,0 µm-es pórusméretű, a baktériumsejtek eltávolításához
pedig 0,45 µm-es pórusú szűrőgyertya szükséges. Az utószennyeződés lehetőségének
minimalizálása érdekében a membránszűrőket közvetlenül a töltőgéphez kell csatlakoztatni,
puffertertály közbeiktatása nélkül. A membránszűrőtől a töltőszárakig terjedő rendszert
minden használatba vétel előtt tartós gőzöléssel, esetleg 90-95 C-os, forró vizes átmosással
kell sterilizálni, a fertőtlenítőszeres átmosás általában nem elég hatásos.
A hidegsteril töltés egyik kritikus szennyező forrása a dugó és a dugózó gép. A
műanyag dugók és a steril parafadugók mikrobiológiai minősége a bontatlan csomagokban
általában megfelelő, de ezt szállítási tételenként ellenőrizni szükséges. A helytelenül tárolt,
sérült csomagolású dugók jelentősen szennyeződhetnek veszélyes élesztőgombákkal,
valamint penészgombákkal. A szennyezés további jelentős forrása lehet a nehezen
fertőtleníthető dugózó gép. Ennek kiküszöbölésére a korszerű gépeken a dugózófejek
szúrólánggal vagy elektromos úton hevíthetők.
A töltés során a palackok a légtérből is szennyeződhetnek. A szükséges térbeli
elkülönítést gyakran nem megfelelően használják. A legkorszerűbb megoldást az jelenti, ha az
elkülönített töltőhelység szűrt, steril levegős túlnyomás alatt van, ami lehetővé teszi a
helyiségek közötti szabad közlekedést.
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Hideg steril palackozó

A meleg steril palacktöltés
A meleg steril töltés során a bor és a vele érintkező csomagolóanyag csíramentességét a
bor hőkezelésévei biztosítjuk. A bort töltés előtt 50-55·C körüli hőmérsékletre melegítik,
tisztára mosott, előmelegített palackokba töltik, zárják, majd általában visszahűtés nélkül
tárolják. Az eljárás nagymértékben fokozza a töltés mikrobiológiai biztonságát, hiszen az
utószennyeződésként bekerülő sejteket is elpusztítja. A bor kezdeti élesztőszáma azonban
ebben az esetben sem haladhatja meg a 102 sejt/ml-t értéket, mert a nagyobb összes sejtszám
esetén már valószínűleg bekerülő, egyébként ritkán előforduló hőtűrő élesztők teljes
pusztulást már nem biztosítja a viszonylag alacsony hőterhelés. A meleg steril töltésnél is
kritikus szennyezési forrás a dugó, amely a hőkezelés során nem érintkezik közvetlenül a
borral, így a hő pusztító hatása alig éri. A töltési hőmérséklet ingadozásának kiküszöbölése
tehát nagyon fontos minőségi tényező. A palack és a töltővonal tisztasági követelményei
ennél a technológiánál valamivel enyhébbek, mint a hideg steril töltés során, és a csírátlanító
szűrések is elmaradnak.
Tudni kell azonban, hogy a meleg steril töltés a reduktív borok érzékszervi minőségét
kedvezőtlenül befolyásolja, ezért az utóbbi években alkalmazása jelentősen visszaszorult.
Vörösborok és tokaji borkülönlegességek töltésénél a meleg töltés minőségrontó hatása nem
egyértelmű, ezeknél a boroknál továbbra is helye lehet a technológiában.

9. BORKEZELÉSEK
9.1 KOLLOID RENDSZEREK:
Olyan rendszerek, melyekben a komponensek legalább egy dimenziója a 10-9 m – 10-6
m mérettartományba esik. Nincs éles átmenet a valódi oldatok és a kolloid rendszerek között
A borban, amely az alkotókat tekintve kolloid mérettartományba eső részecskékkel is
rendelkezik, állandóan egyensúlyi folyamatok játszódnak le a valódi és a kolloid oldat között,
mivel a bor, mint élő anyag folyamatosan alakul. A kolloid rendszer jelenléte esztétikailag
hátrányos a tiszta, szűrt, palackozott borokban. A kolloidális eloszlást a derítéssel is meg
tudjuk szüntetni, az adszorpciós tulajdonságuk és az elektromos töltésük kapcsán.
Amikor a részecskék mérete bizonyos nagyságrendet meghaladja (kb. 100 mikrométer),
a kolloid oldat valódi szuszpenzióvá változik, a részecskék további növekedésével
leülepednek, és a bor ezáltal tisztább lesz.
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9.2 FEJTÉS
A borfejtés a legalapvetőbb és egyben a legfontosabb borkezelési művelet. Lehet
önállóan végezhető és lehet összetett kezelésként más műveletekkel egyben végezni.
Elsődleges célja az üledékről (seprő) történő elválasztás, mert a benne lévő anyagok a
borban különböző hátrányos változásokat okozhatnak. (pl: vadélesztők beindulhatnak)
Ezenkívül a bor levegőztetése (oxidatív technológiában): a vörösborokat és testesebb
fehérborokat (pl: chardonnay) többször és jobban kell levegőztetni, ez elősegíti a borok
fejlődését és a színstabilitást. Bizonyos borhibák javítását is erős levegőztetéssel lehet
orvosolni (kénhidrogén, nyúlósodás…).

Módjai: nyílt, félig zárt, zárt.
Nyílt fejtés menete: a bort kármentőbe engedjük, és onnan továbbítjuk a hordóba, a
lehető legmagasabbról ejtetve (használható a rózsáztatás is).
Zárt fejtéskor (pl: barnatörésre hajlamos borok) mindkét hordónak a csapjára
csatlakoztatjuk a szivattyút és a töltendő hordóba inertgázzal vagy szén-dioxiddal töltjük fel,
így nagymértékben kiküszöbölhető a levegővel való érintkezés.
Félig zárt fejtés esetén a bor szintén érintkezik a levegővel, mert a fejtendő hordó
csapjától a bort a másik hordó csapján át védelem nélkül továbbítjuk, vagy az akonanyíláson
át vezetjük be.
A fejtés idejét a készítendő bor tekintetében határozzuk meg. Minél testesebb,
tanninosabb, savasabb egy bor annál később választjuk el a seprőtől. Korai fejtést igényelnek
az üde, gyümölcsös (főleg reduktív) borok, valamint a könnyű savszegény borok, melyeknél a
biológiai savcsökkentés nem kívánatos. Ez erjedés után kb 2-6 hét. Erjedés után közvetlenül
fejtjük a penészes szőlőből készült borokat. Később fejtjük a nagy cukortartalmú, testes,
extraktdús borokat, melyeknél lassabb az öntisztulás. Szintén később fejtjük (akár 1-3 hónap)
azokat a borokat melyeknél fontost a biológiai almasav-bontás lezajlása. Ekkor ugyanis az
élesztősejtek autolízise révén keletkező illat és aromaanyagok is jobban fetárhatók. A
seprőből kerül ki az almasavbontó tejsavbaktériumok tápanyaga, ezért indokolt lehet a seprő
időnkénti felkavarása is.
Az első fejtés a legtöbb esetben nyíltan végezzük (oxidatív technológia). Ennek hatására
olyan folyamatok indulnak meg a borban, melyek a termolabilis fehérjék és nyálkaanyagok
kicsapódásához vezetnek. Ez alapvető a későbbi stabilitáshoz.
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Az első fejtést követően kis borászatokban évente kb kétszer szükséges (a bor
állapotától és a piaci céltól függően) a fejtés. Nagyüzemekben nincs jelentősége a többszöri
fejtésnek, mert az első fejtéskor különböző stabilizáló és tisztító műveletekre is sor kerül.
Kivételt képeznek a hosszabb, fahordós érlelésű, kiemelkedő minőségű borok.
9.3 DERÍTÉS
A bornak van egy természetes öntisztulása, ami viszonylag lassú folyamat. A derítéssel
ezt a folyamatot gyorsítjuk meg.
A borban lévő zavarosságok megszüntetésének leghatékonyabb módja a derítés. A
művelet abból áll, hogy olyan anyagokat adunk finoman eloszlatva, amelyek flokkulációra és

leülepedésre képesek, miközben magukkal ragadják a zavarosságot okozó szuszpendált vagy
kolloid részecskéket. Ezáltal a bor megtisztul. A derítés legfontosabb hatása a tisztítás és a
stabilizálás, emellett kedvezően hat a bor érzékszervi értékére, elősegíti fejlődését. Mindezek
bonyolult kolloidkémiai és elektromos jelenségek közben mennek végbe. Az említett hatások
érvényesülésének mértéke függ a derítőszerek megválasztásától, a derítés időpontjától, a bor
összetételétől és állapotától. Derítéskor részint a szabad szemmel látható zavarosító
részecskéket, részint a szabad szemmel nem látható „potenciális‖ zavarosító anyagokat
távolítjuk el. A potenc. zavarosító anyagok olyan részecskék, amelyek a későbbiek során, a
bor érésével együtt járó fizikai-kémiai folyamatok következtében növekednek szemmel
látható méretűekké.
A legrégebben alkalmazott derítőszerek a fehérjék csoportjába tartoznak. E derítőszerek
oldatát a természetes borba keverve a bor kolloid és makroszkópos lebegő anyagainak
hatására azonnal megindul a flokkuláció (pelyhesedés). A flokkuláció feltétele, hogy
ellentétes töltésű részecskék legyenek jelen. Amennyiben (erősen tisztított boroknál) a
flokkuláció nem indulna meg, pl. bentonitadagolással, lehet megindítani. Kombinált drítés
esetében a második derítőszerből jöhet létre az a kolloid (pl. berlini kék), amelynek hatására a
flokkuláció megindul. A fehérje-derítőszerek a bor polifenoljaival hasonlóan reagálnak, mint
a bor természetes fehérjeanyaga. A reakció gyorsítására és nagyobb csapadék képzésére
szokás a polifenoltartalmat mesterségesen is növelni (csersavas-zselatinos derítés). Az előálló.
Igen nagy belső felületű csapadékülepedés közben sok makroszkópos és szubmikroszkópos
részecskét adszorpció útján megköt. A kötés legerősebben az ellenkező töltésű részecskéken
érvényesül.
A derítés általános szabályai:
− - próbaderítésekkel kell kiválasztani a bor kezelésére legalkalmasabb derítőszer fajtáját és
meghatározni a derítőszerek mennyiségét és arányát.
− - a próbaderítés pontosan olyan, ugyanabból a szállítmányból származó anyaggal és ugyanolyan
körülmények, hőmérsékleti viszonyok között végezzük, mint az üzemi derítést.
− - a derítőanyagokat megfelelően készítsük elő (aprítás, darálás, duzzasztás, oldás)
− - a derítőanyagok rövid idő alatt, intenzíven keverjük a borba. A szükségesnél hosszabb idejű
keverés nemkívánatos, mert a már kialakult nagyméretű és ezért gyorsan ülepedő csapadékot
kisebb részekre tördeli.
− - a derített bor nyugodt állapotba legyen. Rázkódás, szén-dioxid fölszabadulás, hőmérsékletváltozás gátolja a csapadék leülepedését.
− - a letisztult bort megfelelő időben válasszuk el a derítési üledéktől. Se túl korán, se túl későn.

A borászatban használt sokféle derítőszer összetételében és hatásában különbözik
egymástól. Ezeket a bortechnológiai elveknek megfelelően a következők szerint
csoportosítjuk:
ásványi derítőszerek: bentonit (Deriton, BW200, NaCalit, Gél-benton)
fehérjetartalmú derítőszerek (Zseletin, Vizahólyag, Tojásfehérje, Kazein)
Kálium-vas (II)-cianid (sárgavérlúgsó)
egyéb derítőszerek (műanyagporok)
Derítések végrehajtása
Bentonitos derítés:
Fehérjeanyagokat, főleg termolabilis fehérjéket távolítanak el a borból.
A bentonitot 5-10 szeres mennyiségű vízben és sosem borban 24 órán át duzzasztjuk.
Csomómentes szuszpenziót készítünk. A szuszpenziót állandó keverés mellett adjuk a borhoz.
Az ülepedés gyorsasága bizonyos esetekben zselatinadagolással gyorsítható.
Csersavas-zselatinos derítés:
A zselatin a cserzőanyaggal pelyhes csapadékot képez, amely a bor felületén megköti a
zavarosságot okozó anyagokat, majd leülepszik. Ennek a derítési módnak a tisztító hatása

ismert. Csersavat (tannint) is adunk a borhoz derítéskor, mivel a bor nem tartalmaz annyi
cserzőanyagot, amennyi az eredményes derítéshez szükséges lenne. A derítést általában
sárgavérlúgsóval kombináljuk. Ez a „kombinált‖ derítés.
A szükséges mennyiségű csersavat kevés borban teljesen feloldjuk, majd folyamatos
keverés közben a borhoz adjuk. Ezután keverjük a borhoz a kb. ötszörös mennyiségű vízben
feloldott sárgavérlúgsót. A zselatint fölaprítjuk, ötszörös mennyiségű vízben duzzasztjuk,
majd vízfürdőn állandó kevergetés közben hevítjük. Kb. tízszeres mennyiségű borral, hígítjuk,
majd állandó keverés közben adjuk a borhoz.
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Kovasavas-zselatinos derítés:
A zselatin a kovasavval pelyhes csapadékot képez. A csapadék megköti a zavarosító
anyagokat, majd leülepszik. Főleg újborokat derítünk ezzel az eljárással. Stabilizáló hatása
nincs. Próbaderítéssel állapítjuk meg a szükséges mennyiséget de próbaderítés nélkül
alkalmazható a 3-10g-hl zselatin és 30-100cm3-hl 15%-os kovasavoldat.
A helyes arány 1g zselatinhoz 10cm3 15%-os kovasavoldat. Helyes sorrend: 1.kovasav,
2 sárgavérlúgsó, 3 zselatin.
Sárgavérlúgsós derítés:
A sárgavérlúgsó: kálium-hexaciano-ferrát - a vassal és általában a nehézfémekkel,
rézzel, cinkkel, mangánnal is oldhatatlan csapadékot képez, és ezzel lehetővé teszi
eltávolításukat. A sárgavérlúgsó az ionos vassal képez csapadékot. A derítés után a komplex
kötésben lévő vas egy része a borban marad. Ha megváltozik a bor kémiai egyensúlya, akkor
a komplex vegyületekből ionos vas szabadulhat föl, amely törést okoz. A szükséges
mennyiséget próbaderítéssel állapítjuk meg. A derítéssel kapcsolatos vizsgálatokat csak
kékderítési vizsgát tett szakember végezhet, megfelelő laboratóriumban.
A vörösborok barrique érlelésekor – amikor a bor kíméletes oxidációs folyamata
következik be – növekszik az antocianin-tannin komplexek mennyisége.
A tannin vizes (alkoholos) oldatai vas-kloridokkal (Fe(III)ionokkal ferri-tannát)
kékesfekete, tintaszerű csapadékot adnak. Ez okozhatja a borok „fekete törését‖
A bor természetes vagy hozzáadott negatív töltésű tannintartalmával csapadékot
képeznek, pl. a fehérjetartalmú (+ elektr. töltéssel bíró) derítőszerek.Ha a tanninok
polimerizáltsági foka (a molekulák összekapcsolódása) nő, a húzós íz mérséklődik. De a
borok túlérése már a színanyagok enzimatikus és fotokémiai lebomlásához vezet. A
polifenolok nagymértékű növekedése okozza a bor barnatörését!

A derítéshez használt csersav (tannin) adagolása révén a szőlő természetes
cserzőanyagaitól idegen, ún. hidrolizálható cserzőanyagot juttatunk a borba. Figyelni kell
arra, hogy csak annyi tannint adagoljunk, amennyi a zselatinnal maradék nélkül kicsapódik.
Az oldott állapotban visszamaradt tannintól kellemetlenül fanyar, húzós ízűvé válhat a bor.
A melegkezelés során (65–72 °C-on) a bor fehérjék denaturálódnak, majd a tannin és
fémsók hatására pelyhes csapadék formájában kiválnak. (Savak a fehérjéket kicsapják…)
A tanninok erős cserző és adsztringens hatásúak, lásd: több ezer éves felhasználása a
bőrkikészítésben! Az élő szervezetben is könnyű, többnyire előnyös „cserzőhatást‖ váltanak
ki; sebfelületek és emésztőszervek hurutos, gyulladt hártyái tanninok hatására kissé
zsugorodnak, csökkentik a bőrkapillárisok permeabilitását. Sok alkaloid (a morfin
kivételével) tanninoldattal kicsapódik, és ez az alkaloid-mérgezések gyógykezelésében
hasznosítható. Tanninok okozzák a tea keserű ízét, ha forrázás után túl sokáig hagyják a
tealeveleken állni. Tej hozzáadásával a keserű íz csökkenthető, mert a tanninok a tejfehérjével
oldhatatlan vegyületet alkotnak. Vérzéscsillapító-, fertőtlenítőszer, textilszínezésben pácként,
tintagyártásra, sör és BOR derítésére használják.
9.4 SZEPARÁLÁS
A szeparátorokat (centrifugákat) a folyadékból nehezen elkülöníthető zavarosító
anyagok eltávolítására használjuk. Tipikus nagyüzemi mószer, melynek beruházása drága!
Kisüzemekben ―nem található‖, nem alkalmazzák.
Alapelve
A zavaros bort szivattyú segítségével a szeparátor közepébe vezetjük. Itt felveszi a
szeparátor forgási sebességét, és furatokon keresztül, meghatározott sugárnagyságig a
tányérokon felfelé áramlik. Ebben a tartományban a nehezebb zavarosító részecskék a
centrifugális erő hatására a tányérok alsó részén kifelé áramlanak, míg a könnyebb, tisztított
bor a belső részben áramlik felfelé.
Alkalmazás területei, előnyök, hátrányok
− Mustok előtisztítása: nagy pincészetekben szeparálást alkalmaznak. Így az erjesztőtartályba való
betárolással egy időben előtisztítást végezhetünk. Must tisztításánál a szeparátor előtt forgókefés
előszűrőt kell alkalmaznunk, hogy a nagyobb méretű szilárd részecskéket (magvak, bogyóhéj) ne
engedjük a szeparátor belsejébe.
− Újbortisztítás: az erjedés után az újbor nagymennyiségű élesztőzavarosságot tartalmaz. A
szeparálásra szánt újborokat általában nem töltik fel, hanem az erjedés befejeződése után kéthárom nappal szeparálják. A tartályok feltöltése csak a szeparálás után történik meg. Előnye,
hogy a bort nem élesztősen kell megkénezni, hanem csak a lefejtés után. Ez a módszer jelentősen
csökkenti a kénhidrogén képződésének veszélyét.

Az erjedés leállítása: szeparálással az élesztők nagy részét gazdaságosan és
minőségromlás nélkül eltávolíthatjuk. A hatásos erjedés leállításához erőteljes kénezést kell
alkalmaznunk.
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10.BOR HARMÓNIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA
10.1 ÉRLELÉS
Számos bornak javul a minősége, amennyiben hordóban, vagy palackban tárolják. Ezek
idővel elérik csúcsértéküket, azonban további érleléssel már romlanak. Az érési folyamat
során csökken a savtartalom, a tisztítás és stabilizáció hatására a nemkívánatos anyagok
kiválasztódnak valamint a bor különböző összetevői egységes ízzé és aromává forrnak össze.
A borokat általában tölgyfahordóban tárolják, amely lehetővé teszi, az oxigén
beáramlását, valamint a víz és az alkohol távozását. A fa eszenciája megjelenik a bor ízében
is. A páratartalom hatással van az alkotóelemek szökésére. Alacsony páratartalmú helységben
az alkohol jobban koncentrálódik a borban, míg a magas nedvességtartalmú helységben
tárolva a bor gyengébb lesz. Ahogy a víz és az alkohol elillan, vagy apad, a bor mennyisége
csökken, amit más hordókból pótolnak.
Bizonyos asztali, vörösboroknál a megfelelő minőséget (folyékonyság, szín, ízvilág) 2-3
évnyi, akár 500 gallonos tölgyfahordóban való tárolással lehet elérni. A legjobb
vörösboroknál, az utólagos kezelés további 2-20 évig tarthat (a palackban az érés lassabb
folyamat). Sok desszertbor, különösen az édes cherryk minősége szintén javul az éréssel, de a
faaroma túlzott kivonását kerülni kell. Azokat a rosé és száraz vörösborokat, amelyek
minősége hosszútávon nem javítható palackban, illetve hordóban történő érleléssel, azokat
csak rövid ideig érlelik, utána tisztítják, majd palackozzák. Az asztali borok több mint 90
százaléka piacra kerül, mielőtt elérné a két eves kort.
A száraz fehérboroknál a friss aroma kívánatos. Az érlelés legfőbb előnye az, hogy ez
idő alatt a tisztítás során a különböző nemkívánatos anyagok kicsapódnak . A tisztítási
folyamat során kerülnek ki a különböző nemkívánatos anyagok. Ezeket a borokat ritkán
tárolják sokáig fahordókban, van, amelyiket soha sem. Az új, hatékonyabb tisztítási
eljárásoknak köszönhetően ez a váltás lehetséges. A fehérborok korai palackozása csökkenti a
tárolási és a hordókban történő kezelés költségeit, valamint frissebb, gyümölcsösebb aromát
eredményez. Az édes asztali fehérborok hordóban történő érlelése jót tesz az ízvilágnak.
Ahhoz, hogy az újbor élvezeti értékét maximálisan elérje különböző kezeléseke kell
átesnie, melyek közül a legjelentősebb a bor érlelése. Nehéz, testes borokat és
borkülönlegességeket minden esetben érlelni szükséges.
A bor érlelése során alakulnak ki az un. harmadlagosaromák, ekkor válhatnak benne az
alkotók harmonikussá.
A bor érésének legmeghatározóbb tényezője az oxidáció (azaz a levegővel való
érintkezés) mértékének megválasztása.
A legtöbb borkezelési eljárás közvetlenül vagy közvetve kihat a bor karakterére: fejtés,
szeparálás, derítés, kénezés, tisztítás…
Minden más változás, ami a borban végbemegy, a tárolóedényekben történő érleléskor
történik. Különböző képen fejlődik fahordóban műanyag-, beton- vagy rozsdamentes acél
tartályban.
A pórusmentes tartályok (beton, acél) esetén a bor oxidációjának lehető legkisebb
mértékre csökkentése a cél (reduktív technológiával készülő bukéborok, főként fehér és rozé).
Ezzel szemben a vörösboroknak és egyes fehér fajtáknak szüksége van a levegővel való
érintkezésre, ahhoz hogy az oxidáció hatására meginduljanak a kémiai folyamatok és a
baktériumok bontási folyamatai. Természetesen ekkor csak a fa porózusságától függően

változó mikrooxidációról beszélhetünk, mert a túlzott oxigén hatása (kivételt képez az első
fejtés) káros folyamatokat indíthat meg a borban (pl: ecetesedés).
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A fahordós érlelésről két esetben beszélhetünk, melyek közül az egyik esetben
gyakorlatilag csak a bor normál hordóban való tárolása (ászkolása), és ez idő során
végbemenő fejlődés. A mai borfogyasztási trendnek megfelelően, fontosabb, az érést
leginkább befolyásoló módszer alkalmazása, az úgynevezett Barrique-érlelés. Általában
néhány hónaptól akár egy évig is érlelik benne a vörösborokat. Fehérborokat ritkábban
(leggyakrabban Chardonnay és Sauvignon Blanc szőlő mustja) készítenek barrikolással,
ezeket maximum 4-6 hónapig érlelik ezzel a módszerrel. A barrik hordókat semmiképp nem
használják 2-3 évnél hosszabb ideig, mert ennél hosszabb idő elteltével jelentősen csökken az
aromaátadó hatásuk. Barrique jelleg: furánok (mandula-, pirított mandula-íz), aromás
aldehidek (vanilin), laktonok (kókuszdió jelleg), illófenolok (fűszeres, füstös jelleg).
Azt azonban elmondhatjuk hogy mind a barik mind az ászokhordós érlelés során a
savak és tanninok kisimulnak, és a bor harmonikussá válik (kikerekedik).
Ne feledkezzünk meg a borok érésének utolsó fázisáról, a palackos érlelésről sem. A
legtöbb bor a palackozás során olyan mechanikai hatásnak van kitéve , ami után nem kerülhet
rögtön a boltok polcaira. El kell még helyezi egy jó páratartalmú, idegen szagoktól mentes, a
közvetlen napfénytől védett helységben vagy pinceágban, ahhoz hogy a bele töltött bor újra
kisimuljon. Nem minden esetben csak ez a rövid pihentetés a cél, ugyanis gazdaságossági
okok is sokszor kényszerítik a borászt erre. Ekkor még a bor érik ugyanúgy mintha hordóban
lenne (csak parafadugó esetén), viszont nem foglalja az értékes tárolókapacitást, és innen
bármikor lehet csomagolni és szállítani.
10.2 HÁZASÍTÁS
A borok harmonizálásának legtermészetesebb módja a házasítás, amely során két vagy
többféle bort összekeverünk. Házasítani csak akkor érdemes, ha az így kapott új bor értéke
nagyobb, mint az egyes boroké külön-külön, továbbá ha azt kereskedelmi vagy tradícionális
okok (pl. Egri Bikavér) szükségessé teszik. A következő célok érdekében szokás alkalmazni:
− Nagyobb mennyiségű, egységes bor előállítása
− Ismert borfajták előállítása (Egri Bikavér, Tokaji Aszú)
− Összetételi hiányosságok megszüntetése (Pl. gyenge színű vörösbor összeházasítása mélyebb
színűvel)

A házasításra vonatkozó előírásokat törvényerejű rendelet szabályozza, elnevezésük
pedig jogszabályhoz kötött.
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10.3 CUKOR-SAVTARTALOM HARMONIZÁLÁSA
Savtartalom szabályozása:
A borok értékének megítélésében, kiemelt helyen áll a savharmónia, amely egyes
évjáratokban sérül. A vegetációs időszakban hosszan tartó, abnormális időjárási viszonyok
(hűvös, csapadékos, ill. forró, száraz nyár) közepette a túlzottan nagy és az igen kicsi
savtartalom egyaránt előfordulhat. A savtartalom szabályozása kémiai úton must és bor
állapotban nyílik lehetőség. A borstabilitás szempontjából a savszabályozás mustként
előnyösebb.
Savcsökkentés:
A törvény rendelkezése szerint a must savtompításához a tiszta, kicsapott szénsavas
mész (CaCO3) használható, a must legerősebb sava, a borkősav lép reakcióba a szénsavas
mésszel.
Literenként 1g/l borkősav közömbösítéséhez 0,67g CaCo3 szükséges hl-ként. A must
savcsökkentése akkor lehet indokolt, ha savtartalma meghaladja a 10 g/l-t. Számolni kell
azzal is, hogy az alkoholos erjedés alatt és a bor fejlődése folyamán 10-30%-al csökken a
savtartalom.
Savnövelés:
A must és a bor savtartalmának növelését a Földművelésügyi Miniszter külön
rendeletben engedélyezi:
− A savtartalom növelésére borkősav használható fel.
− A must savtartalma legfeljebb 2,5 g/l-rel, a bor savtartalma 1,5 g/l-rel növelhető, de az így kezelt
mustból erjesztett borban újabb savnövelés nem alkalmazható.
− A savtartalom növelése és tompítása ugyanabban a termékben kizárják egymást.
− A savtartalmon növelése csak a szüret évének utolsó napjáig alkalmazható.
− A savtartalom növelése bejelentési kötelezettség alá esik.

Savtompítás szénsavas mésszel:
Szükséges jelölések:
T1=savtompítás előtti titrálható savtartalom
T2=savtompítás utáni titrálható savtartalom
E=savtompítás mértéke
Emax=lehetséges legnagyobb savtartalom

W=borkősav tartalom
w=minimális borkősav tartalom 0,5 kg
M=savtompító must ill. bor összes mennyisége (liter)
Egyszerű savtompítás szénsavas mésszel:
Emax=W-w, lehetséges legnagyobb mértékű savtompítás kiszámítása
Példa: A bor titrálható savtartalma 10 g/l, borkősav taralma 2,5 g/l.
Emax= 2,5 – 0,5= 2,0 g/l.
Ennek a bornak a savtartalma legfeljebb 2 g/l értékkel csökkenthető.
Példa: 1000 l bor 2 g/l értékkel akarunk tompítani.
2 * 1000 * 0,67 = 1340 g = 1,34 kg.
A borban természetes úton került fontosabb cukrok a glükóz és a fruktóz, de szacharóz
természetes úton nem lehet benne, a pentózok mennyisége pedig igen csekély. A borok
cukortartalma igen változó, függ a must cukorfokától, az erjedés körülményeitől, az élesztő
fajtájától, a bor tárolásától, kezelésétől.
A természetes száraz borok maradékcukor tartalma maximum 4 g/l, a félszáraz boroké
4-12 g/l a félédesek esetében 12-45 g/l, az édes borokban 45 g/l felett lehet.
Az invertcukor mennyiségének meghatározása azt jelenti, hogy a borban esetlegesen
előforduló répacukrot tömény sósavval vagy kénsavval fel kell tárni, ezáltal redukálócukorrá
alakul. Ekkor elvégezve a redukálócukrok mérését az eredményünk és az invertálás előtti
redukálócukor mennyisége közel azonos amennyiben a bor nem tartalmaz mesterségesen
hozzáadott répacukrot.
Cukortartalom növelése:
A must cukortartalmának növelésével a gyenge évjáratokban rosszul beérő –
pontosabban éretlen – késői érésű fajtáknál kell számolnunk. A must cukortartalmának
növelésére az érvényben lévő bortörvény rendelkezései az irányadók. Az 1997. évi CXXI.
törvény a „szőlőtermesztésről és a borgazdaságról‖ alábbi utasítása szerint lehet eljárnunk:
- Must vagy szőlőcefre természetes eredetű cukortartalmának kiegészítésére sűrített
must, töményített must, répa vagy nádcukor hozzáadásával történhet, ha a természetes
eredetű cukortartalom nem haladja meg a 19,0 tömegszázalékot. A must magyar
mustfokban kifejezett cukortartalma legfeljebb 3,0 tömegszázalékkal, ill 19,5
százalékig növelhető!
- Must vagy szőlőcefre cukortartalom kiegészítése a minőségi kategória megváltozását
nem eredményezheti.
- Répa- vagy nádcukor kizárólag a javítandó mustban feloldva alkalmazható.
- A természetes eredetű cukortartalom kiegészítése bejelentési kötelezettség lá esik.
Korábban gyakorlatilag csak a sűrített musttal volt lehetséges a mustjavítás, de ez a
kisüzemek számára nem volt hozzáférhető.
Példák:
Édesítés sűrítménnyel:
2000 liter minőségi bort 3 g/l értékkel kívánunk édesíteni.
Sűrítményünk 65 m/m % -os. Mennyi sűrítmény szükséges?
Az összes bormennyiséghez kell:
2000 x 3 = 6000 g = 6 kg cukor

1 kg sűrítmény tartalmaz:
65 % cukrot: 0,65 kg
Ezért a 2000 literhez:
(6000:0,65= 9230 g) = 9,23 kg sűrítmény kell
Édesítés musttal:
2000 liter minőségi bort 3 g/l értékkel kívánunk édesíteni.
Mustunk 15 KMW° cukortartalmú. Egy ilyen must 150 g cukrot tartalmaz mustkgonként.
Az összes bormennyiséghez kell:
2000 x 3 = 6000 g = 6 kg cukor
1 kg must 15 % cukrot tartalmaz: 0,15 kg
Ezért a 2000 literhez:
(6000:0,15 = 40000 g) = 40 kg must szükséges.
A
15
KMW°
must
sűrűsége
1 liter must tömege tehát 1,075 kg.
A 40 kg must megfelel tehát 37,2 liternek.

kb.

1,075

g/cm3

10.4 KÉNEZÉS
A kénezés különböző formáit a borkezelés során már a görögök és a rómaiak is
alkalmazták. A kén-dioxid (SO2) színtelen szúrós szagú gáz. Vízzel elegyedve kénessavat
(H2SO3) alkot. Bár az egészségre káros, ám a modern borászatban sem mondhatunk le róla.
Minél korábban kezdjük meg a kénezését, annál jobban meg tudjuk védeni a cefrét az
oxigén hatásaitól, hátráltatjuk a barnulást és elősegítjük a buké kialakítását,valamint a tiszta
illat-zamat kifejlődését.
Kénessav hatásait tekintve négy nagy csoportra bonthatjuk őket:
* antiszeptikus és enzimgátló hatás
* redukáló, antioxidáns hatás
* íz- és zamatmegőrző hatás és aromaképző hatás ( Sauvignon blanc)
* színstabilizáló hatás
A kénessav antiszeptikus hatására épülnek bizonyos mértékig a szőlőfeldolgozás,
apalackozási tevékenység egyes lépései, s igen nagy mértékben a borászati, üzemihigiénia.
Köztudott, hogy a mikrobákra (élesztő, baktérium) csak a szabad kénessavdisszociálatlan
része hat. Miután a disszociáció mértéke erősen pH-függő, ezért azalkalmazott kénessav
mennyiség mindenkor a körülményektől függ.A kénessav enzimgátló, valamint fungicid
hatásánál fogva hat a mikroorganizmusokra.Ebben az értelemben szerepet játszhat a
szőlőszállítmány vagy cefre átmeneti,kényszerű tárolása esetében a must erjesztés előtti
nyálkázásakor, színelt mustkészítésekor. A palackozásnál pedig palack és segédanyag
stabilizálásra és általábanfertőtlenítő oldatként felületek, edények csírátlanítására, valamint az
optimálisszabad kénessavszint biztosítására használható a kénessav.Redukáló hatása több
formában érvényesülhet. Az enzimatikus oxidációt gátolja apolifenol-oxidázok
inaktiválásával, ezzel a barnatörés ellen is védelmet nyújt (pl.penészes szőlő mustjának

nyálkázása). A nem enzimatikus oxidáció ellen azzal véd,hogy a bor érzékeny illat- és
zamatanyagai helyett lép reakcióba az oxigénnel. AzrH-érték állandó alacsony szinten
tartásával elősegíti az oxidációra érzékenyvegyületek stabilitását.
Az íz- és zamatképző hatás esetében külön kell választanunk a
szőlőfeldolgozáshozkapcsolódó jelenségeket, amelyek döntően a cefreáztatás során
jelentkeznek. Azillatos fajták elterjedésével tűnt ki, hogy a kénessav előnyösen segítheti
aszőlőfeldolgozás hatékony végrehajtását, a több illat- és zamatanyag biztosítását. Akénessav
szövetszerkezetet roncsoló hatásánál fogva elősegíti a héjsejtekfeltárását, az illat- és
zamatanyagokat hordozó vegyületek "kiszabadulását". A fentihatás 50-75 mg/kg SO2
alkalmazásával biztosítható, néhány - 4-6 - órás áztatókezeléssel kombináltan. Hasonló
hatásmechanizmus alapján kell számításba venni akénessavat a kékszőlő feldolgozásánál is.
A másik hatáscsoport összefüggésben áll egyrészt az előzőekben vázolt
reduktívhatással, a reduktív közegben létrejövő, illetve átalakuló vegyületekkel
történőkölcsönhatással, másrészt pedig a gyors és jó tisztulással, amelyben a
kénessavújborkezelő anyagként történő felhasználása is szerepet játszik. A
legfontosabbazonban, hogy a kénessav leköti a szabad acetaldehidet, amely a darab-, levegő-,
óízkialakulásáért felelős. Ez az a tulajdonsága, amely jelenleg nélkülözhetetlennéteszi
borászati technológiai alkalmazását.
A színstabilizáló hatás azon alapszik, hogy a kénessav viszonylag labilis kötésselugyan,
de megköti az antocianinokat, és ezzel bizonyos védelmet nyújt azok számáraaz oxidációs és
polimerizációs hatásokkal szemben, amelyek a vörösborok csillogó,piros színtónusának
elvesztését okozzák.
Kén-dioxid formái a borban
Analitikailag szabad és kötött kén-dioxidot különböztetünk meg. Összegük adja az
összes kén-dioxid tartalmat. A kötött kén-dioxid különböző erjedési melléktermékekhez
kapcsolódik pl.: acetaldehidekhez, pirosszőlősavhoz, ketoglutársavhoz, stb. és a borban
előforduló mennyiségben nincsen sem antibakteriális sem enzimaktiváló hatása. Az emberi
szervezet szempontjából az összes kén-dioxid mennyisége a fontos, ezért a borban az alábbi
határértékeket tilos átlépni.
A magyar bortörvény által engedélyezett maximális kénessavértékek mustoknál 200
mg/lösszes kénessav és 80 mg/l szabad kénessav. Boroknál 190-250 mg/l összes kénessav
és60 mg/l szabad kénessav.Az új EU és a Termékleírások szerint módosítandó!!!! A kénezés
többnyire por alakú kálium-piroszulfittal(KPS) történik, alegegyszerűbben a szőlőre
közvetlenül rászórva, hogy aztán a bogyózás-zúzás soráneloszoljon. Használhatunk folyékony
kén-dioxidot, amely mustban oldható fel. Egyliter 1%-os oldat 1hl cefréhez adagolva 100mg/l
SO2 mennyiségnek felel meg.
− Öt százalékos kénessav oldat kapható a kereskedelemben.
− A kénszalag úgy van méretezve, hogy elégetéséhez 100 l levegőben lévő oxigén mennyisége
szükséges.
− A K2S2O5-ot elsősorban a szőlő és a cefre kénezésére használják, rothadt szőlő kénezése tilos.

Kisebb mennyiség adagolható:
− Egészséges, jól beérett szőlőből, nagyobb titrálható savtartalomnál
− Hűvös szüreti időjárásnál, alacsonyabb szőlőhőmérsékletnél
− Gyors feldolgozás esetén
− Cefreáztatás nélküli feldolgozásánál

Szőlő

Adagoló mennyiségek
Folyékony SO2
KPS mg/l
Egészséges
0-50
0-5
Rothadt
50-75 5-7,5
10-15
Nemes rothadású 75-100
7,5-10
15-20
SO2 mg/l

0-10

A kén vegyületei:
A kén-dioxid (SO2)
Elemi kén elégetésekor keletkezik S+O2->SO2
Színtelen, szúrós szagú, mérges gáz, ami elpusztítja a penészgombákat, élesztőket,és a
baktériumokat. A kén-dioxid 3mg/m3 mennyiségtől életveszélyes! Munkahelyen
amegengedhető koncentráció felső határa 5mg/m3.
A kén-dioxid vízben és borban könnyen oldódik. Nyomás alatt cseppfolyósítható.
Borkén, kálium-metabiszulfit, kálium-piroszulfit (K2S2O5)
Fehér színű por, a piro-kénessav káliumsója, ami kb. csak fel mennyiségű
hatóanyagottartalmazza. Vízben feloldva hatástalan, kén-dioxid csak savas közegben szabadul
felbelőle.
K2S2O5->2SO2+K2O
Az így képződött SO2 a vízzel ill. a borral kénessavat alkot. SO2+H2O->H2SO3
A kálium-piroszulfittal bevitt kálium elősegíti a borkőkiválást.
Kénsav (H2SO4)
Színtelen, sűrűn folyó, olajszerű folyadék. A szerves anyagokat roncsolja, a
fémeketkorrodálja. Kénessavból oxidáció útján keletkezik. Ha üres hordókat
folyamatosankénezzük 1 idő után kénsav keletkezik -> szulfát ízt ad a bornak. A kénessavat
nemtévesztjük össze a kénsavval.
Kénessav (H2SO3)
Kén-dioxid vízben oldásakor képződik SO2+H2O->H2SO3
Színtelen, szúrós szagú folyadék, melegítve vagy nyitott edényben levegőn tartva
elbomlik az SO2 gáz eltávozik és a töménység kisebb lesz.
SO2 +H2O H2SO3 H2SO3 H+ + HSO3- (ill. SO32- + H+)
A kénessav egy része a bor alkotóival pl.: aldehidekkel vagy a cukrokkal is reagál,
erősebben, ill. gyengébben kötött un. addíciós vegyületeket képez. Így szabad és kötött
tartalomról beszélhetünk, ill. mérhetjük. Ezek az értékek jellemző paramétere a bornak.
H2SO3 + CH3CHO  CH3 – CHOH – SO3H
kénessav acetaldahid
oxietil-szulfonsav
A szabad H2SO3-nak jellegzetes („karcos‖) íze van a borban. A mustban aldehid nincs,
itt a szőlőcukor köti meg a kénessavat és itt nem olyan stabil a kötődés, mint a borban lévő
aldehidekkel!
A borban lévő aldehidek mennyisége függ a feldolgozás módjától, az erjesztési
hőmérséklettől, a tárolóedények nagyságától, milyenségétől.
Mérhetjük a szabad és az összes (szabad- és kötött) kénessav tartalmat.

10.5 BORSTABILIZÁLÁS
Napjainkban a kereskedelemben csak tükrösen tiszta, fizikailag és biológiailag stabil
bor hozható forgalomba. A forgalomba került bornak -15°C-tól +40°C-ig stabilnak és
esztétikusnak kell maradnia.
A borokat úgy kell előkészíteni, hogy azok a fogyasztásig eltelt idő alatt a fellépő
hőmérsékletváltozások, mechanikai hatások ellenére se szenvedjenek semmilyen hátrányos
fizikai, kémiai vagy biológia elváltozást.
A borstabilizáció érdekében végzett eljárások egy részével mesterségesen idézzük elő a
zavarosodások körülményeit, hogy később hasonló hatásra a bor stabil maradjon, más
kezelésekkel viszont védő hatást gyakorolunk a bor gyes alkotórészeire, így zavarosodás nem
következik be.
I) Fizikai módszerek:
1) hőkezelés: A művelet lényege, hogy a bort a pincehőmérséklettől eltérő hatásnak vetjük
alá, mesterségesen megzavarosítjuk abból a célból, hogy később ilyen hatásokkal
szemben stabil maradjon. A zavaros bort tisztítóműveletekkel megtisztítjuk,
majd a pincehőmérséklettel megegyező vagy azt megközelítő hőfokon a pincébe
fejtjük.
a) meleg kezelés: Meleg kezelés alkalmával a bort 35-110 oC közötti hőfokra hevítjük, egy
ideig
ezen
a
hőfokon
tartjuk,
majd
visszahűtjük.
A
meleg
kezelésnek
háromféle
stabilizációs
célja
lehet:
- fehérjestabilizáció: a meleg kezelés fehérjestabilizáló hatása azon alapszik,
hogy meleg hatására a termolabilis fehérjék koagulálnak (kicsapódnak).
- biológiai stabilizáció: a meleg kezelés biológiai stabilizáló hatását
pasztőrözésnek nevezzük. A palackos borok egy percig tartó melegítése
elegendő 60 oC ahhoz, hogy a borban lévő valamennyi baktérium
elpusztuljon.
- enzimatikus oxidáció kiküszöbölése: Meleg kezelés folyamán az oxidázok
elpusztulnak, amivel csökken az oxidációs hatásuk. Az enzimek
inaktiválásához 75 oC szükséges.
Meleg kezelés hőfoka és időtartama:
- Tartós vagy lassú hevítés: a bort lassan 68-75 oC-ra felmelegítjük, és 3-5 percig ezen a
hőfokon tartjuk. A meleg kezelés ez a klasszikus módja mindhárom stabilizációs
célnak megfelel:
- Gyors hevítés: a bort ugyan csak 68-75 oC-ra melegítjük, de gyorsan, és csak 30-60
másodpercig hagyjuk ezen a hőfokon. E hőkezelés elsősorban a pasztőrözést szolgálja.
- Villám vagy pillanathevítés: bort 3-4 bar nyomáson, túlhevített gőzzel másodpercek
alatt 100-110 oC-ra hevítjük, majd 3-5 másodperc után azonnal hűtjük.
- Tartós meleg kezelés: a bort csupán 35-40 oC-ra melegítjük, és ezen a hőfokon
izomerikus tartályban 10-30 napig tároljuk.
b) hidegkezelés: A hidegkezelés lényege, hogy a bort a fagyáspontját megközelítő
hőmérsékletre lehűtjük, majd 6-10 napig izomerikus tartályban vagy hűtött
helyiségben ezen a hőfokon tartjuk.
A hidegkezelés fő célja a borkő kiválása, emellett azonban más mellékhatásai is vannak,
pl.:
- Kisebb mértékű fehérjekiválás
- Oxidáló hatás
- Fokozza a bor gázelnyelő képességét

A hűtés annál hatásosabb, minél gyorsabb, és minél jobban megközelíti a bor
fagyáspontját.
A fagyáspont főképpen az alkoholtartalomtól függ, de befolyásolja az extrakttartalom
is.
A tiszta borban gyorsabb és tökéletesebb a borkőkiválás.
Borstabilizálás kémiai módszerei:
1. Metaborkősavas kezelés: a borkő-stabilizáció kémiai módja. A metaborkősav szürke
színű
hidroszkópos
por.
Hatásmechanizmusa: a borkő szubmikroszkópos kristályait körülveszi, ezáltal
megakadályozza a kristályok növekedését, azaz védőkolloidként viselkedik. Ezért a
metaborkősavat a készre kezelt borhoz adjuk.
2. Szorbinsavas kezelés: a biológiai kezelés egyik kémiai módszere. Alkalmazásának
célja az élesztőgombák megbénítása, ezáltal az édeskés és édes borok újraerjedésének
a megakadályozása. A szorbinsav kettős kötésű, telítetlen zsírsav. Fehér színű, enyhén
savas, kristályos por. Engedélyezett szorbinsav adag felső határa 200 mg/l.
A palackozásra a BORT és a PALACKOT is elő kell készíteni. A borászok új
(melegsteril) palackokat szeretnek általában használni.
Apalackozó üzem egységei (borelőkészítő, töltőcsarnok, raktárak, laboratórium, irodák
,energiatelepek, szociálishelyiségek, műhelyek)
A bor előkészítése,(kénszint beállítás, édesítés, stabilizáló szerek, szén-dioxid
hozzáadása).
10.6 PALACKOZÁS
A borászati technológia végső célja túlnyomó többségben palackozott borok előállítása,
amely egyaránt megfelel a termelők, a forgalmazók és a fogyasztók érdekeinek . Világszerte
érvényesül az a tendencia ,hogy a borok minősége és eredetisége a palackozással
szavatolható.
Borelőkészítő
A borelőkészítő üzemrészben helyezik el a puffertartályokat, amelyek méretezésénél a
töltősor kapacitását kell alapul venni. Ugyanitt megy végbe hidegsteril palackozáskor a
csírátlanító (EK-) szűrés. Az előkészített rt fogadó puffertartályból a végső kezelést ellátó
membránszűrőkön át jut a töltőtartályba a tökéletesen sterilizált bor.
A melegsteril palacktöltés esetén a bor felmelegítésére szolgáló, a töltőgéppel
összehangolt teljesítményű lemezes hevítő beiktatásával a puffertartályból közvetlenül a
töltőtartályba jut a bor.
Töltőcsarnok
A töltő üzemrész magában foglalja a palack-előkészítő ,a töltő- és palackozó-, a
kiszerelő- és csomagolóhelyiségeket . Bennük helyezkednek el a palacktöltés teljes
munkafolyamatát végző gépek . A gépsort palackszállító szalag illetve görgős szállítópálya
kapcsolja össze . A legkorszerűbb üzemekben a töltőhelyiségbe steril levegőt fuvatnak be. A
sterilizálást pl. UV fénnyel vagy ózonnal is biztosíthatják.
Raktárak
-göngyölegraktár

A palackozóüzemek légtérigényesebb részei a különféle raktárak. Ezekben a
palackozással kapcsolatos összes anyagnak helyet kell biztosítani, a közlekedési és
tűzbiztonsági előírások betartásával.
-készáruraktár
A készáruraktár kialakításakor fontos szempont ,hogy a palackozott borok a
forgalmazásig teljes választékban elhelyezhetők és hozzáférhetők legyenek. a borokat 12-18
C fok közt tárolják .A kartondobozok és rekeszek rakodólapra helyezve villás targoncával
könnyen szállíthatók . A palackosbor-érlelő pince a készáruraktár speciális változata ,ahol
szereletlen palackokban érleljük a borokat ,de a kupakot érdemes ráhelyezni a dugó
penészedése ellenében .
Laboratórium
A laboratórium nélkülözhetetlen része a palackozóüzemnek. A laboratóriumi munka
kiépítése jelentősen függ az üzem nagyságától .
A nagyüzemekben a rendkívül szerteágazó tevékenységi kört a palackozásra specializált
minőségellenőrző laboratórium látja el. A palackozandó borok kémiai vizsgálatától és
műveletenkénti mikrobiológiai ellenőrzéstől kezdve a palackok, dugók, a címkék, a
kartonelemek és számos palackozási segédanyag szabvány szerinti megfelelőségét, azaz a
palackozási tevékenység teljes körű vizsgálati rendszerét szigorú belső előírások alapján
végzik.
A kisüzemek legfeljebb az általános kémiai és palackállósági vizsgálatokat végzik el
saját tevékenységi körükben, és a speciális vizsgálatokat inkább jól felszerelt kutató- és
szolgáltatólaboratóriumokkal, megbízás alapján végeztetik el.
A bor előkészítése
A borpalackozás nagy műszaki felkészültségetés szakértelmet kíván. Az alábbi kettős
feladatnak kell megfelelni:
1. kifogástalan stabilitás, vagyiszavarosság- és üledékmentesítés, továbbá egyéb
hátrányos változások nélküli állapot szavatolása a bor fogyasztásáig,
2.a szőlőtermésből származó ,illetve a tárolás folyamán kialakult ,finom borjelleg
veszteségmentes átvitele a palackba.
A palackozás előtti kezelést, érlelés időtartalmát befolyásolja a borok összetétele és
jellege.
A kémiai szerek adagolásának szükségességéről alapos vizsgálatokkal győződjünk meg.
Kénessav szint
A palackozás előtti kén-dioxid-kiegészítés kétes értékű módszer.A készre kezelt borok
ugyanis fizikokémiailag stabilizált rendszerek,ezt a kénezés felboríthatja, s a bor
„finomszerkezeti harmóniája‖ csorbát szenved. A palackozás előtti kiegészítő kénezés vélt
kedvező hatása az esetek többségében csak ideig-óráigtart: az adagolt kéd-dioxid
reakciósebessége a koncentrációnövelés révén meggyorsul, s a szabad kénessav viszonylag
gyorsan -néhány héten belül – lekötődik vagy oxidálódik, ezáltal előny helyett hátrányt okoz.

Édesítés
Röviddel a palackozás előtt a borokat gyorsított ütemben kezeljük. Ekkor alakítjuk ki az
édeskés vagy édes borok cukortartalmát ,de csak abban az esetben ,hogyha minden
tekintetben (mikrobiológiailag is!) stabil édesítőanyag áll rendelkezésre . Az instabil
édesítőanyagok borhoz keverése mindenkor kockázatos . Az erjedési veszély az üzemen
belüli technikai színvonaltól ,technológia fegyelemtől ,valamint az édesítőanyag
fertőzöttségétől függ .A sűrített must pl. többé-kevésbé mindig fertőzött . Ezzel szemben
kénessavval fólytot mustból ,borral hígított sűrítményből könnyebben készíthető stabil
édesítőanyag .
Stabilizáló szerek
A kémiai stabilizálószerek felhasználása is a palackozást közvetlenül megelőző
műveletekhez tartozik . A borkőstabilitás elősegítésére metaborkősavat ,a cukrot tartalmazó
borokhoz pedig kálium-szorbátot adhatun .
Szén-dioxid hozzáadása
A kierjedt újbor az első fejtés előtt 2-3 g/l, utána 0,8-1,0 g/l szén-dioxidot tartalmaz. Ez
a mennyiség a második fejtés után 0,5-0,7 g/l-re csökkenhet.
A könnyű borok üdeségének fenntartásához kb.0,8-1,0 g/l szén-dioxid szükséges. A
hiány mesterségesen szén-dioxid hozzáadásával pótolható. Az adagolandó mennyiséget
organoleptikus értékeléssel állapítjuk meg . A bor felfrissítése céljából általában 0,8-1,0 g/l-re
növeljük a bor szén-dioxid tartalmát . Ennél többet csak a szénsavas bor készítésekor szokás
adni.
A palackozandó bor kezelésének végső művelete a szűrés, amely a palackozási
technológiától függően csírátlanító- és membránszűrés vagy egyszerű „csak‖ tükrösre szűrés.
A bor ellenőrzése
Közvetlenül palackozás előtt ellenőrző vizsgálatokat végzünk. Az ellenőrzésre
szolgálnak az organoleptikus, a kémiai, a mikrobiológiai vizsgálatok, továbbá az álló- és
szállítható képesség megállapítása. Kémiai stabilizálószerek felhasználása esetén az egyes
szereket is a palackozás előtt keverjük a borhoz. A borok üdesége szénsavazással (CO2
bevezetésével) fokozható.
Organoleptikus vizsgálattal győződjünk meg arról, hogy a bor a tőle elvárható
legkedvezőbb élvezeti értéket nyújtja-e a palackozás előtt. Az oxidatív és az ezekhez közel
álló boroknál a fejlődés tetőpontját -, a reduktív boroknál a fiatal üde borjelleget vesszük
alapul.
A kémia vizsgálatok a bor teljes analízisére kiterjednek. Ezek közül fontosabbak az
alkohol-, összes extrakt-, cukor, titrálható sav-, összes és szabadkénessav-, illósavtartalom és
a pH meghatározása, amelyek részint a bor megfelelő állapotának ellenőrzését, részint a
bortörvény és a vonatkozó szabványok, előírások érvényesítését szolgálják.
A borok palackállóságának megállapítása céljából próbapalackozást végzünk, és a bort
meleg-, hideg-, levegő- és rázópróbának vetjük alá. A bor egyik vizsgálat után sem
szenvedhet semmiféle változást.
Nagyon igényesnek kell lennünk a tisztaság megítélésénél .A palackos bornak
tükrösnek kel lennie.

11.BORBÍRÁLAT ÉS A BOR KÉMIAI TULAJDONSÁGAINAK
RELÁCIÓJA
11.1 BORBÍRÁLAT FELTÉTELEI
A borok minőségi elbírálásában az érzékszervi vizsgálatok a legfontosabbak. Az
érzékszervi bírálatok helyes végrehajtásának alapja a bíráló szakértelme, egyéni
rátermettsége, valamint a bírálat tárgyi feltételeinek megteremtése és a bírálati követelmények
betartása.
Az általában jó érzékelő-képességgel rendelkező bírálóknál is alapvető feltétele a reális
értékelésnek, hogy egyidejűleg más benyomások ne zavarják érzékszerveiket. Ilyenek a
konyhai szagok, parfüm, arcszesz, dohányfüst, de kerülendő a fogkrém, rágógumi, csokoládé,
chilli,
curry
és
bármi
más,
ami
tartós,
erős ízérzetet hagy a szájban. Továbbá a tárgyilagos értékelést, a bírálat objektivitását segíti
elő a félig üres gyomor. Ugyanis az éhség vagy a jóllakottság érzete egyaránt gátja lehet a
hiteles bírálatnak.
A tárgyi feltételeket tekintve fontos, hogy a kóstolóhelyiség, ahol a bírálat folyik, zárjon
ki minden zavaró tényezőt, benne kevés bútor legyen, régi képek, könyvek jelenléte
kifejezetten
nemkívánatos.
Jól
megvilágított
legyen
és
az
összegyűlő
borgőzt könnyen ki lehessen szellőztetni.
A kóstolópohár nemzetközi szabványban rögzített talpas pohár, felfelé kúposan
szűkülő, öblös, kehely alakú, vékony falú, színtelen és sima felületű. A szabványos
ízlelőpohár űrtartalma 2 dl, amelybe a bírálatkor 0,4-0,5 dl bort kell tölteni.
További fontos kritérium a borok optimális hőmérsékleten való szervírozása. A
különböző borok illata, zamata csak a meghatározott optimális hőmérsékleten érvényesül (az
illatanyagok 5şC, a zamatanyagok pedig 8 şC alatt nem érvényesülnek). Az egyes borok
bírálathoz való optimális hőmérsékletéről az alábbi táblázat tájékoztat.
Borok jellege

Optimális hőmérsékleti
tartomány (şC)

szénsavas borok
7-8
fehér, rozé- és sillerborok 10-12
likőrborok
vörös borok

12-14
14-18
5.

A borkóstolók esetében a borok összeválogatásánál fontos érvényesíteni azt az általános
elvet, hogy a gyengébbtől az erőteljesebb felé, ill. a száraz boroktól a félszáraz és édes borok
felé érdemes haladni. A borok bírálati sorrendjét előre meg kell határozni. Általában szükség
van egy előkóstolásra, hogy a sorrendben durva hibák ne legyenek. Először azokat a borokat
bíráljuk, amelyek az érzékszerveket kevésbé veszik igénybe. Különösen a feltűnő
kontrasztokat kell kerülni. Kategóriaváltás után az új kategória első mintáját ajánlatos később
újra „visszakóstolni‖.

A borok érzékszervi minősítése
Először a bor tisztaságát és színét bíráljuk, pezsgők és habzóborok esetében a
gyöngyözést és a hab tartósságát is ellenőrizzük és valamennyi bor viszkozitását figyeljük. A
tisztaság vizsgálatakor a poharat a szemünk és a fényforrás közé helyezzük. Márkás,
különleges minőségű palackborok bírálatát gyertyaláng fényénél végezzük. Sötét hátterű
gyertyafénynél a legkisebb tisztasági hiba feltűnik.
A bor színe sokat sejtet annak koráról, eredetéről, szőlőfajtájáról, arról, hogyan erjedt,
érlelődött és ennélfogva a minőségéről is. A fehérborok általában kevesebb titkot fednek fel
magukról,
mint
a
vörösek,
pedig
igen
széles
színskálán
mozognak a fakó, éppen csak egy leheletnyi zölddel árnyalt szín és a mély arany, sőt annál is
sötétebb árnyalatok között. A színben a bor életkora az egyik meghatározó tényező. A
fehérborok színe idővel sötétebbe hajlik, az egészen barna árnyalat pedig általában a csúcsán
már jócskán túlhaladott bort jelez. Az eredet hasonlóan domináns a szín kialakításában. Minél
hűvösebb
éghajlaton
termett
a
szőlő, annál sápadtabb színű a bor, magasabb a savtartalma, és annál lassabban vált sötétebbre
a színe.
Ezután szagpróbával a bor illatát vizsgáljuk, végül ízleléssel a bor ízét, zamatát,
teltségét és harmóniáját értékeljük. A bor illatának az intenzitását és minőségét szagpróbával
állapítjuk meg, aminek különleges technikája van. A bort úgy szagoljuk, hogy a félig vagy
harmadrészig töltött pohárban a bort a megforgatjuk - ezáltal a bor illatának nagyobb
párolgási felületet adunk és így az illat koncentráltabb lesz, majd a bor illatát levegővel együtt
rövid szippantással beszívjuk. Nagyon kevés bornak van szőlőillata, amelyiknek igen, abban
legtöbbször a muskotály dominál és ezen a néven is kerül forgalomba. A hűvösebb éghajlaton
termett szőlőből készült bor általában visszafogottabb illatú, míg az érlelésre alkalmas
minőségű
borban
az
idő
előrehaladtával
fokozatosan
bonyolultabb, összetettebb aromák alakulnak ki benne.
Valószínű, hogy az első ízbenyomás megerősíti az illat alapján alkotott képünket, hiszen
most ugyanazon aromák jutnak a szájüregen át felfelé a szaglóterületig.
Először járassuk meg a bort a szájüregben, elsősorban a nyelven, hiszen itt található az
ízlelőbimbók túlnyomó többsége. Egyes kóstolók levegőt is szívnak be a boron keresztül,
ezzel a garat felé irányítva az aromákat. A hűvösebb éghajlatra jellemző magasabb
savtartalom
alapvetően
frissességet,
üdeséget
kölcsönöz
elsősorban a fehérboroknak, de az íz egyszerűen savanykás, ha nincs mögötte kellő gyümölcs
és alkohol.
Egyes bírálati rendszerek szerint a borok összbenyomását, összhatását külön is bírálják
a felsorolt értékmérő tulajdonságokon kívül. A bor külső megjelenéséről (színéről,
tisztaságáról), illatának intenzitásáról és finomságáról, valamint e tulajdonságoknak a bor
ízével, zamatával, jellegével való egyezésükről szerzett információk összességét nevezzük
összbenyomásnak. Az összbenyomás értékelésekor határozzuk meg a bor fejlettségét is.
A borok objektív bírálati rendszerei
A borok értékelésének több módja ismeretes, azonban alapvetően a borbírálat célja
határozza meg az értékelés szempontjait. Szakavatott borászok évek hosszú tapasztalata
alapján összeállítottak olyan objektív kritériumokat, amelyek nemzetközileg a bor

megítélésének alapjául szolgálnak. Ezek nélkül sem helyi, sem nemzetközi verseny nem lenne
lehetséges. Másrészt a kereskedelmi forgalomba kerülő borok egységes szempontok alapján
történő minősítése elengedhetetlen, mert ez tájékoztatja a fogyasztót a borok minőségéről.
A hivatalos borbírálatoknak, borversenyeknek tehát kettős céljuk van. A termelő
visszajelzést kap, hogy másokhoz viszonyítva milyen munkát végzett eddig, a fogyasztó
pedig tájékoztatást kap arról, hogy a szakmai zsűri melyik bort milyennek ítélte.
A borbírálatok a legtöbb esetben pontozásos rendszerűek. A különböző szintű
borversenyeken többféle pontozásos módszert alkalmaznak, hazánkban igen elterjedt a 20
pontos bírálati módszer. Itt a borok egyes értékmérő tulajdonságaira adnak pontokat. A borok
színét, tisztaságát, ízét, illatát, harmóniáját egy-egy meghatározott ponttal értékelik. Ennek a
bírálati rendszernek számos előnye van, könnyen és jól használható a kísérleti borok
bírálatára. Hátránya, hogy az illat, ill. az íz és a zamat, mint a két legfontosabb értékmérő
tulajdonság, nincs összetevőkre bontva, és az összbenyomás értékelésére csak egy összevont,
igen nagy pontérték áll rendelkezésre.
11.2 BORBÍRÁLATI MÓDSZEREK
A 100 pontos bírálati rendszer
A 100 pontos borbírálati bírálati rendszer a borok egyes értékmérő tulajdonságának
hiányosságaira adott büntetőpontok száma alapján minősíti a bort. Az értékelést a 100 pontból
levont hibapontok feltüntetésével adják meg.
A kóstolási mennyiség:

50 ml

A borbírálat végrehajtása:
Először a bor tisztaságát, színét, viszkozitását figyeljük meg, majd az illatanyagokat
apró szippantással azonosítjuk, meghatározzuk. Az ízlelés során az olyan érzékszervi
hatásokat elemezzük, mint a savanyúság, édesség, alkoholtartalom, extrakttartalom
(vörösboroknál a fanyarság), szénsav-tartalom, íztartósság, ízhibák. Végül az észlelt
szenzorikus jellemzők alapján megállapítjuk a bor fejlettségét, az alkotórészek összhangját.

100 pontos bírálati lap:
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100 pontos bírálati lap

11.3 ÉREZHETŐ VEGYÜLETEK
Íz és zamat
A bor érzékszervi egyensúlya úgy értelmezhető, mint a bor harmóniáját alkotó különféle
érzetek egyenlő arányú megoszlása, melyben ezek az érzetek egymást kölcsönösen
kihangsúlyozzák. Az ízek harmóniáját az illat harmóniája segíti.
Az intenzív aroma a bor ízének hiányosságait elfedheti:
− A cukor érzete ― édesség ― hangsúlyossá válik alkohollal együtt.
− A keserű és savanyú ízek egymás érzetét erősítik.
− A keserű és édes ízek kölcsönösen kompenzálódnak.
− Az édes és savanyú ízek kölcsönösen kompenzálódnak.
− Az édes érzet és az adsztringencia kölcsönösen elfedik egymást.
− Az alkohol kihangsúlyozza az adsztringenciát, de elfedi a keserű ízérzetet.
− A sós íz emeli a meglévő savanyú és keserű ízek érzetét, valamint az adsztringenciát.
− A szén-dioxid növeli a savanyú érzetet és az adsztringenciát, de csökkenti az édes érzetet.

Komponens

Látvány

Illat

Íz

Egyéb érzet:

Víz

Színtelen

Szagtalan

Íztelen

---

Alkohol

Könnycseppek

---

Édes

Savak

Fény

---

Savanyú

Viszkozitás,olajos
(pszeudomeleg)
Nyálelválasztás

Polifenolok

Szín

---

Keserű

Száraz, adsztringencia

Cukrok

Könnycseppek

---

Édes

Olajos

Szén-dioxid

Buborékok

Aromanövelő

Savanyú

Csípős

Aroma

---

Aromák

Aromaanyagok - - -

6.

Egyensúly a vörösborokban
A tanninok három „egyensúlyi tengelyt‖ képezve alakítják ki a vörösborok ízét,
harmóniáját. A vörös borok zamata általában az alkoholtartalomtól függ és a savak
mennyiségével tart egyensúlyt A magas savtartalmú bort nagyobb mennyiségű alkohol tartja
egyensúlyban. A nagy tannintartalmú bor tehát relatíve alacsony savassággal és nagy
alkoholtartalommal bír.
A vörösbor desztillálása során nyert két frakciót ezek alapján is csoportosíthatjuk :
− A párlat illó anyagokat tartalmaz: víz és alkohol
− A párlási maradék kötött (nem illó) anyagokból áll: savak és cserzőanyagok
− A savas-, ill. a keserű íz és az adsztringencia elhatárolható az édesség érzettől
− A vörösbor savassága, keserű íze az alkohollal egyensúlyozottan lehet kellemes.

A bor színe sokat elárul eredetéről, koráról, szőlőfajtáról, az erjedésről és az érlelés
módjáról. A szín kialakításában a domináns tényező az eredet.
A növényi színanyagok különböző kémiai szerkezetű szerves anyagok, melyek kémiai,
fizikai és a szőlőnövény anyagcseréjében betöltött szerepük szerint különböznek egymástól.
Csoportosításuk:
− Klorofillok – porfirinvázat tartalmaznak
− Karotinoidok – terpén típusú vegyületek, nyolc izoprén egységből állnak
− Flavonoidok – oxigént tartalmazó heterociklusos vegyületek

A klorofillok és a karotinoidok fotoszintetikus pigmentek, míg a flavonoidok nem
fotoszintetikus pigmentek.
Általánosságban elmondható, hogy minél hűvösebb helyen termett a szőlő, amelyből a bor
készült, annál sápadtabb színű a bor, és lassabban vált a színe sötétebbre. A színanyagok

oxidációja polifenol-oxidázok hatására következik be, ami nagyban függ az enzimaktivitási
hajlamtól.
A vörösbor színe
Az antocianinok adják a szőlőtermés piros és kék színét. A megnevezés Marguart (1835)
botanikustól származik, aki a Polemonium coeruleum L. növényt nevezte antociánnak a görög
anthos = virág és kyanos = kék szavak összevonásával. Később a szerkezetfelderítés módszereivel
megállapították, hogy cukor és nem cukor részből állnak. A ma elfogadott elnevezés ezért az
eredeti antocián szóhoz kapcsolt cukortartalmat megjelölő in védződésű.
Az antocianinek kémiailag glükozidok, oxigéntartalmú heterociklusos vegyületek,
flaviliumsók, ezért a polifenolok csoportjába tartoznak. Olyan glikozidok, melyekben a
cukorpartner pentóz, hexóz vagy szacharóz. Az antocianin növényi színanyag tehát két részből ál:
az aglikon rész az antocianidin és a cukorrész. Az antocianinek színe az aglikontól függ, mert a
cukrok színtelen vegyületek. Míg az antocianin vízben oldható, addig aglikon része nem. A
cukormolekula lehasadása után a tulajdonképpeni kék vagy vörös festék, az antocianidin (aglikon
rész) marad vissza, mely vízben nem oldható. Az antocianidinek vízoldhatóságát és bizonyos fokú
stabilitását a cukor molekula biztosítja. Ugyanis az antocianidin a fény hatására elbomlik, és a
cukormolekula ezt a fotokémiai reakciót képes megakadályozni.
Az antocianinek növényi színanyagok, melyek a szőlőbogyó és héjának sejtüregeiben, a
vakuolomban találhatók. Az antocianinok képződése és a szénhidrátok felhalmozása között a
szőlőbogyóban egyenes arányosság figyelhető meg. Szintézisük akkor indul meg, amikor a
klorofillok és a karotinoidok már csaknem teljesen elbomlottak. Az antociánképződés a fény által
aktivált fitokrómpigmenttől függ.
Színük alapján csoportosíthatók:
− Peonidin glikozida ― vöröses ibolya
− Cianidin glikozida― ibolya
− Pelargoniden glikozida ― élénkvörös
− Malvidin glikozida ―élénk ibolya
− Delphinidin glikozida ― kék, ibolyás

A színt azonban nem egyetlen antocianin, hanem a különböző arányban jelenlevő, eltérő
szerkezetű antocianinok alakítják ki.
A vörösbor színéért az antocianinek a felelősek. A héjonerjesztés során folyamatosan
kilúgozódnak a képződő alkohol hatására. A szín minden esetben egy adott pH értéken a
szubsztituensek számától és minőségétől függ. Származékaik árnyalta szerkezetileg a gyűrű
hidroxil csoportjai számának növekedésével kékkebbé, míg a metil csoport növekedése vörösebbé
teszi. A színt a glikozidáció mértéke is befolyásolja: azonos aglikon mellet a monoglikozid színe

pirosabb árnyalatú, mint a diglikozidé. A kapcsolódó cukormolekula minősége nem befolyásolja
az antocianinok spektrális tulajdonságait, az abszorpciós maximum helyét, a kapcsolódás helye
viszont igen. Az aglikon 3 helyén hipszokróm hatást fejt ki a spektrumra, tehát maximum helyét a
rövidebb hullámhossz felé mozdítja el. A szín kialakításában fontos szerepet töltenek be a
tanninok és a flavonoidok is.
Különféle vörösbor színek:
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Az antociánok sav-bázis indikátorok:
− a vörös borok színe annál sötétebb, minél magasabb a bor pH-ja, tehát
− minél lágyabb (alacsonyabb az összes savtartalma) a bor ,
− a vörösbor színe annál világosabb, minél alacsonyabb pH-értékű a bor, azaz minél keményebb
(magasabb az összes savtartalma)
− A titrálható aciditás mérése vörösborok esetén : az antociánok indikátor jellege miatt a
brómtimolkék indikátor színváltozása (kék) csak vékony rétegen figyelhető meg

Az antocianinok színét és stabilitását meghatározó legfontosabb faktorok :
− a molekula szerkezete
− enzimek jelenléte a borban
− a közeg pH-ja
− a hőmérséklet
− az oxigén jelenléte

Kialakulhatnak belőlük színes és színtelen anyagok is más vegyületekkel végbemenő
reakcióik hatására (reakció aszkorbinsavval, kén-dioxiddal, fenolokkal). Színük tónusa és
intenzitása azonban elsősorban a közeg kémhatásának függvénye.
Reverzibilis a reakciója a színre nézve a kén-dioxiddal. A kén-dioxid a borban, mint egyfajta
antioxidánsként érvényesül. A környezetben lévő oxigént leköti, így ő maga kén-trioxiddá
eloxidálódik és a bor rH-értékét lecsökkenti. Az antocián festékeket elszínteleníti. Az anyag

savanyítása és hevítése során azonban megfordítja a folyamatot, és jelentős része visszaalakul az
eredeti állapotába.
Az antocianinok ugyanakkor hatással vannak a bor ízére is. A tanninok megőrzését a borban
az antociánokkal való polimerizációjuk teszi lehetővé.
A fehérbor színe
A szőlő zöld és sárga színanyagai : a klorofill, karotin, xantofill, flavonok és származékaik.
A fehérborok flavonoid tartalma általában leukoantocianinokból tevődik össze, mely a
testességért, a keserű ízért és a barna színárnyalatért is felelős.
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A karotinoidok sárga-narancsvörös vagy vörös színű színanyagok, melyeket lipokróm
színanyagoknak is neveznek, mert vízben nem, zsírokban és zsíroldó szerekben viszont kiválóan
oldódnak. Az elnevezés a sárgarépa latin nevéből (Daucus carota) származik. Kémiai felépítésük
szerint két csoportra oszthatók:
Karotinoidok - alkoholban kevésbé oldódó szénhidrogének,
Xantofilok -a karotinoidok oxigéntartalmú származékai,alkoholban kitűnően oldódnak
A klorofill a növényekben mindig a karotinoidokkal együtt fordul elő. Karotinoid hiányában
a klorofill katalizálta fotooxidáció gyorsan elbontja a fotoszintetizáló rendszert. A szőlőnövényben
az érés során klorofilltartalom csökkenésével párhuzamosan jön létre. Megváltozik ezáltal a
karotinoid : xantofill arány is, mert a karotinoidok nem stabilis vegyületek, és részben elbomlanak.
A karotinoidok stabilitása térbeli felépítésükből ered, de bomlásukat enzimek katalizálják. Tehát
pH függő, mert minden enzim aktivitásának megvan a maga pH optimuma.
A flavonoidok nem fotoszintetikus pigmentek. A flavonoidok elnevezés gyűjtőnév, ebbe a
csoportba tartoznak : flavonok, flavonolok, antocianidinek, kalkonok, auronok. Sárga, piros,
rózsaszín és kék színanyagok.A borászatban fontos technológiai feladat a szín maximális

kinyerése a szőlőből és annak megőrzése. A kifejezés eredete ebben az esetben is latin eredetű
(flavus = sárga). Általában vízoldható színanyagok.

12.BORHIBÁK, BORBETEGSÉGEK
A bor normális fejlődéséhez hozzátartoznak az íznek és illatnak bizonyos változásai,
továbbá a zavarosodások és kicsapódások. Ezek azonban nem hagynak káros nyomot a bor
érzékelhető tulajdonságain. A bor természetes fejlődése során ezeknek az elváltozásoknak a
hátrányos következményei eltűnnek.
Előfordulhatnak azonban olyan elváltozások is a borban, amelyek nem tartoznak hozzá
szükségképpen minden bor fejlődéséhez, és amelyek kellemetlen érzékszervi következményei
tartósak, vagyis külön beavatkozás hiányában a bor megtartja e hátrányos tulajdonságokat.
Ezeket nevezzük a bor rendellenes elváltozásainak, amelyek minden esetben csökkentik a bor
értékét.
A hátrányos elváltozások megszüntetése - bármenyire is gyengébb minőségű lesz a
kezelés után a bor - elengedhetetlen, mert a legtöbb hátrányos elváltozás olyan kellemetlen
érzékszervi tulajdonságokkal jár együtt, amelyek a bort fogyasztásra alkalmatlanná teszik. A
rendellenes elváltozások kezelése két részből áll: a romlási folyamat megállításából és a már
képződött, érzékszervileg kellemetlen anyagok eltávolításából. Csak ritkán lehetséges a hibás
és a beteg bort úgy megjavítani, hogy a bor eredeti összetétele és harmóniája teljes mértékben
helyreálljon.
Borhibák
A bor rendellenes elváltozásait két nagy csoportra oszthatjuk. Az első csoportba azokat
az elváltozásokat soroljuk, amelyek kémiai, ill. fizikai-kémiai úton jönnek létre. Ezeket
borhibáknak nevezzük. A borhibák rendszerint technológiai hiba, gondatlanság (a szigorú
higiéniás követelmények be nem tartása) következtében léphetnek fel. Nem fertőző jellegűek,
kezelés nélkül a bor íz-, illat- és színvilágában megmaradnak, a bor élvezeti értékét rontják.
Az ismertebb borhibák közé tartozik a dohosság, a feketetörés, a fehértörés, a kocsányíz, a
seprőíz, faíz, a darabíz, az idegeníz.
Idegen szagok:
A bor különösen érzékeny a különféle szagokra, abszorpciós kapacitása nagy, így
könnyen magába szívja a pincében tárolt vegyszerek szagát, valamint a nem kellően
kitisztított, kezelt hordók dohos penész kellemetlen szagát is. Az enyhébb szaghibákat alapos,
nyílt fejtéssel (akár többször is elvégezve), majd kénezéssel jól orvosolhatjuk. A súlyosabb
szaghibák (pl. vegyszerszag és íz) kezelése aktívszenes kezeléssel történik: Antidor
készítményből - előzetes próba alapján!!! - 30-120 g/hl dózist használunk fel. Az
előzetes próba segítségével megállapított pontos mennyiséget 6-8 liter kezelendő borral
összekeverjük, majd az egészet beöntjük a hordóba. A következő 2-3 napban naponta
megkeverjük a hordót, majd 8-10 nap pihentetés után lefejtjük. A túl sok aktív szén a bor saját
szín- és ízanyagait jelentősen csökkenti, ezért csak súlyos, nyílt fejtéssel nem múló szaghiba
kiküszöbölésekor használjuk. A tárolópincében a borra veszélyes anyagok elhelyezése nem
kívánatos, ezek közé tartoznak a különböző zöldségek, gyümölcsök, átható szagú anyagok
(festékek, oldószerek stb.). A pincék levegőjének tisztaságáról megfelelő szellőztetéssel és
rendszeres légtér-kénezéssel lehet gondoskodni. Két hetente a pince légterét 2g/m3 elemi kén
elégetésével kellő mértékben tudjuk fertőtleníteni és ezáltal is elősegíthetjük a borok
állapotának jobb megőrzését.

Feketetörés:
Savszegény borokban jelentkezhet, a bor kékesfekete színűvé, zavarossá válik, a borban
lévő vas oxidációja során oldhatatlan csapadék képződik, ami kiválik. Kezelése történhet
kékderítéssel (ez csak szigorúan meghatározott keretek között végezhető), illetve a
savtartalom növelésével.
Fehértörés:
Szintén a savszegény (lágy) borokban jelentkezhet, mikor a borban lévő vas oldhatatlan,
piszkosfehér színű, púderszerű csapadék formájában kicsapódik. Kezelése: mint a feketetörés
esetében.
Zavarosodás:
Fejtések, főleg az első fejtés után szokott előfordulni, de rendszerint néhány hét alatt
letisztul. Ha 2-3 hét múlva sem kezd tisztulni a bor és nem utóerjedéstől vagy más betegségtől
vagy hibától származik a zavarosodás, akkor ajánlatos szakértőhöz fordulni.
Seprőíz:
A gyengébb minőségű, főként savszegény borok esetében, főként magasabb
hőmérsékletű pincékben fordulhat elő, amikor a kierjedt bor sokáig a seprőn marad (az
első fejtést későn végzik el). Rendszerint a levegőztetés és a gyenge kénezés elégséges.
Súlyosabb esetben aktívszenes kezelést kell végezni.
Dugóíz:
Palackozott borok hibája lehet, amit a palackozásnál használt rossz minőségű és kellőn
elő nem készített dugóktól kapja a bor. A dugóízű palackozott borokat vissza kell üríteni a
hordóba, s a hibát meg kell javítani.
Zöldíz:
Általában a nem teljesen beérett szőlőből nyert borokra alkalmazott kifejezés. Hasonlít
a savanyú, zöld gyümölcs, néha a zöld fű ízéhez. Egyes esetekben a fehérboroknál nem
kívánatos fanyarsággal párosul. A kellemetlen érzetek nélküli zöld íz jellemző a Sauvignonra,
mint fajtatulajdonság.
Faíz:
Az új, előkészítetlen faedénytől származó íz, amit a rendszeres borkezelés (fejtés,
kénezés) folyamatosan tompít. Szükség esetén gyorsabb megoldás az aktívszenes kezelés,
esetleg a borkészlet teljes áterjesztése.
Talajíz:
Jellegzetes, egy-egy borvidékre jellemző íz, amit egyesek mint különlegeset szeretnek,
mások meg kellemetlen mellékíznek tartanak. Vannak egyes vidékek, ahol a borhibát
talajíznek tulajdonítják.

12.1 BORBETEGSÉGEK
A bor virágosodása
A hártyaképző vadélesztők (az ún. virágélesztők) csak oxidatívanyagcserére képes vagy azt
előnyben részesítő mikrobafajok. Jó alkoholtűrő képességük lehetővé teszi, hogy a darabban tartott
borok felületén elszaporodjanak, felhasználva a bor számos értékes anyagát. Szénforráskéntjól
hasznosítják az etil-alkoholt, a glicerint, valamint a borkősav kivételével a szerves savakat is. Ezáltal a
bor vékonyodik, lággyá és diszharmonikussá válik. A virágélesztők az etanol oxidációjával nagy
mennyiségű acetaldehidet, ezenkívül ecetsavat és illó észtereket (pl. etil-acetátot) termelnek, amelyek
a bor aromáját negatívan befolyásolják. A virágosodás gyakori és kezdeti stádiumában még viszonylag
enyhe borbetegség. Mivel kialakulásához feltétlenül levegő és szabad borfelület szükséges, az edények
teletöltésével egyszerűen megelőzhető, illetve a kezdődő folyamat megállítható. Ez utóbbi esetben a
bort ajánlatos új edényzetbe szűrni, szabadkénessav-szintjét beállítani és az eredeti tartályt alaposan
fertőtleníteni.
Jó tudni, hogy avirágélesztőkjól tűrik kénessavat, ezért kénezéssel nem tudunk ellenük
védekezni. A virágélesztők által termelt acetaldehid a kénessavat rövid idő alatt teljesen leköti, így a
feltételek egyéb, kénessavra érzékeny mikroorganizmusok (pl. ecetsav-baktériumok) számára is
kedvezővé válnak az élesztőhártyában. Ez a környezet a káros Brettanomycesélesztőfajok számára is
előnyös, amelyek elszaporodása által okozott borbetegséget súlyossága miatt külön is bemutatjuk. A
magára hagyott, virágos boron az élesztőhártya gyorsan vastagodik, és a bor teljesen megromlik.
A bor magasabb alkoholtartalma, alacsony pH-értéke, illetve az alacsony tárolási hőmérséklet
csökkenti a virágosodás veszélyét, de tudni kell, hogy csak a 14 v/v% feletti alkoholtartalom nyújt
teljes védelmet a hártyaképző vadélesztők ellen. Ennél magasabb alkoholtartalmú borokon csak egyes
hártyaképző tulajdonságú S. cerevisiae törzsek képesek szaporodni. Ezek a törzsek egyes speciális
biológiai borérlelési eljárások (sherryzálás) hasznosak, de egyéb borokban tevékenységük nem
kívánatos, mert az eredeti borjelleget gyökeresen átalakítják.
Brettanomyces okozta rendellenességek
A Brettanomyces (korábbi néven Dekkera) nemzetségbe tartozó élesztők, különösen a B.
intermedius, súlyos íz- és szaghibákat okozhatnak, elsősorban fahordós érlelésű borokban. Jelentősebb
szaporodásukhoz már néhány tized g/l maradék cukortartalom is elegendő. Ecetsavképzők, de száraz
borokban inkább egyéb aromatermelésük okoz problémát. Bizonyítottan szerepük van az egéríz
kialakulásában, amelyet a tejsavbaktériumos borbetegségeknél tárgyalunk, ugyanis kialakulását a
Brettanomycesen kívül Lactobacillus baktériumok is okozhatják. A Brettanomyces fajok ezenkívül a
bor fenolos anyagaiból illó fenolokat, 4-etilguaiakolt és 4-etilfenolt képeznek. Ezek a vegyületek már
igen kis koncentrációban is durva szaghibát (ún. "istállószagot") okoznak. A Brettanomyces fajok
kénessavra érzékenyek, ezért kénezéssel és jó higiéniával, főként a fahordók alapos tisztításával lehet
védekezni ellenük.
Kéntartalmú illó anyagok képződése
A kénhidrogén kis mennyiségben az alkoholos erjedés normális mellékterméke, amely nagy
illékonysága miatt általában már az első fejtéssel eltávolítható az újborokból. Az erjedés
mikrobiológiájánál szó volt róla, hogy nitrogénhiányos mustokban az élesztők kénhidrogén-termelése
jelentősen megnő, ami esetenként már intenzív levegőztetéssel sem távolítható el és bántóan erős
záptojásszagot okozhat. A kénhidrogén érzékszervi küszöbértékét borokban 50- 80 mg/l közötti, de
más szerves vegyületekhez kötődve még bántóbb szagú kénvegyületekké – merkaptánokká, szerves
szulfidokká és diszulfidokká – alakul, amelyek a már nem távolíthatók el a borból. Többféle módon
jöhet létre kénhidrogén borokban.
1. A nitrogénhiányos mustokban megnövekedett szulfidképzést az élesztők kényszerű
fehérjebontó tevékenységévelis összefüggésbenlehet, mert a nitrogénigény fedezése érdekében
lebontott aminosavak közül a kéntartalmú metionin és cisztein kéntartalma felszabadul és illó
vegyületté válhat.

2. Ehhez hasonló folyamat zajlik le az elpusztult élesztősejtek autolízise során felszabaduló
fehérjék bomlása során, ezért a lágy borok hosszabb idejű seprőn tartása kockázatos.
3. A lisztharmat elleni védekezésben használt elemi kénpor a mustba kerülve az erjedés reduktív
viszonyai között szulfiddá redukálódik, jól lehet, ez nem közvetlenül az élesztők
tevékenységének eredménye.
4. A szerves kéntartalmú növényvédőszer-maradványok kémiai lebomlásából is keletkezhetnek
káros érzékszervi hatású kénvegyületek. A szermaradványok negatív hatása musttisztítással
hatékonyan csökkenthető.
Ecetsav-baktériumos romlás
Az ecetsav-baktériumok a bor alkoholtartalmát ecetsavvá oxidálják, emellett más
anyagcseretermékeket is képeznek. E baktériumok tekinthetőek
a borok legveszélyesebb
„kórokozóinak‖, mert az általuk termelt ecetsav élvezhetetlenné teszi a bort, és nem távolítható el
belőle.
Az ecetsav érzékszervi küszöbértéke borban 0,8 - 1,2 g/l közötti, és az etil-alkohollal képzett
észtere, az etil-acetát is kellemetlen érzékszervi hatású, ragasztóra, szerves oldószerekre emlékeztető
szagú vegyület. Gyakran előfordul, hogy az ecetesnek érzett bor mérhető illósav-tartalma viszonylag
alacsony, ilyenkor a magas, 100 mg/l feletti etil-acetát-koncentráció dominál a hibás illat és íz
kialakulásában. Az ecetesedés gyakran együtt jár az acetalehid-koncentráció emelkedésévei is.
Az ecetesedés megelőzéséhez az oxigén teljes kizárása is szükséges a 20 mg/l körüli szabad
kénessav-szint beállítása mellett. Az ecetesedésnek indult bort házasításra sem ajánlott felhasználni,
mert csak gondosan elvégzett, majd tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálattal ellenőrzött hatású
pasztőrözéssel és újra kénezéssellehet megakadályozni az egészséges bor megfertőződését. A
legkisebb hiba is azt eredményezheti, hogy jelentősen megnövekedik az ecetes borunk mennyisége.
Az ecetesedés biztonságos megelőzéséhez csak a jó pincehigiénia, a borkezelések során bevitt
oxigén minimális szintre szorítása és a kénezés együttesen nyújt garanciát, különösen akkor, ha a
tárolási hőmérséklet magasabb.
Tejsavbaktérium eredetű hibák
A tejsavbaktériumok tevékenysége csak a szándékosan előidézett malolaktikus fermentáció
során tekinthető hasznosnak, ugyanis a tevékenységükre visszavezethető elváltozások kisebb hibáktól
a súlyos borbetegségekig terjedhetnek. Mivel a tejsavbaktériumok káros anyagcseretermékeinek
többsége a borból nem távolítható el, ezért mindenképpen a folyamatok megelőzésére kell törekedni.
A kezdődő borbetegségek észlelésénél a bort azonnal pasztőrözni vagy e lehetőség hiányában erősen
kénezni kell, és csak ezután szabad megpróbálni a rendellenességek javítását. Fontos tudni, hogy az
oxigén kizárása nem nyújt védelmet a tejsavbaktériumok ellen, mivel aerotoleráns anaerob élőlények.
A 20-30 mg/l állandó szabadkénessav-szint azonban hatékonyan gátolja szaporodásukat. A beteg
borokkal érintkező eszközöket, tartályokat nagyon gondosan fertőtleníteni szükséges az egészséges
borok megfertőződésének megelőzésére.
Tejsavas erjedések, tejsavas illósodás
A tejsavbaktériumok az alkoholos erjedés során az élesztőgombákkal nem versenyképesek, de a
későn beinduló vagy az idő előtt elakadó erjedés lehetővé teszi szaporodásukat. Ennek során a must
almasavtartalmát is lebontják, de káros hatásuk döntően a cukorbontásból ered. A homofermentatív
fajok (pl. pediokokkuszok, egyes laktobacillusok) nagy mennyiségű tejsavat képeznek, a koncentráció
szélsőséges esetben a 20 g/l-t is meghalad hatja, de ennek töredéke is hibás, tejsavas ízt és szagot
okoz. Maga a tejsav illata semleges, észterei azonban savanyú káposztára emlékeztetnek.
A heterofermentatív laktobacillusok a tejsav mellett sok ecetsavat is képeznek, ilyenkor tejsavas
illósodás történik. Az ecetsav-baktériumos illósodástól a tejsav egyidejű jelenléte miatt a folyamat jól
megkülönböztethető. Egyes heterofermentatív fajok mindemellett még mannitot is képeznek, amely
diszharmonikus, édes ízt ad. A tejsavas illósodás és a mannitos erjedés nemcsak az alkoholos
erjedéshez kapcsolódhat, hanem maradék cukrot tartalmazó borokban is felléphet pH > 3,5 érték
esetén. Ezek a hibákjól megelőzhetőek mérsékelt szőlő- vagy mustkénezéssel, a fajélesztős beoltással,
az erjedési hőmérséklet szabályozásával (szükség esetén végzett hűtéssel) és a korai újborkénezéssel.

Glicerinerjedés, keseredés
A tejsavbaktériumok egy része képes glicerint 3-hidroxi-propionaldehiddé bontani, ami savas
közegben hosszú idő alatt spontán módon akroleinné alakulhat. Ez a vegyület önmagában semleges
ízhatású, de antocianinok fenolos hidroxil-csoportjához kapcsolódva keserű ízű vegyületeket képez. A
keseredés így elsősorban száraz, lágy, hosszú ideig érlelt vörösborokban fordul elő. Ritka, de súlyos
borbetegség, mert a keserű ízanyagok nem távolíthatók el.
Egéríz
Az egérízű borok utóíze az egérvizelet szagára emlékeztet, melyet a rendkívül kis érzékszervi
küszöbértékű 2-acetil-tetrahidropiridin képződése okoz. Az egéríz kialakulását a fent
említettBrettanomyces élesztőkön kívül Lactobacillusfajok is okozhatják. Az egéríz mustokban nem
alakul ki és erősen savas, erősen redukált vagy oxidált borokban sem figyelhető meg. A magas
vastartalom fokozza az egéríz kialakulását. Észlelésének időpontjában, a borban gyakran már nem
mutatható ki élő mikrobasejt. Irányított erjesztéssel és kénezéssel az egéríz kialakulása megelőzhető.
A már kialakult egéríz erős levegőztetéssel és kénezéssel jelentősen csökkenthető vagy teljesen
megszüntethető. Az aktív szenes kezelés nem hatásos.
Muskátliíz
A szorbinsavval tartósított borokban esetenként a muskátli levelére emlékeztető szag és íz
jelenik meg, ami a szorbinsav tejsavbaktériumos lebontásának következménye. A szorbinsav a
borokban engedélyezett koncentrációban csak az élesztőkre hatásos, a tejsavbaktériumok jól tűrik. A
borhiba kialakulásáért közvetlenül a 2-etoxihexa-3,5-dién nevű, illékony vegyület felelős, amely a
szorbinsavból, többlépcsőben keletkezik. A tejsavbaktériumok enzimtevékenysége az átalakulás első
lépését katalizálja, amelyben a szorbinsav szorbinaldehiddé redukálódik, a további átalakulások pedig
kémiai természetűek. A hibás aromát okozó végtermék képződéséhez elil-alkohol szükséges, ezért a
muskátliíz mustokban nem alakul ki. A szorbátbomlás elkerülése érdekében a szorbinsavas borokat
csak megfelelő szabad kénessav-szinttel szabad tárolni. A már kialakult muskátliíz adszorbensekkel
nem szüntethető meg.
Parafadugó eredetű rendellenességek
A parafadugóból származó illat- és ízhibákat (amit röviden dugóíznek nevezünk) a dugóban
elszaporodó penészgombák anyagcsere-termékei okozzák. A dugóhibás bor jellemzésére a doh-,
penész-, föld-, papír-, gombaszag és -íz kifejezéseket alkalmazzák, de többnyire mindezek
kombinációját magában foglalja, és az alig felismerhető tónustól a durva hibáig terjedhet.
Létrejöttének oka, hogy a paratölgy lehántott kérgén lévő gombaspórák kicsírázva elszaporodnak a
parafadugó gyártása, tárolása során. Jellemzően a palackozáskor a parafadugón élő mikroba már nincs
is jelen. A dugó mikrobiotájában a penészgombák dominálnak, elsősorban Penicillium, Aspergillus,
Trichoderma, Cladosporium és Paecilomyces fajok, amelyek nedves körülmények között
elszaporodhatnak, így többféle hibás tónust okozó vegyület keletkezhet. A spórák egy része túlélheti a
dugósterilizálást, szállítást, és magába a palackba is bekerül. A parafadugó a borászati üzemekben
gyakran újraszennyeződik, elsősorban Penicilliumroqueforti, illetve Aspergillus törzsekkel, amelyek a
palackban kezdik meg vagy folytatják a kedvezőtlen aromaanyagok termelését. A dugóíz
kiküszöbölésére a parafadugó-gyártók komoly erőfeszítéseket tesznek. A borpalackozó üzemek ehhez
a dugók minőségellenőrzésével, higiénikus dugókezeléssel és steril palackozással járulhatnak hozzá.

13.RUTIN ANALITIKAI VIZSGÁLATOK A BORÁSZATI
TECHNOLÓGIÁKBAN
A bor vegyi összetételének vizsgálati módszerei az elmúlt ötven évben hatalmas fejlődésen
mentek keresztül. Az új eljárások lehetővé tették a kis koncentrációban jelen lévő komponensek
kimutatását és kvantitatív mérését is. Így lehetővé vált a bor összetételének egyre pontosabb
feltérképezése és folyamatosan egyre részletesebb képet kapunk a bort alkotó vegyületekről.
Korunkban a boranalitika módszerei kiterjednek :
− a természetes boralkotórészek elemzésére,
− az engedélyezett kezelő- és javítóanyagok kimutatására, ill. azok mennyiségi meghatározására,
− a tiltott kezelő- és javítóanyagok mennyiségi és minőségi kimutatására,
− a növényvédőszer-maradványok vizsgálatára,
− a bor biológiai állapotának vizsgálatára.

A bor vegyi összetételének vizsgálata
A kémiai elemzés kétféle módon történhet:
− klasszikus analitikai módszerekkel
− műszeres analitikai módszerekkel

Némely komponens mindkét módszerrel vizsgálható, egyesek maghatározása csak műszeres
elemzéssel valósítható meg. A klasszikus módszereket ma elsősorban mennyiségi meghatározásra
használjuk, míg a műszeres eljárások a minőségi és mennyiségi elemzésben egyaránt alkalmazott
módszerek.
A klasszikus és műszeres vizsgálatok megválasztását a módszer megbízhatósága, pontossága,
a borminta mennyisége, az időtényező és a gazdaságosság határozza meg.
A borászati gyakorlatban a kulcsfontosságú paraméterek mérése jelenleg is a kvantitatív
analitikai kémia klasszikus módszereit alkalmazza leggyakrabban.
llósavtartalom meghatározása
Az illósav-tartalom elsősorban ecetsav és homológjainak összessége a borban, melyek 100
°C-on elpárolognak. Az illósavak szabad vagy kötött formában található kis szénatomszámú alifás
zsírsavak (ecetsav, hangyasav, propionsav, izovajsav ) és sóik, melyek vízgőz-desztillációval
könnyen szeparálhatók a borból.
A bor összes titrálható savtartalmának meghatározása
Titrálható savtartalom

A titrálható savtartalom a szén-dioxid mentes bor alkalimetriásan mérhető, nem illékony,
szerves savainak összessége. A bor titrálható savai ebben az értelemben: a borkősav, almasav,
citromsav, borostyánkősav, tejsav.
A redukáló cukortartalom meghatározása módosított
Schoorl-módszerrel
Rebelein-módszer
A bor cukortartalma
A természetes borban kizárólag redukáló cukor van : pentózok, hexózok.
Extrakttartalom és a cukormentes extrakttartalom meghatározása

A bor vonadékanyag- tartalma
Az extrakttartalom a bor sűrűségét növelő összes szárazanyag, mely az alkohol és egyéb illó
anyagok lepárlása után a borban visszamarad. A megfelelő fizikai elválasztás feltétele, hogy az
extraktot alkotó vegyületek a lehető legkisebb változásnak legyenek kitéve szerkezetileg.
A bor alkohol- és extrakttartalmának mérését összekapcsoljuk.

A cukormentes extrakttartalom:
A bor cukormentes extrakttartalma szerves savakból, ásványi anyagokból, nitrogéntartalmú
anyagokból, polifenolokból és kolloid anyagokból áll.
Alkoholtartalom meghatározása
A bor alkoholtartalma
A bor alkoholtartalma a 100 liter 20 °C-os borban foglalt 20 ºC– os etil-alkohol literjeinek
száma. Az alkoholtartalom magába foglalja az etanolnak azokat a homológjait is, melyek a lepárlás
során vele együtt átdesztillálnak.

14.MŰSZERES ANALITIKAI MÓDSZEREK A BORÁSZATI
TECHNOLÓGIÁBAN
HPLC
A HPLC, avagy nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (angolul High Performance
Liquid Chromatography, vagy High Pressure Liquid Chromatography) a biokémiában és
analitikai kémiában vegyületek elválasztására, azonosítására és mennyiségi meghatározására
gyakran használt kromatográfiás eljárás.
A HPLC rendszer a következő alkotórészekből áll: a kromatográfiás töltetet (állófázist)
tartalmazó oszlopból (kolonnából), a mobil fázist (mozgó fázist, eluenst) az oszlopon
átnyomó pumpából valamint a molekulák retenciós (visszatartási) idejét jelző detektorból. A
retenciós idő az álló fázis, a vizsgált molekula és a mozgó fázis közötti kölcsönhatásoktól
függ.
A vizsgálandó mintát feloldjuk és az oldat kis térfogatát az áramló mozgó fázisba
vezetjük (injektáljuk). A minta, miközben keresztülhalad a kolonnán, az álló fázissal való
specifikus kémiai vagy fizikai kölcsönhatások révén visszamarad a folyadékáramhoz képest
(retardálódik). A visszatartás mértéke a vizsgálandó anyag és az állófázis tulajdonságaitól
valamint a mozgó fázis összetételétől függ. Azt az időtartamot, mely alatt egy adott anyag
eluálódik (megjelenik a kolonna végén) retenciós időnek nevezzük. Egy adott rendszerben a
retenciós idő az egyes vizsgált vegyületek viszonylag egyedi jellemzője. Nagyobb nyomást
alkalmazva megnövelhető a lineáris áramlási sebesség, így a komponenseknek kevesebb
idejük marad a kolonnán belüli diffúzióra, ami javítja az egyes anyagok közötti elválást.
Mozgó fázisként általában vizet és különböző szerves folyadékokat, leggyakrabban metanolt
ill. acetonitrilt használnak. A minta komponenseinek jobb elválasztását segíthetik a vízhez
adott pufferek vagy sók, vagy egyéb anyagok, mint például az ionpár képzőként alkalmazott
trifluorecetsav.
További lehetőséget jelent a HPLC technikánál a mozgó fázis összetételének mérés
közbeni változtatása, amit gradiens elúciónak nevezünk. Például fordított fázisú
kromatográfiában a vizsgált anyagok hidrofobicitásának függvényében a mérést kezdhetjük
5% metanolt tartalmazó mozgó fázissal, majd 25 perc alatt a metanol arányát lineárisan 50%ra növeljük. Gradiens elúciónál a vizsgálandó keverék komponenseinek elválása függ a
komponensnek az aktuális mozgó fázis összetételhez valamint az álló fázishoz való
affinitásától. Ez a megoszlási folyamat hasonló a folyadék-folyadék extrakciót jellemző
megoszláshoz, azzal az eltéréssel, hogy nem lépcsőzetes, hanem folyamatos. A fenti
példában, ahol víz/metanol gradienst használtunk, az erősebb hidrofób tulajdonságot mutató
komponensek viszonylag magasabb metanol tartalomnál eluálódnak (a metanol a hidrofóbabb
komponens), míg a hidrofil komponensek alacsony metanol/magas víz aránynál eluálódnak.
Az oldószerek, adalékanyagok és a gradiens megválasztása az állófázis és a vizsgálandó
anyag tulajdonságaitól függ.
Normál fázisú kromatográfia
A normál fázisú HPLC (NP-HPLC) polaritás alapján választja el a vizsgált minta
komponenseit, ez volt az elsőként alkalmazott HPLC-s eljárás. Az NP-HPLC poláris álló
fázist és apoláris mozgó fázist alkalmaz, viszonylag poláris anyagok elválasztására
alkalmazható hatékonyan. A vizsgálni kívánt poláris anyag kapcsolatba lép a poláris álló

fázissal s így visszamarad. Az adszorpció erőssége nő a vizsgált anyag polaritásának
növekedésével. A poláris komponens és a (mozgó fázishoz képest) poláris álló fázis
kölcsönhatásának erősödésével nő a retenciós idő. A kölcsönhatás erőssége nemcsak a
vizsgált molekula funkciós csoportjaitól függ, hanem sztérikus tényezőktől is, ezért ezzel a
módszerrel szerkezeti izomerek elválasztása is lehetséges.
Ha a mozgó fázisban polárisabb oldószereket használunk, csökken a vizsgálandó
anyagok retenciós ideje, míg hidrofób oldószerek inkább növelik a retenciós időt. Nagyon
poláris oldószerek megkötődhetnek az állófázis felszínén, így használatuk deaktiválhatja a
kolonnát.
Az NP-HPLC jelentősége az 1970-es években jelentős mértékben lecsökkent a fordított
fázisú HPLC fejlődésével párhuzamosan. NP-HPLC esetén jóval kevésbé stabil a retenciós
idő, mivel víz vagy más protikus szerves oldószerek megváltoztatják a szilika vagy
alumínium-oxid kromatográfiás állófázis hidratáltsági állapotát. Újabban a HILIC állófázisok
kifejlesztésével javult a retenciós idő reprodukálhatósága.
Fordított fázisú kromatográfia
A fordított fázisú HPLC (Reversed phase HPLC, RP-HPLC vagy RPC) esetén az
állófázis felülete apoláris, míg a mozgó fázis poláris, jellemzően víz és valamely szerves
oldószer elegye. Gyakran használt álló fázis az RMe2SiCl-dal kezelt szilika, ahol R
valamilyen egyenes szénláncú alkil csoport, pl. C18H37 vagy C8H17. Ilyen álló fázisokat
alkalmazva az apolárosabb molekulák retenciós ideje hosszabb, míg a poláros molekulák
gyorsabban eluálódnak. Apoláros oldószert adva a mozgó fázishoz csökkenthetjük, míg
hidrofilebb oldószer hozzáadásával pedig növelhetjük a retenciós időt. Az RP-HPLC
használata annyira elterjedt, hogy gyakran tévesen HPLC-ként emlegetik, minden további
pontosítás nélkül. A gyógyszeripar rendszeresen alkalmazza az RP-HPLC-t a gyógyszerek
minőségellenőrzése során.
Az RP-HPLC a hidrofób kölcsönhatások elvén működik, mely a poláris mozgó fázis, a
viszonylag apoláris vizsgálandó anyag és az apoláris állófázis között működő repulzív erők
eredménye. A vizsgálandó anyag kötődése az állófázishoz arányos a vizsgált molekula
apoláris szegmense körül a vizes mozgó fázisban a ligandummal való kölcsönhatásban
kialakuló érintkező felület területével. A retenció csökkenthető, ha kevésbé poláros oldószert
(metanolt, acetonitrilt) adva a mozgó fázishoz csökkentjük a víz felületi feszültségét.
A vizsgált molekula szerkezeti tulajdonságai fontos szerepet töltenek be a retenciós
tulajdonságok meghatározásában. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a nagyobb, a vízzel
kapcsolatba nem lépő, hidrofób felülettel rendelkező vizsgálandó anyagok (C-H, C-C, ill.
általában az apoláros kötések, mint pl. az S-S) retenciós ideje hosszabb. Másrészt a poláros
csoportok, mint például az -OH, -NH2, COO- vagy -NH+3 visszatartása kisebb, mivel ezek jól
elegyednek vízzel. Ugyanakkor a nagyon nagy molekulák esetén a ligandumok alkil láncai és
a vizsgált anyag nagy felülete közötti kapcsolat hiányos lehet, valamint a molekulának gondot
jelenthet az állófázis pórusaiba való belépés.
A hidrofób (apoláris) felülettel arányosan nő a retenciós idő. Az elágazó szénláncú
vegyületek gyorsabban eluálódnak, mint egyenes láncú izomerjük, mivel kisebb a felületük.
Hasonlóan az egyszeres C-C kötésű vegyületek később eluálódnak, mint a kettős vagy hármas
kötésűek, mivel a kettős vagy hármas kötés rövidebb, mint az egyszeres. A mobil fázis

felületi feszültsége (az eluens struktúrájának fő rendező ereje) mellett, más mobil fázist
módosító anyagok is befolyásolják a vizsgált komponensek retencióját. Például szervetlen sók
hozzáadása lineáris összefüggés szerint mérsékelten növeli a vizes oldatok felületi
feszültségét (kb. 1,5·10−7 J/cm² per mol NaCl esetén, 2,5·10− J/cm² per mol (NH4)2SO4
esetén), és mivel a vizsgált molekula és az oldószer közötti kapcsolat entrópiáját a felületi
feszültség szabályozza, sók hozzáadása növelheti a retenciós időt. Ezt az eljárást alkalmazzák
pl. fehérjék gyenge elválasztására, regenerálására és biológiai aktivitásának megőrzésére
fehérje analízis során (hidrofób kölcsönhatás kromatográfia - hydrophobic interaction
chromatography, HIC).
További fontos tényező az elválasztás szempontjából a pH hatása, mivel
megváltoztathatja a vizsgált anyag hidrofobicitását. Ezért a legtöbb módszer valamilyen
puffert alkalmaz, például nátrium-foszfátot, a pH szabályozására. A pufferek több szerepet is
betöltenek: szabályozzák a pH-t, semlegesítik az álló fázis felszínén esetleg hozzáférhető
maradék szilikát töltését valamint ionpár képző reagensként semlegesítik a vizsgált anyag
töltését. Az ammónium-formiátot gyakran használják tömegspektrometriás detektálás esetén a
bizonyos vizsgált molekulák detektálhatóságának növelésére ammónium komplex képződése
miatt. Tömegspektrometriás vizsgálatoknál az eluenshez gyakran adnak illékony szerves
savakat, például ecetsavat vagy még gyakrabban hangyasavat. Tömegspektrometriás
vizsgálatoknál ritkán alkalmaznak trifluor-ecetsavat, mivel felhalmozódik a detektorban és az
oldószer szállító rendszerben, de másféle detektálással dolgozó alkalmazásoknál hasznos lehet
karbonsav vegyületek retenciójának növelésében, mivel ez az egyik legerősebb szerves sav. A
savak és pufferek hatása az alkalmazástól függ, de általában javítják a kromatográfiás
meghatározás minőségét.
A fordított fázisú kolonnák sokkal kevésbé sérülékenyek, mint a normál fázisú szilika
oszlopok, bár számos fordított fázisú kolonna alkil-derivatizált szilika szemcséket tartalmaz,
melyeket soha nem szabad vízben oldott bázisokkal használni, mivel ezek lebontják a szilika
szemcséket. Vízben oldott savakat használhatunk, de lehetőleg ne tegyük ki a kolonnát túl
sokáig savaknak, mivel ezek korrodálhatják a HPLC készülék fém alkatrészeit. Használat után
az RP-HPLC kolonnákon tiszta oldószert kell áramoltatni, hogy eltávolítsuk a maradék
savakat vagy puffereket, majd a megfelelő oldószer alatt kell őket tárolni.
Használat után a fordított fázisú kolonnákon tiszta oldószert kell átáramoltatni a savak
vagy sók maradékának eltávolítására, majd megfelelő oldószerelegyben kell tárolni. Ha meg
akarjuk őrizni a kolonna elválasztó képességét az oszlop fémtartalmát a lehető
legalacsonyabban kell tartani. A kolonna fémtartalmának ellenőrzésére alkalmas a következő
módszer: injektáljunk 2,2'- és 4,4'- bipiridin elegyét tartalmazó mintát az oszlopra. Mivel a
2,2'-bipiridin kelátot képezhet fémionokkal, ezért a 2,2'-bipiridin csúcsa torzul, ha fémionok
vannak jelen a szilika felszínén.
Méretkizárásos (size exclusion) kromatográfia
A méretkizárásos kromatográfia (angolul: size exclusion chromatography, rövidítve:
SEC), melyet gél permeációs kromatográfiaként vagy gélszűréses kromatográfiaként is
említenek, méret alapján választja el a részecskéket. Általában csak kis felbontás érhető el
vele, ezért általában csak a tisztítás utolsó lépéseként használják. Hasznos még tisztított
fehérjék harmadlagos vagy negyedleges szerkezetének meghatározásában. Az eljárást
széleskörűen alkalmazzák poliszacharidok molekulatömegének meghatározására. A
méretkizárásos kromatográfia az Európai Gyógyszerkönyv által is előírt hivatalos módszer a

kereskedelmi forgalomban beszerezhető különböző alacsony móltömegű heparinok
molekulatömegének összehasonlítására.
Ioncserés kromatográfia
Ioncserés kromatográfia esetén a retenció az oldott ionok és az álló fázishoz kötött
töltéssel rendelkező helyek között létrejövő kölcsönhatáson alapszik. Az ugyanolyan töltésű
ionok nem kötődnek az oszlopon. Az alábbi ioncserélő típusok ismeretesek:
− Polisztirol gyanták - ezek alkalmasak keresztkötések kialakítására, mellyel növelhető a lánc
stabilitása. A keresztkötöttséget növelve nő az ekvilibrálási idő és egyértelműen javul a
szelektivitás.
− Cellulóz és dextrán ioncserélők (gélek) - ezeket nagyobb lyukméretük és alacsonyabb
töltéssűrűségük teszi alkalmassá fehérjék elválasztására.
− Kontrollált lyukméretű üveg vagy porózus szilika

Az ioncserélők általában a nagyobb töltésű és kisebb átmérőjű ionokat kötik jobban. Az
ellenion (a gyanta funkciós csoportjaira vonatkoztatott) koncentráció növelése csökkenti a
retenciós időt. Kationcsere esetén a pH növelése csökkenti a retenciós időt, míg anioncsere
esetén a pH csökkentésével érhető el a retenciós idő csökkenése.
Az ioncserés kromatográfiát a következő területeken alkalmazzák széleskörűen:
víztisztítás, nyomokban jelenlevő komponensek elődúsítása, ligandumcsere-kromatográfia,
fehérjék ioncserés kromatográfiája, szénhidrátok és oligoszacharidok magas pH-n végzett
anioncserés kromatográfiája stb.
Bioaffinitás kromatográfia
A kromatográfia e fajtája biológiailag aktív anyagok azon tulajdonságán alapul, hogy
képesek stabil, specifikus és reverzibilis komplexek létrehozására. A komplexek
létrehozásában az ismert intermolekuláris kölcsönhatások vesznek részt, mint például a Van
der Waals-kölcsönhatás, elektrosztatikus kölcsönhatás, dipól-dipól kölcsönhatás, hidrofób
kölcsönhatás és hidrogénkötés.
Izokratikus áramlás és gradiens elúció
Amennyiben a mozgó fázis összetétele az eljárás során állandó izokratikus áramlásról
beszélünk. Ettél eltérően az ún. gradiens áramlás esetén az elválasztási folyamat során
változik a mozgó fázis összetétele. Például egy 20 perces gradiens során a kiindulási 10%
metanolt tartalmazó összetétel 90% metanolra változik. A gradiens lehet növekvő vagy
csökkenő is. A gradiens elúció előnye, hogy felgyorsíthatjuk az elválasztást, mivel a
gyorsabban eluálódó komponensek eltérő körülmények között eluálódnak az oszlopról, mint
amelyeknek nagyobb a visszatartásuk a kolonnán. Az oldószer-összetétel megváltoztatásával
az elválasztandó komponensek szelektíven jobban vagy kevésbé köthetők a mozgó fázishoz.

15.SZŐLÉSZET, BORÁSZAT – A BOR KÉMIÁJA
ZH
1. Írja le a fehérbor és a vörösbor készítésének technológiai lépéseit és húzza alá a
különbséget! Indokolja!
Bogyózás-zúzás, fehérbor esetén préselés, kékszőlőből héjon erjesztés, majd
préselés → vörösbor, borfejtések, tárolás, derítés, szűrés, palackozás.
2. Sorolja fel a fehérbort adó szőlőfajtákat!
Furmint, Leányka, Muskotály, Rizling, Zenit, Zengő, Chardonnay, Szürkebarát,
Juhfark
3. Írja le akár egyenletekkel, akár szavakkal a fotoszintézis, majd a sejtlégzés
folyamatait!
klorofill
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6+ 6 O2
napfény
légzés: ← (energiaterm.)
4. Írjon fel vörösbort adó kék szőlőfajtákat, s jelöljön meg 2-2-t, ami világfajta, és ami
kimondottan hazai!
Hazai: Kékfrankos, Kadarka
Világfajta: Cabernet sauvignon, Merlot
5. A: Földünkön milyen földrajzi határok és hőmérsékletek között termeszthető a szőlő?
B: Sorolja fel növekvő sorrendben a három legnagyobb bortermelő országot!
A: Északi félteke 30-50
Déli félteke: 20-40
B: Spanyolország < Olaszország< Franciaország
6. Párosítsa az alábbi szőlőfajták és borvidékek kapcsolatát:
Somló(1)
Badacsony(2)
Eger(3)
Tokaj(4)
Sopron(6)
Furmint(A)
Leányka(B)
Szürkebarát(C) Juhfark(D)
Kékfrankos(F)
A4, B3, C2, D1, E5, F6
7. Mit kell tudni az Egri Bikavér eredetvédett bor készítéséről?
- a borvidéki területről
- min. három vörösbor házasítása
- max. 50 %, ill. min 5 % az egyes fajta (hazai kékszőlő min.)
- érlelés 1 évig fahordóban

Villány(5)
Oportó(E)

8. Jellemezze az oxidatív Tokaji borokat!
9. Mit tud a Barrique technológiáról? (csak címszavakban)
225 literes fahordóban adott ideig, elsősorban vörös – de jó minőségű (nagy
extrakt-tartalmú) fehérbort is barrique-olnak
10. Melyik a nem tisztítási művelet? Karikázza be!

a/ fejtés
b/ derítés
Megoldás: C.

c/ házasítás

d/ szűrés

e/ dekantálás

11. A mustban előforduló három legfontosabb sav:
borkősav, almasav, citromsav
12. A bor pH-ja: (Válassza ki a helyes választ!)
a/ kisebb, mint öt
b/ hét körüli érték
c/ a bor keletkezése során nő
d/ a bor ecetsavtartalma határozza meg
Megoldás: a.
13. Egy 20 m/v %-os (200 g/l) cukortartalmú mustból erjesztéssel kb. hány v/v %
alkoholtartalmú bort lehet készíteni teljes kierjesztés során.
a/ 10,5 v/v %
b/ 11,0 v/v %
c/ 12,0 v/v %
d/ 13,0 v/v %

