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1. BEVEZETÉS 

A bor az emberiség egyik legjelentősebb kultúrterméke, mely – újra – egyre inkább jelen van a 

hétköznapjainkban, egyben meg is édesíti az ünnepnapokat. Ismerni a borokat és ragaszkodni ahhoz, 

hogy minőségi borokat igyunk, ma már nem sznobizmus, hanem alapvető igénnyé vált. Kulturáltan 

bort fogyasztani természetesen nem jelenti azt, hogy alkoholistává válik valaki. Boros rendezvényre, 

fesztiválra járni egyre népszerűbb (családi) időtöltés lett. Ma már az általános borkultúra emeléséhez 

illik – legalább alapszinten – tisztában lenni a szőlőtermesztés és borkészítés módszereivel, illetve a 

borkóstolás szabályaival, szakszavaival is. 

 

1.1 CÉLKITŰZÉS A KURZUSRA 

A kurzus célja, hogy az egri Eszterházy Károly Főiskola BA turizmus-vendéglátás szakos 

hallgatói tisztában legyenek a bor értékével, a bor kulturált fogyasztása közben tisztelni és értékelni 

tudják a szőlész és a borász fáradságos munkáját, amivel a bort megalkotják, és hogy a korosztályra 

jellemzően nem túl igényes alkoholos italok fogyasztását csökkentsék. Alapvető cél a szűkebb és 

tágabb környezetük véleményformálása: teremtsenek igényt és ösztönözzék a környezetükben lévőket 

a kulturált borfogyasztásra, a tudatos borválasztásra. A kurzus elvégzésével a hallgatók – szándékaink 

szerint – el tudják majd különíteni a kulturált borfogyasztást az alkoholizmustól. Tisztában lesznek a 

szőlőtermesztés és a borkészítés alapfogalmaival, a borkóstolás technikájával. A kurzus keretein belül 

megismerkednek a borkészítés és -fogyasztás történetével, hazánk és a nagyvilág borfogyasztási 

trendjeivel. A kurzus végén a már elsajátított elméleti borkóstolási technikát gyakorlatban is 

kipróbálják, illetve megismerkednek egy pincével, a bor születési helyével. Szintén cél, hogy a 

tananyag később a gyakorlatban is hasznosítható legyen, akár a turizmusban, akár a vendéglátásban 

helyezkednek el a hallgatók. 

 

1.2 A TELJES KURZUS TARTALMA 

1. Bevezetés, a tárgy céljainak, tematikájának ismertetése.  

2. A borkultúra alapfogalmai. 

3. A szőlő- és bortermelés története, a szőlő- és a borkultúra kialakulása és elterjedése Európában 

és a nagyvilágban – történeti áttekintés. 

4. A szőlő- és bortermelés története, a szőlő- és a borkultúra kialakulása és elterjedése 

Magyarországon – történeti áttekintés. 

5. A szőlőtermesztés földrajza. A borszőlő minősége, az azt kialakító tényezők (termőhely, 

klíma, évjárat, művelésmód). Szőlőfajták. 

6. A nagyvilág bortermelése, globális borföldrajzi kitekintés: Franciaország, Olaszország, az 

USA bortermelése, története, borvidékei. 

7. A világ borvidékei: borrégiók, a leghíresebb borvidékek bemutatása. 

8. A bor kereskedelmi kultúrája – jó bornak is kell a cégér! 

9. Bor és gasztronómia. Ételek és borok párosítása; bor és sajt; a bor felszolgálása, töltése, 

bemutatása; pincelátogatás, borvacsora. 

10. A borkóstolás technikája; a borminősítés szakszavai; borhibák, borbetegségek; borbírálat, 5 

bor kóstolása és bírálata. 

11. Pincelátogatás, borkóstolás a borász vezetésével. 

12. A félév összefoglalása. 

 



 

1.3 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

Nagyon fontos a megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazása, ezért a kurzus keretein belül 

tanultakat érdemes a gyakorlatban is kipróbálni és alkalmazni. Többek között erre szolgál a két utolsó 

lecke: az elsőn 5 bort fog megkóstolni és értékelni a csoport, a legutolsó előadás anyaga pedig 

„terepszemle”, amikor egy borászatot látogathatnak meg a hallgatók, ahol a borász maga mutatja meg 

és be a pincét, a borászat működését, a borkészítéshez használatos eszközöket. 

A hallgatóktól ezen kurzus esetében joggal várható el, hogy ne utasítsák el teljes egészében az 

alkoholt (azaz ne legyenek antialkoholisták), hiszen a bort az órákon is meg fogják kóstolni. E mellett 

természetesen legyenek a kulturált borfogyasztás hívei, választásukban mindig a minőség, ne a 

mennyiség domináljon. 

Érzékszerveiknek kifogástalanul kell működni, mert a bor kóstolása közben több érzékszervet is 

használniuk kell (látás, szaglás, ízlelés). 

Meg kell tanulniuk tisztelni a szőlész és a borász fáradságos munkáját, amivel ők a bort 

megalkotják. 

Ezt a szemléletet kell majd gyakorlati szakemberként munkájuk során továbbadniuk a 

vendégeknek, akár a turizmusban, akár a vendéglátásban helyezkednek el a kurzus elvégzése után. 

1.4 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK 

A bor nem elvont fogalom, amelyet messziről illik és kell csodálni, hanem egy élő anyag, amivel 

megismerkedni egy tényleg „nagy kaland”. A könnyebben elérhető, megfizethető árú bort érdemes a 

mindennapok részévé tenni, emellett egy jól megválasztott bor emeli is az ünnep fényét. 

Érdemes figyelni a nyomtatott és elektronikus szaksajtót, fesztiválokon minél több bort 

megkóstolni, baráti társasággal pincéket látogatni és borászokkal megismerkedni, ezáltal a magyar 

borkultúra értő részesévé válni. Amennyiben az anyagi lehetőségek engedik, tanácsoljuk, hogy a 

hallgatók menjenek el egy (híres borász által tartott) borvacsorára, hogy igazi kulináris élvezetben 

legyen részük. 

Mindezen tudás megszerzése után azonban arra figyelmeztetjük a hallgatókat, hogy egy bizonyos 

szint elérése után a borral kapcsolatos történésekről „illik” ugyan tájékozódni, de nagyon vigyázni 

kell, hogy a birtokunkba került tudás ne lendítsen át bennünket a ló túloldalára, és véletlenül se 

legyünk „borsznobok”. Ebben az esetben is érvényesüljön a görög filozófus által is hirdetett „arany 

középút”. 



 

2. ALAPFOGALMAK 

2.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke célja, hogy a hallgatók tisztában legyenek vele, milyen alapfogalmak birtokában kell 

lenniük ahhoz, hogy a félév során építkezni tudjanak a borkultusz témakörében. 

2.2 TARTALOM 

A hallgatók megismerkednek a szőlővel és a borral kapcsolatos alapfogalmakkal. 

2.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

2.4 ALAPFOGALMAK 

A fejezeten belül a legfontosabb alapfogalmakkal ismerkedünk meg, ezek elsajátítása szükséges a 

későbbiek megértéséhez. 

 

A szőlő 

A szőlő taxonómiai (rendszertani) osztályozása az alábbi: Angispermae (Zárvatermők törzse), 

Dicotyledonopsida (Kétszikűek osztálya), Rhamnales (Varjútövis virágúak rendje), Vitaceae 

(Szőlőfélék családja), Vitis (Szőlő nemzetség) fajai. Az európai szőlő ezen belül: Euvitis (Valódi 

szőlők alnemzetsége), Vitis vinifera L. (Kerti szőlő faj). 

Szinte valamennyi kultúrában a legősibb kultúrnövények egyike, az élet és halál jelképe. A jeles 

növényt termesztő térségekben (ez akár a Mediterráneumtól az indiai Kasmírig is terjedhetett) szent és 

isteni növénynek, tulajdonképpen az élet fájának titulálták. Néhány példa ezek közül: a sumer írás az 

„élet” szót szőlőlevél alakú jellel ábrázolja, míg zsidó hagyományok szerint a paradicsomi fa 

szőlőtőke volt, míg a Biblia szerint a szőlő első ültetője Noé volt. 

 

Bor 

Gyümölcs levéből erjesztett alkoholos ital, a szőlő mustjából készülő bor (ha „bor”-ról beszélünk, 

az egyértelműen a szőlőből erjesztett italra vonatkozik, ha más gyümölcsről beszélünk, akkor eléje 

tesszük, hogy pl. alma-, meggy-, datolyabor, stb.) A szőlőhöz hasonlóan mitológiai jelentőségű, a bor 

a termékenység ősi mitológiai szimbóluma, valamint az emberi vérrel azonosított mitológiai jel. 

 

Kultúra 

Nehezen megfogalmazható fogalom, számtalan értelmezése létezik.  

Egyik megfogalmazás szerint kultúra mindaz, amit az ember a természethez hozzátett, másik 

szerint a kultúra az idő folyamán egymásra rakodó események, szokások, írott és íratlan törvények 

sokasága és rendszere. (Mosoni, 1999) 

 

A borkultúra alkotóelemei 

A termesztési (technológiai)-, a gazdálkodási-, a kereskedelmi- és a fogyasztási kultúra összessége. 

A borkultúra a szőlőtermesztés és bortermelés (készítés), valamint a borkereskedelem és a 

borfogyasztás időben egymásra rakódó hagyományainak minőségi rendszere. 

2.5 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a rövid fejezetben a hallgatók megismerkedtek az alapvető fogalmakkal, amelyek 

minimálisan szükségesek az elinduláshoz. 

2.6 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

– Mi a szőlő? 

– Mi a bor? 

– Mi a borkultúra? 



 

3. A SZŐLŐ- ÉS BORTERMELÉS TÖRTÉNETE – KITEKINTÉS A NAGYVILÁGRA 

3.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgatók kapjanak egy átfogó képet arról, hogy a szőlő és a bor milyen mértékben kísérte végig 

az emberiség eddigi történetét, és milyen mélyen ivódott be ez a termék a kultúránkba. 

 

3.2 TARTALOM 

Ebben a fejezetben a hallgatók megismerkednek a szőlőnek és a bornak az emberiség 

történelmében betöltött fontos szerepével, a szőlészet-borászat eredetével, a vallások és a bor 

viszonyával, a bor irodalmi szerepével, a bor és a hagyományok viszonyával. 

 

3.3 A SZŐLŐ- ÉS A BORKÉSZÍTÉS EREDETE 

A szőlő- és borkészítés hosszú évszázados (évezredes) múltra tekint vissza, ennek legfontosabb 

állomásait foglalja össze az alábbi fejezet. 

 

A szőlő eredete 

Mosoni az alábbiakban foglalja össze a szőlő eredetét és kialakulását (Mosoni, 1999): a kréta 

időszak elején (kb. 100 millió évvel ezelőtt), a virágos növények kialakulása idején jelent meg a 

szőlőfélék feltehetően első nemzetsége, a Cissites. Ez a nemzetség a harmadidőszak elején kihalt, 

azonban belőle származtatják a ma élő 14 szőlőnemzetséget. 

A Vitis nemzetség első képviselői (Vitis dakotana) a felső-kréta időszakában bukkanhattak fel, 

ugyanakkor csak az eocén-rétegekből származnak olyan leletek, amelyek alapján már biztosan 

követhető a nemzetség fejlődésének útja (pl.: Vitis sczannensis). 

Hazánkban is találtak levél- és maglenyomatokat az alsó-oligocén rétegekben: Vitis hungarica 

(Kiseged), Vitis tokajensis (Erdőbénye). Az utolsó jégkorszak után fennmaradt Vitis sylvestris (ligeti 

szőlő) elterjedt egész Európában. A Kaukázus fekete-tengeri partvidékén fordul elő a legnagyobb 

számban, de megtalálható Európában erdős területeken, folyók völgyeiben (pl.: a Duna-menti 

erdőkben is). A Vitis vinifera a Vitis sylvestrisből alakult ki kultúrevolúció során, feltehetően i.e. 8000 

körül. A kutatók véleményei ez időpontot illetően ugyanakkor igen eltérőek.  

 

A borkészítés eredete 

A fent említett mű szerzője szerint a bor felfedezéséről szinte alig van ismeretünk (Mosoni, 1999). 

A készítés kialakulásának vizsgálatakor talán abból lehet kiindulni, hogy a bor elkészítéséhez edényzet 

volt szükséges. Ilyen, a borkészítéshez kapcsolódó leletek bőségesen akadnak szerte kontinensünkön 

és Ázsiában: 

i. e. 8000: Anau (Turkesztánia): cserépedényben gabonát tároltak; Teli Ilossuana (Mezopotámia), 

Szíria: nagy kerek sziklasilók szurokszerű bevonattal; 

i. e. 5000: llajji Firuz Tepe újkőkori iráni falu egyik agyagtéglás épületének konyhaterületéről 

kiástak hat darab 11.25 l-es agyagedényt. Az egyikben bor maradványait sikerült kimutatni az 

University of Pennsylvania Museum-ban; 

i. e. 4000: Mersin (Szíria): korsó kődugóval; 

i. e. 2500: A legrégibb szőlőprés Titris Höyük-ben  (Törökország délkeleti része). 

 

Ezek a régészeti leletek azt bizonyítják, hogy az első bor készítésének időpontját és helyét nem 

lehet pontosan megállapítani, mert az erre alkalmas edényzet nem jelenti egyértelműen azt, hogy 

abban bort is készítettek volna.  

 

A kiindulás másik alapja a mitológia lehet, érdemes a legendákban, isteni tettekben keresni a 

kezdetekre utaló jeleket. 



 

A mezopotámiai Gilgames eposzban Enkidunak (a vadembernek) Siduri (egy Istár papnő) adott 

először bort, ami az emberré válásának fontos kelléke volt (i.e. 4-5000). 

Egyiptomban Menesz fáraó (az 1. dinasztia első uralkodója) sírjában szőlőmagvakat találtak i.e. 

3000-ből.  

Egy asszír legenda szerint az i.e. 3000 környékén élő Dzsemzsid király egyik háremhölgye fedezte 

fel a bort. 

Az európai kultúrhagyományokban nemcsak a szőlő, hanem a bor eredete is Dionüszosz nevéhez 

fűződik. 

A valóságban az első bor a télire szárított szőlő eszenciájából alakulhatott ki talán i.e. 10 000 évvel, 

vagy akár előbb is. Ez a mazsolaborhoz (szalmabor) hasonlíthatott (a szőlőt egyébként friss 

gyümölcsként fogyasztották). Tárolhatóságát úgy növelték, hogy töppedt, szárított gyümölcsét tették 

el későbbre valamilyen edényben. Ez a télire begyűjtött gyümölcs levet eresztett, az pedig 

megerjedhetett. (Mosoni, 1999) 

3.4 A SZŐLŐ A KORAI IRODALOMBAN  

A szőlő már a korai kultúrák irodalmában megjelent, szerepe azonban csak lassan növekedett meg. 

Már a Gilgames eposzban is találunk utalást a szőlőre, amikor a főhős utazásai során megtalálja az élet 

fáját, mely éppen termését érleli: „...rubintvörös és kacsai tartják...”, írja a szerző a műben. 

A szőlőt legtöbbször isteni eredetű növénynek tartották, ezért hozzá kapcsolódóan a korai 

irodalmakban megjelennek a szőlő-, boristenek. Mivel a szőlő és a bor – mint korábban volt szó róla – 

a termékenység szimbólumai, így először a termékenységi (nőnemű) istenekhez kötődtek (pl.: Innin 

sumer boristen is nő volt). Az első férfi szőlő-, boristen Ozirisz, az egyiptomi kultúrában kapott helyet. 

Kontinensünkön, az európai, antik kultúrkörben Dionüszosz görög boristen töltötte be a szőlő 

megteremtőjének szerepét. 

A zsidó kultúrában is találunk nyomokat, egyes zsidó rabbik szerint az édenkertben növő „tiltott” 

fa szőlőtőke volt. Ez érdekes módon egybeesik azon keresztény hagyományokkal, miszerint az első 

szőlőtőkét Noé a paradicsomból mentette meg a vízözön elől. Így a szőlő teremtése isteninek minősül, 

bár az első szőlésznek, borásznak Noét tekintik. (Mosoni, 1999) A Biblia ekképp jeleníti meg ezt: 

„Noé pedig földművelő kezdé lenni, és szőlőt ülteté.” (Részlet a Bibliából, Teremtés Könyve)  

3.5 A SZŐLŐ ÉS A BOR A LEGENDÁK ÉS A VALLÁSOK VILÁGÁBAN 

A későbbi korokban a szőlő és a bor egyre fontosabb szerepet kapott a vallások és a kultúra 

világában; ebből emelünk ki néhányat az alábbiakban. 

 

Mezopotámia 

Korábban már volt szó róla, hogy a sumerok Innint tartották a szőlő és a bor megteremtőjének. 

Siduri – egy Istár-papnő – története kb. i. e. 4-5000 körül keletkezett, ő Enkidut borral szelídítette 

meg. A bor emellett fontos áldozati ital volt: elsősorban temetési szertartásokon az emberáldozatok 

elkábítását, megölését valószínűleg kábítószerezett, vagy mérgezett borral tették meg. Sokféle, a 

borhoz kapcsolódó italt ismertek már ekkor is, sőt keverték is őket. Általánosan fogyasztottak árpasört, 

datolyabort, de a szőlő bort is ismerték, viszont csak uralkodók és vagyonosabb kereskedők 

engedhették meg maguknak a fogyasztását. Voltak szűrt boraik is, melyeknek ára a közönséges bor 

árának nyolcszorosa volt. (Mosoni, 1999) 

 

Egyiptom 

Szintén volt már szó róla, hogy a szőlő teremtője az egyiptomiak szerint Ozirisz (i.e. 3000-től) volt, 

ki az első férfi boristen szerepét töltötte be. Ennek oka elsősorban az, hogy Egyiptomban a sört 

fogyasztották általánosan. Ezt a folyamatot, a bor megismerését legendákban lehet jól nyomon 

követni, pl. Hathort őrült mészárlását Ré még sörrel állítja meg. Menesz fáraó (1. dinasztia első 

uralkodója, i.e. 3000 körül) korában születhetett az a legenda is, amiben az istenek már bort ittak – és 

berúgtak tőle… Ugyanakkor az is tény, hogy a bort régebben is kellett ismerniük, hiszen kereskedtek 

olyan birodalmakkal is, ahol azt már bizonyítottan fogyasztották.  

A szőlő feldolgozásához kosárpréseket használtak, amely úgy működött, hogy fonott kosárban 

taposták ki a szőlőt, aminek a levét a sima, enyhén lejtő alapzatba vésett mustgyűjtő vájatok vezették 



 

el a tárolóedényhez. A préselés egy másik, szokatlanabb módját is ismerték, amely során egy hosszú, 

keskeny fonott kosárba tették a szőlőt, majd két bot segítségével a kosarat – mint egy törölközőt – 

kicsavarták. A kész bor tisztításához már szifonos szűrést is alkalmaztak. Valószínűleg főleg vörös 

boruk lehetett, melyhez sárga, hosszú, iszapból készített dugóval lezárt boroskorsókat használtak, 

melyek címkézettek voltak. Jelölték rajtuk a termőhelyet és a borminőséget is. Boraikat valószínűleg 

nem érlelték, az évjárat megjelölése az eladási sorrend miatt lehetett nekik fontos. A bor Egyiptomban 

is csak az uralkodó réteg és gazdag kereskedők élvezeti cikke volt. (Mosoni, 1999) 

 

Görögország 

A szőlő teremtője, az első bor készítője a görög mitológiában Dionüszosz volt. A bor térhódítása a 

görög legendákban is jól nyomon követhető. Zeusz még mézsört csinál diadali italul, mikor legyőzte 

apját, Kronoszt, de gyereke, Dionüszosz már a szőlő és a bor megteremtője. A borfogyasztás 

terjesztése ugyanakkor nem zajlott simán, amiről több legenda (pl. Ikariosz királyé) is tanúskodik. 

Több helyen törvények által próbálták megakadályozni a borfogyasztás terjesztését: megkötözött 

részegeket mutogattak a piactéren elrettentésül.  

Egyes termékenységi és mezőgazdasághoz kötődő ünnepek erős kapcsolatba kerültek a szőlővel, 

borral. Már az akkori görögök is legendaként ismerték azt, hogy a szőlő metszését a kecske (vagy 

szamár) fedezte fel. Valószínűleg az a megfigyelés volt az alapja, hogy a kecske vagy szamár által 

megrágott tőke nagyobb, édesebb fürtöket termett. A szőlőt gyakran taposták emelt, csatornás 

padozatú speciális alkalmatosságon, később köveket raktak a termésre, majd pedig a mérlegprések 

kezdtek elterjedni. A bort ebben a korban agyagedényekben tárolták, melyek nyílását kődugóval 

zárták el, amit zsinórral rögzítettek, majd az egészet még egy kősapka borította kívülről. A tömítést 

növényi rostokkal oldották meg. Boraikat nem itták tisztán, rendszerint vízzel hígították, 

„vegyítették”. Külön típust jelentett a tengervízzel hígított bor. Előszeretettel fűszerezték italaikat 

fűszerekkel, mézzel, de néhol gyantával is. A borfogyasztás általánossá vált a társadalom széles 

rétegeiben. (Mosoni, 1999) 

 

Római Birodalom 

Róma város alapításának idején, az ősi Római Királyság korában, i.e. 750-600 között honosodott 

meg a bortermő szőlő Itáliában. A Római Birodalom idején az arisztokrácia szemében a földbirtok 

számított a legelőkelőbb befektetésnek, és a mezőgazdasági munka a rangjukhoz legjobban illő 

foglalatosságnak. Ez az oka, hogy egészen más foglalkozású római személyek, politikusok, katonák, 

filozófusok, tudósok is alapos mezőgazdasági, szőlőtermesztési és borkészítési ismeretekkel 

rendelkeztek. A korban a rómaiak számára a tejen kívül a rendszeres italfogyasztásra két lehetőség 

volt: a víz és a bor. A vizek viszont sokszor fertőzöttek voltak, ezért általában keverve, „vegyítve” 

fogyasztották a két utóbbi italt. A mezőgazdaságról szóló könyvek a római irodalom értékes emlékei. 

A ránk maradt legrégebbi összefüggő prózai írás is egy mezőgazdasági szakkönyv. A latin írók 

tanításai majdnem két évezreden át hatottak Európa mezőgazdaságára, és még az elmúlt század elején 

is aktuális ismeretanyagnak számítottak (Cato, Plinius, Varro, Vergilius) (Mosoni, 1999). 

Sok kulturális ismeretet vettek ál a görögöktől, pl. a bor és szőlő terén, s itt Dionüszoszt Bakkhusz 

néven tisztelték. 

Birodalmuk terjeszkedésével a szőlőművelés és borkészítés kultúráját is terjesztették. Orgiasztikus 

lakomáik fő szereplője az ételek mellett a bor volt. Gyógyhatásait ismerték és alkalmazták is. A 

katonáknak és a rabszolgáknak is napi fejadagjuk volt, így ugyanis kevesebben betegedtek meg. 

Az ókorban számos szakácskönyv volt forgalomban, de csak egyetlenegy maradt ránk: Marcus 

Gavius Apicius könyve. Apicius dúsgazdag római patrícius Augustus és Traianus kortársa volt. 

Születését i.e. 25-re teszik. Hatalmas vagyonát fényűző lakomákra pazarolta, majd miután rádöbbent, 

hogy „csupán” néhány millió sestertius-a maradt, véget vetett az életének. (Mosoni, 1999) 

Közel-Kelet 

A Közel-Keleten a mitológia szerint a szőlő teremtője az Úr. Egyes rabbik szerint az édenkertben a 

„tiltott fa” szőlőtő lehetett. A nemes növényt Noé menti meg az özönvíztől, és ő volt az első szőlész – 

és részeg is. (Mózes 1. 09.) 

Ebben a térségben fejlett szőlőtermesztéssel, borkészítéssel rendelkeztek, boraikat szűrték 

(kákakosaras szűrőn), érlelték. 



 

A szőlő és a bor vallási ceremóniájuk részévé vált, komoly szimbolikus jelentéssel. A Bibliában 

rengeteg példát találunk erre: 

− a szőlő a bőség jelképe: Eskol-völgyi szőlőfürt Kánaán kikémleltekor (Mózes IV. 13.); 

− a szőlő érték: Nábót szőlőjének elrablása (Kir. 1.21.); 

− az ültetvény fontos helyszín: feleségszerzés szőlőben (Bírük 21.); 

− romantikus szimbólum: Salamon éneke (Énekek éneke); 

− az élet fontos kelléke: a hét faj egyike a búza, árpa, füge, datolya, olíva, gránátalma mellett. 

 

Később a bor mindennapi életük részévé vált, hiszen a vallási szertartások (sabat) fontos 

résztvevője volt, s az napjainkban is. A zsidók Tórája a keresztény Biblia Ószövetségének felel meg, 

így a keresztény hagyományokba, ceremóniákba is átöröklődött a szőlőbor szerepe, pl. Utolsó vacsora: 

„az én vérem” (Márk év. 14.), Kánaáni menyegző bora (János ev. 04.). Innen ered az a szokás is, 

miszerint a borkóstolások végén magyar szokás szerint az utolsó hivatalos pohár bor után a „búcsú-

poharat” vagy „Szent János-áldást” fogyasztják el. Ennek eredete az Abdias legendában található meg: 

János evangélista meg akarta téríteni Aristodemos pogány főpapot, aki a kereszténység ádáz 

ellenségének mutatkozott. Aristodemos megígérte, hogy megtér a keresztény hitre, ha Szent János 

kiissza a méreggel teli kelyhet, amely a szeme láttára már megölt két gonosztevőt. Szent János fogta a 

kelyhet, megáldotta a kereszt jelével, imádkozott, mire láng csapott föl a kehelyből, mérges kígyók 

hullottak belőle, majd fenékig kiitta a tartalmát. Semmi baja sem esett, Aristodemos mégsem váltotta 

be ígéretét. Erre Szent János átnyújtotta neki a köpenyét, hogy terítse a gonosztevőkre. Aristodemos 

ezt megtette, mire a gonosztevők életre keltek. A kettőscsoda hatására Aristodemos és vele együtt sok 

nép megkeresztelkedett. (Mosoni, 1999) 

 

Kárpát-medence 

A Kárpát-medencében a szőlő termesztését a még a Római Birodalom terjeszkedése előtt itt lakók 

kezdték el. A térség szőlőtermesztése megalapozójának mégis Probus császárt (276-282) tartják, aki 

katonáival ültettetett szőlőt. Ez okozta egyébként halálát is, hiszen katonái gyilkolták meg, mert a 

katona számára a földművelés „alantas” munka volt. 

Később Galénus császár (-381) is nagy borkedvelő hírében állt. Rezidenciája a mai Balatonfüred 

közelében volt. Rossz nyelvek szerint le akarta csapoltatni a Balatont, hogy több szőlőterülete 

lehessen. (Mosoni, 1999) 

 

3.6 A BOR ÉS A VALLÁSOK KAPCSOLATA 

 

A keresztény vallás 

Az előző alfejezetben már tárgyaltuk e témakört, hiszen a kereszténység és a zsidóság bölcsője a 

Közel-Kelet. Utaltunk arra is, hogy a Bibliában lépten-nyomon utalások vannak a szőlőtermesztésre és 

borkészítésre és -fogyasztásra. A szőlőtermesztők életének ritmusát az ültetvényen végzendő munka 

határozta meg. Ez a vallásban is nyomon követhető, melyről a későbbiekben még részletesen szólunk. 

 

A zsidó vallás 

A korábbi alfejezetben már érintettük e témakört is, hiszen a zsidóság bölcsője a Közel-Kelet. 

Mózes öt könyve a Tórának felel meg többé-kevésbé, és az ott leírtak a zsidók életét meghatározó 

szabályok alapjai. 

Mindenképpen kiemelendő ugyanakkor a kóser (vallási célra alkalmas) bor szerepe a zsidó 

vallásban. Eszerint komoly szabályozás (ún. Kashrut) vonatkozott és vonatkozik a szőlőtermesztéstől 

kezdve a borkészítésig minden folyamatra, sőt a fogyasztásra is. Az egész világban, így 

Magyarországon is készül kóser bor, de a szőlőtermesztésre vonatkozó szabályokat csak Izraelben 

tartják be. Mosoni művének ide vonatkozó fejezetében összegyűjtötte az erre vonatkozó legfontosabb 

szabályokat. (Mosoni, 1999) 

A szombat (sabat) lebonyolításában is fontos szerepe van a bornak: 



 

„Ha módunkban áll és egészségünknek nincsen ártalmára, szerezzünk be húst, bort és halat a 

szombat tiszteletére.” 

„A szombatot a kidus (kidus=megszentelés, a boráldás hagyományos héber neve) mondásával 

szenteljük, lehetőleg borra mondjuk a kidus imát, de két egész kaláccsal is végezhető. Romlott, nem 

iható borra nem mondhatunk kidust. A kiduspohár ne legyen csorba.” 

Gazdasági szempontból is jelentős volt számukra a bor: 

„Mestereink tanították: nem exportálnak Izrael országából semmiféle gyümölcsöt és javakat, 

amelyek életfontosságúak, mint például bort, olajat és lisztet.” 

A mindennapi élethez szóló bölcsességekben példázatként is szerepel: 

„Ahhoz, aki fanyar szőlőt eszik és bort iszik sajtójából, aki ellenben öregektől tanul, olyanhoz 

hasonlít, aki érett szőlőt eszik és óbort iszik. ... Rabbi Meir mondogatta: ne a kancsót nézd, hanem ami 

benne van, van új kancsó, amely tele van óborral, és van régi, amelyben újbor sincsen. (Ezzel az 

ember belső értékére céloz.)” 

És végül egy jellemző történet: 

„Ismael rabbi (Jose rabbi gyereke) meglátogatja Simeon rabbi házát. Felajánlottak neki egy 

serleget, amit az első kérésre elfogadott és egyszerre kiitta. Azt mondták neki: «Te is úgy gondolod, 

hogy aki egy hajtásra kiissza poharát, az kapzsi?» A válasz: «Nem mondanám, ha a pohár kicsi, a 

boruk édes, a gyomrom kő.» Ezért megérdemelt még egy pohárral.”  

 

Iszlám 

A mohamedán vallásban a borfogyasztás tiltott, melynek eredetét egy legenda magyarázza 

(Mosoni, 1999): 

„Mohamed sivatagi zarándoklásai során egy faluban nagy vigasságot talált. Meg is kérdezte, mitől 

ilyen vidámak az emberek, miért nevetnek, dalolnak, sőt túláradó szeretetükben még az idegeneket is 

megölelik és megvendégelik. Megmagyarázták neki, hogy a nagy vigasság oka a bor, már kiitták az 

emberek az ünnepi kupákat. Erre Mohamed Allah előtt kedves italnak minősítette a bort, mert ilyen 

boldogok lesznek tőle az emberek, s áldását adva a mulatozókra tovább indult. Harmadnap visszafelé 

jövet ismét e faluba ért. Most azonban sírás-rívás fogadta, sok házban meg temetésre készülődtek. 

Miféle járvány ülhette fel a fejét, hogy így elszomorította a falu lakosságát, s a nagy nevetést sírás és 

jajgatás váltotta fel? – kérdezte a próféta, s a falubeliek elmesélték, hogy nem járvány a szomorúság 

oka, hanem a harmadnapja tartott lakodalmi ünnepség. Az ünneplők bort ittak, de nemcsak egy 

kupával, hanem az elsőtől olyan kedvet kaptak, hogy utána cseberszám vedelték, s annyira 

megrészegültek, hogy a végén egymásnak estek, verekedni kezdtek, s most több halálos áldozata van a 

lakomának, a sebesültekről nem is szólva. Mohamed mérhetetlen haragra gerjedt, s megátkozta a bort 

és mindazokat, akik isszák.” 

E tiltás (2. szúra, 5. szúra) ellenére a törökök a hódoltság idején fogyasztottak alkoholos italt. Erre 

több indokot találtak, pl. messze vannak Allahtól, így az nem látja őket, valamint a tiltás a borról szól, 

a borpárlatról és az erjedésben levő mustról nem. Érdekes, hogy a Korán szerint a Paradicsomban 

nem-poshadó vizű, tejjel, mézzel és borral folyó patakok vannak. (47. szúra)  

 

Hinduizmus 

A hinduizmusban a bor nem játszik kiemelt szerepet. Hőseposzokban (pl.: Rámájana), filozófiai 

bölcselkedésekben megjelenik, mint a lakoma egyik itala. Főleg negatív megítélés alá esik, bűnös 

kábulatot okoz (Mosoni, 1999). 

Snmad Bhagavatam I. 15.22-23: 

„Ólt, király, Dváraká városában élő barátainkról és rokonainkról kérdeztél. Elmondom hát neked, 

hogy mindannyiukra lesújtott a bráhmanák átka. Mindannyian megrészegedtek az erjesztett rizsből 

készült bortól, s botokkal támadtak egymásra, még csak fel sem ismerve a másikat. Most négy vagy öt 

kivételével mind meghaltak és eltávoztak.” 

Snmad Bhagavatam 1. 15.34: 

,,A legfelsőbb megszületetten, az Úr Sri Krisna idézte elő, hogy a Yadu-dinasztia tagjai elhagyják 

testüket, és így megszabadította a világot a terhétől. Tette olyan volt, mint amikor egy tüskét egy 

másik tüskével távolítanak el, noha az irányító számára a két tüske ugyanaz. 

... Az Úr örök társaival azért jelent meg a földön, hogy segítsen az irányító félisteneknek 

eltávolítani a világ terhét. Arra kért hát néhány baráti félistent, hogy jelenjenek meg a Yadu családban 



 

és szolgálják Őt nagy missziója végrehajtásában. Miután az Úr teljesítette küldetését, a félistenek az 

Úr akaratából úgy hagyták el anyagi testüket, hogy részeg őrületükben egymás ellen fordultak. A 

félisteneknél megszokott dolog, hogy a soma-rasa italt fogyasztják, ezért a borivás és a mámor nem 

volt ismeretlen számukra. Részegségük miatt néha bajba is kerültek. ...” (Mosoni, 1999) 

 

Buddhizmus 

A hinduizmus és a buddhizmus közös tőről fakad. A történelem során időnként a köztük levő 

különbség igen csekély volt. Lényegében a hinduizmusnál leírtak igazak a borhoz való viszonyukban. 

(Mosoni, 1999) 

 

A szőlő és bor a közép- és újkorban 

A borfogyasztás a mediterrán kultúrában egyre elterjedtebb, mert: a/. a vizek egészségtelenek, b/. 

az étkezési szokások megkívánják, c/. a jobbágyság szegényes tápláléka miatt a borban lévő kalóriára 

is szükség volt, d/. a bor a keresztény liturgia fontos része.  

A nagy kereslet jelentős kereskedelmet hívott életre. De nem a minőség, hanem a mennyiség, és a 

könnyű szállítás (vízi utak, városok közelsége) volt fontos. A középkori hordókban a bor nem volt 

hosszú ideig eltartható, tehát az óbort nem ismerték. A márkás fajborok a XVIII. századtól kezdenek 

ismertté és keresetté válni. A fajborok egyre nagyobb differenciálódása viszont a jó bort luxuscikké 

tette. 

 

A szőlő és bor a XX. században 

A XX. sz. utolsó évtizedei robbanásszerű fejlődést hoztak a bortermelésben és a borfogyasztásban, 

majd a II. világháború után a már akkor is vezető országokban egyre nőtt a termelés, így 

Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Magyarország és Görögország rendelkezett 

jelentős minőségi bortermelő kapacitással,  

A XX. század második felében a világ más földrészei is bekapcsolódtak a mennyiségi 

bortermelésbe. Így kerültek reflektorfénybe a következő helyek: Ausztrália, Dél-afrikai Köztársaság 

(fehérborok), Kalifornia (Chardonnay), Chile és Argentína (vörösborok). A világban jelenleg 

körülbelül 10 millió hektáron telepítenek szőlőt, e terület 70%-a Európában van (Bodnár L., 2007). (A 

magyar bor története,  

http://bortura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=124 letöltve: 2010. 

július 7.) 

1. kép A szőlőtermesztés elterjedését Földünkön az alábbi ábra szemlélteti 
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3.7 BORÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK 

A szőlőhöz és borhoz a kultúrában, a mindennapi életben számtalan ünnep, hagyomány 

kapcsolódik. A népi életben, kulturális hagyományokban a szőlőhöz védőszentek kapcsolódtak, azok 

ünnepe általában egybeesett a szőlőérés egy-egy időszakával (pl. tavaszi fagyok, júniusi esőzések, 

stb.). A szentek kiválasztása és ünnepe tudatos volt, feladatuk a nehéz időszak átvészelésének segítése 

volt.  

A szőlőben és pincében elvégzendő munkák és a szőlővédő szentek között szoros kapcsolatot 

figyelhetünk meg. A védőszentek ünnepe pontosan egybeesik egy-egy kritikus időszakkal (tavaszi 

fagyok, nyár eleji esőzések, szüret időpontja, etc.). A szenteket tudatosan a nehezebb időszakhoz 

választották ki. 

Fentiek kapcsán a borhoz és a szőlőhöz számtalan borünnep és hagyomány kapcsolódik, mint azt 

korábban is említettük. Ezek részletes felsorolása és bemutatása meghaladja a tankönyv terjedelmi 

kereteit, így a „Hungary Wines: Borünnepek” internetes oldalt alapul véve tanácsoljuk a borünnepek 

és –hagyományok tanulmányozását (Hungary Wines: Borünnepek, http://www.hungary-

wines.com/borunnepek.php letöltve: 2010. június 27.), különösen az alábbi jeles napokhoz 

kapcsolódóan: 

− Január 22., Szent Vince: „Ha fénylik Vince, megtelik a pince. Ha csepeg, csurog, kevés lesz 

a borod.” Szent Vince hispániai vértanú, Kr.u. 304-ben halt meg. Egyetlen leírásban, kódexben 

sem találunk utalást arra, hogy a szőlőhöz vagy borhoz bármi köze is lett volna, ennek ellenére a 

szőlészek, borászok az egyik védőszentjüknek választották. Neve miatt Franciaországban 

különösen tisztelik (Vin-Cent = százszoros bor). A csongrádi Szent Vince borrend sem véletlenül 

vette fel éppen az ő nevét: úgy tartják, a homokos talajon való munka épp oly gyötrelmes, mint 

amilyen a szent élete volt. A pécsi szőlősgazdák szokása volt, hogy Vince napján végiglátogatják 

a pincéket és áldomásoznak (Vince napi pincejárás). 

− Április 24., Szent György: Szent György napja mindenhol a megújulást és a tavasz kezdetét 

jelenti, ezzel is a harcost szimbolizálja, aki a tavaszt szabadítja ki a tél fogságából. Szokás volt, 

hogy ezen a napot választották meg az új hegybírót, és ilyenkor szerződtették a csőszöket is. A 

nagykanizsai népi monda szerint, amikor a török kivonult hazánkból, olyan dühös volt, hogy meg 

akarta átkozni az országot. A magyar tolmács tanácsára azt mondta, hogy „verjen mög a 

szentgyörgyharmat, Magyarország!”. Így lett a György napja körüli esőnek „török átka” a neve, 

ami természetesen jó termést ígér. 

− Május 25., Orbán nap: Orbán napja körül kezd virágozni a szőlő, ez a szőlő számára nagyon 

érzékeny periódus, nagyban meghatározza a termés milyenségét. Orbán napon minden 

borvidéken kisebb vagy nagyobb ünnepséget tartanak, és mivel egybeesik a nyár kezdetével, 

egyre nagyobb turisztikai vonzerővel bír. A mulatságok körmenettel indulnak, a szenthez 

imádkoznak, a településeken körbeviszik a szent szobrát, borral locsolják. Ha ezen a napon esik, 

gyakran pálcával megverték, leköpködték, kővel dobálták, hogy nem hozott nekik jó időt. 

Csongrádban eső esetén a szentet nem bántották, viszont a borosüveget vízzel töltötték meg, 

hogy majdan a szüretkor is tele legyen.  

− Június 8., Medárd: Medárd püspök legendája szerint már gyermekkorában is segített a 

szegényeken, köpönyegét egy vak koldusnak, a lovát pedig egy földművesnek adta. Neve napja 

közismert időjárásjósló nap. A népi mondák szerint, ha ezen a napon esik, akkor negyven napig 

esni fog. 

− Augusztus 7., Szent Donát: Legendája szerint egy mise alkalmával a pogányok kiütötték 

kezéből a kelyhet, ami darabokra tört. Donát püspök a szilánkokat összeszedte, az oltárra 

helyezte, majd imádkozni kezdett, és a darabok a kezében összeforrtak és eggyé váltak. Amikor 

évszázadokkal később ereklyéit szállították, a kísérő papot villámcsapás érte, de semmi baja nem 

lett. Ezt a csodát Szent Donátnak tulajdonították, éppen ezért akkor imádkoznak hozzá, amikor 

elemi károkat (jégeső, villámcsapás) akarnak elkerülni. 1724-től Buda védőszentje. Egerben nagy 

hagyománya van az Egri Bikavér Ünnepe Szent Donát Napján nevű, többnapos 

rendezvénysorozatnak. 

http://www.hungary-wines.com/borunnepek.php
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− Szüretkezdő napok: október 15., Mária Terézia napja, október 21., Orsolya napja, 

október 28., Simon Júdás napja (Tokaj-Hegyalján az mondják, hogy „akár haszon, akár kár, 

Simon Júda a határ!”). 

− November 11., Szent Márton: A római katonából lett püspököt Szent István királyunk 

Magyarország védőszentjének választotta, így kötötte össze Márton alakja a korai középkorban a 

latin Pannóniát és a keresztény Magyarországot. Az ő tiszteletére épült az egyik legszebb 

kolostor-együttesünk, a magyar államiság szimbóluma, a világörökség Kárpát-medencei kincse, a 

Pannonhalmi Bencés Apátság. A legenda szerint Márton nem akart Tours-ban püspök lenni, ezért 

a ludak óljában bújt el, de a gágogás elárulta őt. Innen ered a hagyomány, hogy ezen a napon 

libát szoktak enni: „Aki Márton napján libát nem eszik, ehet bármit, mégis éhezik!”. Időjárásjósló 

nap is egyben: „Ha Márton napján a libák korcsolyáznak, akkor karácsonykor bízvást bőrig 

áznak”. A sült liba mellcsontjából pedig a téli időjárást jósolták meg: ha a csont fehér volt, 

hosszú, havas telet vártak, ha a mellcsont piros, akkor fekete karácsonyra és enyhe időre 

számítottak. Márton napja egyben az újbor ünnepe is, hiszen ekkorra kiforr a bor, és a boros 

gazdák végre megkóstolhatják egész éves fáradozásuk gyümölcsét. Erről a napról Bajától Egerig 

hazánk minden jelentősebb városában, és a tőlünk nyugatra eső országokban is, kisebb-nagyobb 

ünnepségek, hagyományőrző rendezvények, borvacsorák formájában egyaránt megemlékeznek. 

 

3.8 SZÜRETI MONDÓKA
1 

 

A borkultúrához kapcsolódik a szőlő és bor, a szüret megtestesítését bemutató népi rigmus, 

mondókázás is. A teljesség igénye nélkül, az egyik legismertebbet mutatjuk be az alábbiakban. 

„Szedjük a csóka dinkát, 

Azt a borbő kékkadarkát, 

Hadd teljék a puttonyom, 

Aki első végzi rendét, 

És felönti telt edényét, 

Azt ... megcsókolom.” 

 

3.9 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az előadáson a hallgatókkal tisztáztuk az alapvető fogalmakat, megismerték a szőlő- és a bor 

eredetét, a bor szerepét a vallásokban és a borral kapcsolatos hagyományokat. 

3.10 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Mi a szőlő eredete? 

− Honnan származik a borkészítés? 

− Milyen szerepe van a bornak a különböző vallásokban? 

− Hogyan jelenik meg a bor a legendákban? 

− Milyen borünnepeket ismer? 

− Sorolja fel a borhoz kapcsolódó hagyományokat! 

 

                                                      
1
 http://www.nchungarians.org/Haraszthy%20Agoston.pdf, letöltve: 2010. július 7. 
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4. A SZŐLŐ- ÉS BORTERMELÉS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 

4.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgatók kapjanak egy átfogó képet arról, hogy a szőlő és a bor milyen mértékben kísérte végig 

a Kárpát-medence és mindenkori lakóinak eddigi történetét, és milyen mélyen ivódott be ez a termék a 

kultúránkba. 

4.2 TARTALOM 

Ebben a fejezetben a hallgatók megismerkednek a szőlőnek és a bornak a Kárpát-medence, majd az 

itt megtelepedő magyarság történelmében betöltött fontos szerepével, a szőlészet-borászat hazai 

eredetével, a jelen helyzettel és a jövő kihívásaival. 

4.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

Szinte minden európai nép történetében van néhány, a szőlővel kapcsolatos monda, hagyomány, és 

ez alól Magyarország sem kivétel. Ennek oka a bortermelés, a szőlőtermesztés történelmi fejlődése. 

Hazánk már a honfoglalás előtt is ismert és kedvelt bortermelő vidék volt Európában, és ez így van 

ma is, hazánktól északabbra nincs jelentős bortermelés, és bár a legészakibb borvidékek egyike a 

miénk, mégis egyedülálló borokat termel az ország. 

Tovább fokozza a szerepet az, hogy az ország  méretéhez, elhelyezkedéséhez képest egyedülálló 

borválasztékkal dicsekedhet: egyaránt találhatunk mediterrán stílusú Villányi, friss, gyümölcsös 

jellegű Balaton-környéki, testes Észak-Dunántúli, savas Északkelet-Magyarországi, Soproni, sajátos 

ízvilágú somlói és nem utolsósorban Tokaji aszús borokat. 

 

A szőlőtermesztés messze időkig nyúlik vissza, hiszen a korábban említett kiváló adottságokat már 

Probus császár is felismerte és 272-ben  szőlővesszőket ültetett a Szerémségben, majd a Dunántúlon.  

Hazánk területén az első szőlővesszőket a kelták, majd a rómaiak ültették Pannóniában, főként a 

Balaton-felvidéken és a Duna mentén.  

Ezt követték elődeink, akik szintén ismerték a szőlőtermesztés, borkészítés tudományát. Erre 

utalnak bolgár-török eredetű jövevényszavaink, mint a szőlő, bor, szűr, seprő és csiger, amelyek 

alapvető szőlészeti-borászati ismereteket jelentettek. Honfoglaló elődeink már szépen művelt szőlőket 

találtak a Kárpát-medencében. Tokaj környékét „felfedezve” találkoztak az ártéri erdők vadszőlőivel 

is. Kezdetben a tenyészhelyén található, a fákra felfutott szőlő körül megritkították az árnyékot adó 

fákat, a bozótot kiirtották, tisztán tartották a tő környékét, metszették és lebujtott venyige segítségével 

szaporították.(A magyar bor története, 

http://bortura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=124 letöltve: 2010. 

július 7.) 

A magyar királyság megalapítását, a kereszténység felvételét követően a kolostorok szerzetesei a 

hit mellett a borkultúra terjesztését is magukra vállalták: így lett a középkori és újkori Magyarország 

Közép-Európa legjelentősebb bortermelője. (Hungary Wines: Bortörténelem, http://www.hungary-

wines.com/history.php, letöltve: 2010. június 22.) 

I. István korából több oklevél is bizonyítja, hogy már ezekben a korai időkben is fontos szerepet 

játszott adózáskor, adományozáskor, hogy a földterület alkalmas-e szőlőtermesztésre. 

Az első magyar borvidéket 1042-ben Abasáron említették (akkori nevén Saárnak hívták).  

A tatárjárás pusztítása után a magyar szőlőkultúra formálásában a XII-XIII. század folyamán fontos 

szerepet játszottak a betelepített vallon, olasz és német telepesek. Ezt követően a Balkán-félszigetről 

észak felé húzódó délszláv népcsoportok hozták be a kadarkára épülő vörösbor-kultúrát. A következő 

évszázadok a magyar bor felvirágzásának évei, kialakulnak a hegyközségek, a tokaji borok 

megjelennek a nemzetközi kereskedelemben. 

A török hódoltság alatt a borral való kereskedést nem tiltotta semmilyen előírás, mert a törökök 

számára a vámjövedelmek jelentős bevételi forrást képeztek. A török időkben az elfoglalt területeken 

ugyan visszaesett a bortermelés (a Szerémségben meg is szűnt), ezzel szemben az ország nyugati 

részén, illetve Erdélyben komoly borkonjunktúra alakult ki: a végvárakban állomásozó katonaság 

http://bortura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=124
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rengeteg bort fogyasztott, és a külföldi borkereskedők is ezekről a területekről igyekeztek beszerezni a 

megszokott magyar borokat.  

Később a Habsburgok akadályozták a szőlőművelést sarcokkal, adókkal, de a Rákóczi 

szabadságharc fontos kelléke volt a bor, hiszen egyrészt ezzel a borral látták el a harcoló csapatokat, 

másrészt az eladott borból befolyt pénzből vásároltak fegyvereket. Rákóczi tokaji bort küldött azokba 

az udvarokba, amelyek támogatását meg akarta nyerni, Az első borvidéki besorolást és minősítést is II. 

Rákóczi Ferenc rendelte el 1703-ban, mely szerint az egyetlen első osztályú borvidék Tokaj-Hegyalja 

volt.  

A szabadságharc leverése után Mária Terézia rendeletekkel próbálta visszaszorítani a magyar 

borkereskedelmet az osztrák bor javára, szerencsére ezek a rendeletek csak gátolták, de nem 

akadályozták meg teljesen a magyar bor kivitelét.  

 

A magyar borászat megújítása Széchenyi Istvánnak köszönhető, aki hathatósan támogatta a 

korszerű szőlőtermesztést, a szakemberképzést, az újító kísérleteket, melynek eredményei a 

szakkönyvek, szaklapok, az 1863-as hamburgi világkiállításon elismert tokaj-hegyaljai borok. 

1875-ben azonban hazánkban is megjelent a filoxéra-járvány, mely a szőlőskertek kétharmadát 

tönkretette. Később állami támogatással folyamatosan újratelepítették az elpusztult szőlőket, és a 

századforduló környékén már újabb földeket is művelésbe fogtak, új fajták jelentek meg, és megindult 

a szőlőtermesztés az alföldi homoktalajon is. 

A filoxéra vész után a két világháború súlyos csapásokat mért a borgazdaságokra, a szőlőtermelés 

színvonalában a munkaerő és a termelési eszközök hiánya miatt hanyatlás következett be.  

A szocialista időszakban 1961-1965 között megkezdődött a második szőlőrekonstrukció, amikor 

közel 47 ezer ha-t telepítettek, és egyidejűleg megkezdődött a borászati üzemek korszerűsítése, 

továbbá az új borászati üzemek építése is.  

4.4  

Szőlőtermelés Magyarországon napjainkban – és a lehetséges jövő 

A rendszerváltás után a szőlőtermesztés és borászat hatalmas átalakuláson ment át. A legnagyobb 

probléma, hogy a privatizáció következtében a szőlőtermelés és a feldolgozó-, illetve 

tárolókapacitások nagyrészt elváltak egymástól. 

A termés szőlőként történő értékesítése már nem igazán biztosítja az ültetvények felújítását, 

korszerűsítését, újratelepítésre nemigen van lehetőség. Ez azt eredményezte, hogy Magyarország 

szőlőterületei évről évre csökkentek, és napjainkra az ültetvények életkora 60%-ban meghaladja a 20 

évet. Az ültetvények állapota, jelentős tőkehiánya, fajtaösszetétele is eredője a nagyrészt veszteséges 

termelésnek. 

Nem kis mértékben ez annak köszönhető, hogy bár hazánkban is egyre inkább divattá vált a bor, a 

borfogyasztás (sokszor státuszszimbólum, hogy ki mennyire ismeri a nagynevű borászokat, és kiknek 

a borait tárolja a saját pincéjében), vagy akár a bortermelés is, ugyanakkor ezzel szemben elmaradt a 

magyar borok megismertetése a külföldi fogyasztókkal. Így nem igazán alakult ki a magyar bor-

közkép és arculat, ennek következtében a magyar borkivitel jóval kevesebb, mint a felére csökkent és 

ez kb. 800 ezer hl nagyságrendű piacvesztést jelentett a rendszerváltás előttihez képest. 

Ezt sajnos tetézte országunk Európai Uniós csatlakozása, mivel ezzel Magyarország is szereplője 

lett annak a piacnak, melynek országai hozzávetőlegesen évente kb. 20-30 millió hl eladatlan bort 

termeltek s termelnek napjainkban is. 

Mindehhez hozzáadódik, hogy az ún. „újvilági” országok boraival szemben, a védett magyar 

piacon zöld utat kaptak a minimális uniós vám miatt az ezen bortermelő országok termékei. 

Tovább nehezítette Magyarország uniós tagságának első évét, hogy az országban egyrészt a magas 

terméshozamú évek miatt, másrészt az export visszaesése miatt jelentős mennyiségű felesleges 

borkészlet halmozódott fel. 

Magyarország napjainkban a múltjának köszönhetően tekinthető bornagyhatalomnak. A 

borminőség, a tehetős piacokhoz való közelség és a borágazatba áramló tőke összefüggése eltérő 

kulturális és történelmi viszonyok változói közepette is változatlan állandó: márpedig Magyarország 

borai Nyugat- és Észak-Európa tehetős és igényes városi piacaira a múltban nem jutottak el. Ez alól 



 

talán a Tokaji aszú kivétel, mely fénykorában is inkább ritka különlegesség, semmint a mindennapok 

itala volt.  

A tőke- és pénzhiány, az elhibázott törvényi szabályozás, az elaprózott birtokrendszer, az 

elöregedett technológiai háttér megannyi külső akadályként jelenik meg, a borhamisítás és egyéb 

tiltott praktikák okozta hitelvesztés leginkább a tisztességes borászokat sújtja.  

Optimizmusra adhat okot az, hogy a modern technológia szinte már alapkövetelménynek számít, és 

sok pincében világlátott, tapasztalt ifjú borászok készítenek bort.  

4.5 ÖSSZEFOGLALÁS 

A leckében a hallgatók megismerkedtek a szőlőtermesztés és borkészítés történelmével, aztán ezt 

leszűkítettük Magyarországra. Megnéztük, hogy milyen a mai helyzet, illetve hogy mi várható a 

jövőben a nemzetközi „borfronton”. 

4.6 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Jellemezze a hazai borászat múltját a kezdetektől a rendszerváltásig! 

− Melyek a magyarországi szőlőtermesztés jelenkori legfontosabb jellemzői? 

− Mutassa be a bortermesztés lehetséges jövőjét! 



 

5. FÖLDRAJZI FELTÉTELEK, SZŐLŐFAJTÁK 

5.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke célja, hogy a hallgató megismerje, milyen földrajzi, meteorológiai feltételek befolyásolják 

a szőlőtermesztést, a borszőlő-termő országok lehetőségei közötti különbségeket, illetve rövid 

áttekintést kapjon a világon és a Magyarországon is termesztett szőlőfajtákról. 

5.2 TARTALOM 

A fejezet foglalkozik a szőlőtermesztés geográfiai feltételeivel, az optimális termőhelyek földrajzi 

jellemzőivel, az éghajlatváltozásnak a magyarországi termesztésre gyakorolt várható hatásaival, illetve 

ismerteti a legfontosabb szőlőfajtákat.  

5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

Éppúgy, ahogy vannak különböző fajtájú almák és burgonyák, a szőlőnek is vannak különböző 

fajtái. Az évszázadok során bizonyos szőlőfajtákat választottak ki, amik kedvező tulajdonságokkal 

rendelkeznek (kellemes íz, magas terméshozam, betegségekkel való ellenálló képesség stb.). Ezek 

között vannak azok, amelyek számunkra a legismertebbek, mint a Chardonnay és a Cabernet 

Sauvignon, valamint számos más fajta. A felhasznált szőlőfajta határozza meg a bor karakterének 

jelentős részét: a különböző szőlőfajták amellett, hogy hatnak a bor ízére és színére, különböző 

mértékben tartalmaznak cukrot, savat és tannint (a fő szőlőfajták jellemzőit a róluk szóló alfejezetek 

tárgyalják). Nem mindegyik Chardonnay-nak vagy Cabernet Sauvignon-nak egyforma az íze, és nem 

egyforma az ára. Ez azért van, mert a másik tényezők fontos hatással vannak a bor stílusára és 

minőségére. 

A szőlőtermesztés és borkészítés egymástól elválaszthatatlanul fejlődött az ókortól napjainkig a 

kultúrával és a civilizációval együtt. Ma, fejlődő, „igényes” világunkban a szőlőtermesztés és a 

borászat feladata a kiváló, azaz kitűnő élvezeti értékű borok készítése, a minőségi bortermelés. 

A szőlőtermesztés kedvező termőhelyi viszonyai Földünkön a 9–21°C évi középhőmérsékletű 

területek; ezek az északi féltekén a 30–50., a délin pedig a 20–40. földrajzi szélességi fokok között, 

mintegy 2000 km szélességű földsávban húzódnak. Az északi a sok ezer éves hagyományával, 

valamint a szárazföld és az itt élő lakosság jóval nagyobb részarányával történetileg is meghatározóbb, 

mint a déli. Világviszonylatban a vörösborok részaránya 60–65%, a fehéreké 30–35%. A világ szőlő- 

és bortermelő országainak száma 71. Kiemelkedő Franciaország, Olaszország és Spanyolország 

bortermelése, amelyek csaknem a kétharmadát adják az összes bortermelésnek. A szőlőterület, 

bortermelés és a borfogyasztás megoszlását a 2. ábra szemlélteti.  (Az ázsiai szőlőtermés nagyrészt 

csemegeszőlőként, illetve mazsolaként hasznosul.) 

Magyarország a 45,5–48,5° földrajzi szélességek között fekszik, 10–11°C-os az évi 

átlaghőmérséklet. Földrajzi adottságaink így elsősorban minőségi fehérborok előállításának kedveznek 

– melyek nagy sav- és aromaanyag-tartalommal bírnak –, valamint a déli lejtőkön a nagyobb 

napfénytartalom (besugárzás) miatt a szubmediterrán klímájú térségeink alkalmasak minőségi 

vörösborok készítésére is. Magyarország – az ezredfordulón mért – szőlőterülete alapján 

világviszonylatban a 13., bortermelésével a 14., míg borexportjával a 11. helyet foglalja el. Hazánk a 

világ össztermeléséből közel 1,5%-kal, borexportjából majdnem 2%-kal részesedik. 

 

Az alábbiakban az előzőekben említettek részletes kifejtését tesszük meg: 

5.4 A SZŐLŐTERMESZTÉS KÖRNYEZETI FELTÉTELEI 

Az alábbiakban részletesen mutatjuk be szőlőtermesztés és a borkészítés feltételeit, amelyek közül 

legfontosabbak a hőmérsékleti viszonyok, a terület fekvése, a talaj összetétele és minősége. 

 



 

A szőlő talajigénye 

A hazai (eurázsiai) szőlőfajták a mocsaras és nagyon szikes talajok kivételével mindenütt 

megélnek, sivár homokon és kavicsos, sziklás talajon is termeszthetők. A szőlő elsősorban az 

értékesebb, tápanyagban gazdag, szerkezetes talajok nyújtotta adottságokat kedveli. 

A talajnak a szőlőre gyakorolt hatása többoldalú, egyrészt a tápanyaggal való ellátottságtól függ a 

szőlő fejlődése és terméshozama, másodsorban a napsugárelnyelő és –raktározó képességével 

befolyásolja a mikroklímát, harmadrészt hatással van a bor minőségére és jellegére. 

A talajtényezők közül lentebb foglaljuk össze a legfontosabbakat, amelyeket a szőlőtermesztés 

szempontjából mindenképpen figyelembe kell venni. Ezek a faktorok: 

− A termőréteg vastagsága: minél vastagabb a termőréteg, a szőlő gyökere annál mélyebbről 

veheti fel a vizet és tápanyagokat. 

− Termékenysége: amelyik talajban megfelelő a tápanyagkészlet, és azok összhangban vannak a 

szőlő igényével, abban a szőlő jól díszlik és jól terem. 

− Vízellátottsága: kedvező, ha a talajvíz nincs 1,5-3 m-nél mélyebben. A magasabb, pangó 

talajvizet a szőlő gyökérzete nem bírja, a nyirkos, vizes talaj nem alkalmas a szőlőtermesztésre, 

mert a növény vesszője rosszul érik be, emiatt ki van téve a téli fagykárnak, és a gombás 

betegségek is jobban veszélyeztetik. Erősen száraz jellegű talajokon lehet ugyan szőlőt telepíteni, 

de az aszályos években számolni kell a termésmennyiség csökkenésével. 

− A talaj fizikai szerkezete: azok a homoktalajok, ahol a kvarctartalom 80% felett van, filoxéra-

immunisak, itt a hazai fajták saját gyökerükön termeszthetők, ügyelni kell azonban arra, hogy a 

humusztartalmuk elegendő legyen a szőlő igényeinek fedezésére. A kötött talajok közül a lösz- és 

nyiroktalajok is megfelelőek a szőlő termesztéséhez.
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5.5 A SZŐLŐNÖVÉNY FONTOSABB SAJÁTOSSÁGAI METEOROLÓGIAI SZEMPONTBÓL 

Fényigény 

A szőlő fénykedvelő növény, föld feletti részei a fény kereséséhez és annak maximális 

kihasználásához alkalmazkodtak. A szőlő a szórt fényt is jól hasznosítja, asszimilációs intenzitása 20-

30 000 lux erősségű megvilágítás mellett a legkedvezőbb. 

A fény több helyen is érvényesül a szőlő érése, növekedése folyamatában, különösen a bogyók 

színeződésére van kedvező hatással. A fénykihasználás foka a megfelelő sor- és tőtávolság 

megválasztásával javítható. A hő- és fényigény együttes értékelésére a hő-fény index szolgál. Ezt úgy 

számítják ki, hogy a tenyészidő alatti aktív hőösszeget szorozzák a lehetséges napfénytartalom 

órákban kifejezett értékével, s ennek milliomod részét veszik. Ahol a hő-fény index a 2,6 értéket nem 

éri el, ott a szőlő gazdaságos termesztése nem lehetséges. Hazánk borvidékeinek kedvező adottságúak, 

a hő-fényindex értékei mindenhol meghaladják a minimumértéket. A vegetációs periódusban a 

napfényes órák száma magas kell legyen,  szőlőtermesztő tájakon 1250-1500 óra az általános. 

Hazánk hő-fény viszonyai az egészen késői érésű fajtákat kivéve a legtöbb szőlőfajta termesztését 

lehetővé teszik, de döntően befolyásolják még a fekvési viszonyok, a tengerszint feletti magasság és 

egyéb természeti adottságok is. Ezek kedvező hatásaként nagyon előnyös mezo- és mikroklíma 

alakulhat ki (pl. Tokaj). 

 

Vízigény 

A csapadék a talaj víztartalmának módosításával közvetlenül hat a szőlő fejlődésére és 

termőképességére. Jelentős mértékben módosítja a hőviszonyokat, ezen túl befolyásolja a termés 

minőségét. Emellett a lehullott csapadék mennyisége és eloszlása a betegségek megjelenésére, 

mértékére, emiatt a fajták megválasztására van hatással, és befolyásolja a termesztési feltételeket. 

A szőlő általában 500-600 mm évi csapadékkal megél, amennyiben jó az eloszlása. Hazánk 

csapadékviszonyai ehhez hasonlóak, jók, az országban általában nem a csapadék mennyiségével, 

hanem annak egyenlőtlen eloszlásával van baj.  
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A szárazság okozta negatív hatások főleg a megfelelő agrotechnikával küszöbölhetők ki, 

ugyanakkor a túl sok nedvesség általában gyengébb minőségű termést eredményez. A nedvesség 

hiánya a visszafogott növekedésben, s a fürtök lesülésében okozhat problémákat a termelők számára. 

A csapadék összetétele sem mindegy, a gyakori jégverések és az ónos esők tovább ronthatják a 

helyzetet, utóbbi a rügyek befulladását eredményezheti. 

A szőlő a párás környezetet nem szereti, ezekben az esetekben a gombabetegségek jelentősebb 

mértékben károsítják. 

 

Hőigény 

A szőlő hő- és fényigényes, mezoterm növény, szabadföldi termesztésének határait a 9–21 °C-os 

évi középhőmérsékletű izotermák adják. Ennek megfelelően Magyarország a termesztés északi határán 

található, és ezen a szélességi fokon a termeszthetőség a tengerszint feletti magasságtól függ. 

Magyarországon a szőlő műveléséhez az északi szelektől magasabb hegyekkel védett déli, délkeleti, 

délnyugati, enyhe lejtésű területek felelnek meg a legjobban. A termeszthetőségét számokban a 

radiotermikus index határozza meg, amely az aktív hőösszeg, a globál sugárzás és a tartósan 10 °C 

felett lévő napok számának függvénye. Ez alapján a Sopronban mért érték a legalacsonyabb, míg a 

Mecsek déli lejtőin mért a legmagasabb. A csapadék mennyiségére kevésbé, eloszlására annál inkább 

érzékeny. 

Ma a szőlő életfolyamatainak megindulásához szükséges hőmérsékletnek, az ún. biológiai 

nullfoknak nemzetközileg és általánosan a 10 °C-ot fogadják el. Az egyes vegetációs fázisokban is 

különböző minimális hőmérsékletet igényel a szőlő. A rügyfakadás 10-13, a virágzás 12-14, a 

bogyóérés 15-17 °C-on indul meg. Tenyészideje hazánkban 180-190 napra tehető. 

 

Szél 

A szél kettős hatással bír, részben kedvező, részben kedvezőtlen hatású a szőlőre. Kedvező hatása 

abban jelenik meg, hogy eső után a területet hamar felszárítja, s hátráltatja a betegségek fellépését, míg 

kedvezőtlen hatása a hajtások letörésében, a levelek megsértésében, s a homokterületeken a 

szélhordásban, szélerózióban (defláció) érhető nyomon. 

5.6 ÉGHAJLAT ÉS GEOGRÁFIA 

Egy terület, térség éghajlati adottságait, viszonyait elsősorban annak abszolút és relatív földrajzi 

helyzete határozza meg. Az egyes éghajlati övek a szélességi fokokkal durván párhuzamosan, 

koncentrikusan helyezkednek el a Föld felszínén és légkörében. Az Egyenlítőtől távolodva a 

hőmennyiség és a napbesugárzás mértéke egyaránt csökken és ez által kijelölhető mind a déli, mind az 

északi féltekén egy-egy olyan, a szélességi fokokkal többé-kevésbé párhuzamos övezet, amelyen belül 

a szőlő optimális klimatikus viszonyokat élvezhet. 

A szőlőtermesztés földrajzi határai a 9–21 °C-os évi középhőmérsékleti izomtermákkal határolt 

területen húzódnak. A 9 °C-os izotermáktól észak felé haladva az alacsony hőmérsékleti értékek miatt 

nem érik be a szőlő hajtása és termése, a 21 °C-os középhőmérséklet vonaltól délebbre pedig a nagy 

forróság akadályozza az eredményes szőlőtermesztést. 

Nagymarosy et al. szerint „a legjobb minőségű termést hozza a szőlő a 10-16 °C-os izotermák 

között. A 16-21
 
°C-os övezetben a szőlő buján tenyészik, bőven is terem, de a termésből készített bor 

illat- és zamatanyagokban, savakban szegényebb, mint az előbbi övezetben.” 

A szőlőtermesztés számára olyan területek a jók, ahol a júliusi középhőmérséklet legalább 18
 
°C, 

bár a jó termések eléréséhez már mintegy 17,0-19,4
 
°C júliusi középhőmérséklet szükséges. A 

klímaváltozás időszakában érdekes tény lehet, hogy a június-szeptemberi középhőmérsékletnek 1 °C-

kal való emelkedése Magyarország szélességi körén akár 20 g/l cukorral is növelheti a termés 

cukortartalmát. 

Magyarország a 45,5-48,5° földrajzi szélességek között fekszik, évi átlagos középhőmérséklete 10
 

°C körül van. Az évi középhőmérséklet Pécsett és Szegeden a legmagasabb, 11,4
 
°C (azaz a 

Mecsekaljai, Villányi, Csongrádi és Hajós-Bajai borvidékek területén), míg a legalacsonyabb 

Miskolcon és Sopronban, 9,5-9,9
 
°C (azaz a Soproni, Pannonhalma-Sokoróaljai, Egri, Bükkaljai 

borvidékek területén). Hazánk tehát a sikeres szőlőtermesztés északi határán fekszik. (Nagymarosy, 

Rohály és Mészáros, 2004) 



 

5.7 AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA A SZŐLŐTERMESZTÉSRE MAGYARORSZÁGON 

A XIX. század második felétől világszerte – egyre fokozódó mértékben az emberi tevékenység 

hatására bekövetkező, azaz antropogén eredetű – klímaváltozás figyelhető meg, melynek hatására az 

éves felszín-közeli középhőmérséklet napjainkra 0,7 °C-kal emelkedett. Ennek a 

hőmérsékletváltozásnak már kimutatható – túlnyomórészt negatív – hatásai vannak a különböző 

társadalmi és ökológiai rendszerekre, pl. az átlaghőmérsékletek eltolódásával együtt jár az időjárási 

szélsőségek gyakoriságának növekedése, amelyeknek jelentős társadalmi-gazdasági következményei 

is lehetnek. Ezeket a következőkben lehet összefoglalni: 

Horváth szerint ez a hazai szőlőtermesztésre a következőképpen hathat: 

− A több napfény és hő hatására a jövőben magas alkoholtartalmú, színanyagban gazdag 

vörösborok készíthetők, de megnő az esélye annak, hogy a fehérborok jellegtelen, lágy, a 

kelleténél nagyobb alkoholtartalmúak, illat- és zamatanyagban szegények lesznek. Ezért 

jelentősen átalakulhat a fajtaszerkezet: a csemegeszőlő- és kései érésű borszőlőfajták nagyobb 

szerepet kaphatnak, és nőhet a vörösbort adó fajták aránya. 

− Vélhetőleg azok a szőlőfajták adnak majd kiemelkedő teljesítményt, melyek jól bírják a 

szárazságot és a fagyot. A szárazság elsősorban az alföldi borvidékeken, illetve a sekély 

termőrétegű talajok esetén okozhat gondot. 

− A melegebb és szárazabb éghajlat a termesztéstechnológia megváltozását is szükségessé teszi: 

É-D irányú sorvezetés, magasabb tőszám, kisebb fürtterhelés, alacsonyabb művelésmód, 

talajtakarás. Fokozott figyelmet kell fordítani az ültetvények vízellátottságára, a termésbiztonság 

növelése érdekében érdemes az öntözőrendszer kiépítése. 

− Várható a szőlőültetvények gyorsabb elöregedése, életkoruk csökkenése is. A végtermék 

(étkezési szőlő, must, bor) előállításához és minőségük biztonságához elengedhetetlen a hűtés 

megoldása. Minden technológiai folyamat gyorsításához a gépesítettséget az eddiginél magasabb 

színvonalúra indokolt emelni. (Horváth, 2009) 

5.8 BOROK ÉS FÖLDRAJZI HELYZET 

A fent említett termesztési feltételek változatosságának köszönhetően a borok földrajzi karaktere 

magyarországnyi területen is megmutatkozik. Európai méretben ez különösen jelentkezik, ezek a 

következők: 

− északi típusú (rajnai vagy frankföldi) borok: elsősorban virágos illat, széles spektrumot átfogó, 

gazdag, üde savkészlet. Ezek a borok inkább karcsúak, alkoholtartalmuk sem kiugró, a 

vörösborok aránylag világosak, inkább sav-dominánsnak nevezhetők.  

− délies borok (Bordeaux, Toscana, vagy még inkább Campania és Ciprus borai): a magas 

hőösszeg és napbesugárzás miatt testes borok, alkoholtartalomban nem ritka a 13%-nál magasabb 

érték, aromájuk szegényes (az illatkép szinte mindig), fehér és vörös borokban egyaránt gyakori a 

savak lelágyulása. A déli vörösborok a klíma hatására színanyagokban gazdagok, a magas 

csersavtartalom miatt tannin dominánsak. (Nagymarosy és mtsai, 2004) 

5.9 KÉKSZŐLŐK  

A következőkben a legismertebb szőlőfajtákat mutatjuk be színük szerinti csoportosításban
3
.  

 

Pinot Noir 

A Pinot Noir termőhely-igényes, ugyanakkor egy igen könnyen fogyasztható fajta. Szereti a 

mérsékelt és a hűvös éghajlatokat, bár a túl hideg helyeken a szőlő nem érik meg, és a borban 

megfigyelhető a túlzott vegetális jelleg (káposzta, ázott levél). 

A legtöbb Pinot Noir lágy tanninokkal rendelkezik és nincs szüksége túl sok időre a palackban, 

hogy kialakuljanak vonzó ízbeli sajátosságai. Életük bármely szakaszában élvezetet nyújt 

fogyasztásuk. 
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A Pinot Noir egy vékony héjú kékszőlő fajta, minek következtében bora világosabb színű, 

tannintartalma pedig a közepestől az alacsonyig terjed. Azon a kevés területen, ahol a szőlő számára 

megfelelő egyensúly megtalálható, a jellemző a bor piros bogyós gyümölcsben (eper, málna, 

cseresznye) való gazdagsága, némi vegetális és animális jeggyel fűszerezve (ázott levél, gomba, 

vadhús). A legjobb Pinot Noir-okat tölgyfában érlelik, de az új tölgy pirítós és vaníliás jegyei  

könnyen eluralkodhatnak a fajta finom karakterén.
4
 

 

A Cabernet Sauvignon  

A Cabernet Sauvignon-nak mérsékelt vagy forró klímaigénye van. Nem tud megérni hűvös 

éghajlaton. A Cabernet Sauvignon mélyszínű kékszőlő fajta, magas tannin- és savtartalommal, 

intenzív aromájú borokat ad. Tipikus íz- és illatjegyei a sötétbogyós gyümölcsök, mint a feketeribizli 

vagy a meggy, de gyakran kísérik vegetális jegyek is, mint a zöldpaprika, menta vagy cédrus. Az első 

osztályú boroknál gyakran a tölgyfás érlelést választják, hogy lágyítsák a tannint és hogy tölgyfás 

jegyek (vanília, füst, kávé) kerüljenek a borba. Az éretlen Cabernet-ből készült borokban húzós, 

harsány tannin fedezhető fel, valamint egy kellemetlen gyógynövényes íz. A forró éghajlatról 

származó borok nagy testűek, lágyabb tanninokkal, több meggyes karakterrel és kevés gyógynövényes 

jeggyel.  

 

A Merlot  

A Merlot borai kevésbé illatosak/aromásak, kevesebb az intenzív íz- és illatjegy, és savakban meg 

tanninban is könnyedebb, teste viszont nagyobb és alkoholtartalma is magasabb. Az íz- és illatjegyek 

nagyjából kétfélék lehetnek attól függően, hogy mennyire érett a szőlő. Forró éghajlaton, vagy túlérett 

szőlő mérsékelt éghajlaton termett. Ebben az esetben sötét bogyós gyümölcsös karakterű (áfonya, 

szilva, meggy), testes, közepes vagy alacsony savtartalmú, magas alkoholtartalmú és közepes vagy 

gyenge a tanninja. Mérsékelt, vagy hűvös klímán termett szőlőből a piros bogyós gyümölcs (eper, 

vörösáfonya, szilva) jegyekben gazdag, de elképzelhető vegetális (cédrus) aroma is benne, kicsit több 

tanninnal és szebb savakkal. 

Ezt a két szőlőfajtát gyakran termesztik együtt, majd házasítják is. A Merlot-t általában azért adják 

a Cabernet-hez, hogy egy jobban iható bort kapjanak, mivel ez a fajta lágyságot és testet kölcsönöz az 

amúgy elég fanyar Cabernet Sauvignon-nak.  A Cabernet Sauvignon tanninja, savassága és illatos 

gyümölcsössége pedig a Merlot-ra hat jótékonyan. Ezeknek a házasításoknak klasszikus vidéke 

Bordeaux.  

 

A Syrah (Shiraz) 

Ezt a szőlőfajtát Franciaországban Syrah-ként, Ausztráliában Shiraz-ként ismerik. Jellegzetessége, 

hogy nem érik be hűvös éghajlaton. A Syrah szőlőszemek a Cabernet Sauvignon-hoz hasonlóan 

kicsik, vastag, sötétszínű héjjal. A belőle készült bor színe mély, és közepes vagy magas tanninnal és 

savakkal rendelkezik. Általában testesek, a mérsékelt vidékről származó borokban megtalálható 

nyomokban a gyógynövényes (menta, eukaliptusz), a füstölt húsos és a fűszeres (feketebors) jelleg. 

Néhány helyen édesebb a fűszeres aroma (édesgyökér, fokhagyma).  

Érdekesség, hogy a Shiraz-ültetvények száma egyre nő a világon, ide sorolhatjuk Dél-Afrikát, az 

USA-t, Chilét és Argentínát.  

Sok Syrah-bor tölgyfás kezelésben részesül, akár hordós érlelésen keresztül, akár chips formájában. 

Ezzel vanília, kókusz, pirítós és füstös jegyek kerülnek a borba.
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A Kékfrankos 

A Kékfrankos változó talajadottságok mellett képes megbízhatóan teremni, a kissé hűvösebb klíma 

(Sopron) kedvező számára. Az ásványokban gazdag talajokon és löszön is ad minőségi borokat, sok 

helyen homokon is terem. 

Már több évtizede a legnagyobb területen termesztett kékszőlő fajta Magyarországon, kiemelkedik 

a Kunságban, a Soproni, az Egri, a Villányi és a Szekszárdi borvidékeken. Viszonylag újonnan 

felfedezett fajtának tekinthető, hiszen a XX. század elején még nem ismerték. 
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A szőlő élénk savú, gyümölcsös bort ad, közepes tannintartalommal. Ha éretten szedik, bora 

kellemesen fanyar, acéltartályos érlelés mellett jó gasztro-bor lehet belőle. Ugyanakkor alkalmas új 

kis-hordós érlelésre is, bár a hagyományosan magyar „kékfrankos etalon” a fél-egy évet tradicionális 

nagyhordóban töltő bor. Sok cuvée-nek is alapját képezi e fajta, így a szekszárdi és az Egri Bikavér 

boroknak, és számos cabernet házasításnak Villányban. (Nagymarosy és mtsai, 2004) 

5.10  

Fehérszőlők 

 

A Chardonnay 

A Chardonnay érdekes fehérszőlő fajta, a hűvös klímájú Chablis-tól egészen a forró kaliforniai 

Central Valley-ig termeszthető, gyümölcsének zamata ugyanakkor a termőhely függvénye. Hűvös 

termőhelyeken íze emlékeztet a zöld gyümölcsökre (alma, körte), némi citrus is megjelenik, míg 

mérsékelt éghajlaton, mint Burgundia nagy része, a bor aromái fehér csonthéjas gyümölcsöket 

(őszibarack), némi citrusságot és időnként dinnyés jegyeket idéznek. A meleg klímán, mint a 

tengerentúl legnagyobb része, a trópusi gyümölcsök ízvilága kerül előtérbe a borban (barack, banán, 

ananász, sőt még mangó és füge is). 

A legtöbb, a Chardonnay-nak tulajdonított karakter nem magából a szőlőfajtából ered, hanem a 

változatos bor-előállítási technikákból. A tejsavas erjesztés melléktermékeként tej-szerű (vaj, tejszín) 

jegyek jelennek meg, amit gyakran használnak a karcos savak lágyítására. 

Azért, hogy a bornak még krémesebb legyen az állaga és még zamatosabb az íze, az erjedés 

végeztével maradt, elpusztult élesztőgomba-sejtek összességét, a seprőt/üledéket fel szokták keverni a 

borban. Az olyan aromákat, mint a pirítós, vanília és kókusz, a tölgyfás kezelésnek köszönheti a bor. 

Nem minden minőségi Chardonnay rendelkezik tölgyes ízzel. A Chardonnay borok általában testesek 

és krémes állagúak.  

 

Sauvignon Blanc 

A szőlőnek hűvös klímára van szüksége, de tűri a mérsékelt éghajlatot is. A Sauvignon Blanc egy 

illatos fehérszőlő fajta, a belőle készült boroknak erős zöld-gyümölcsös és növényi jegyei vannak 

(egres, bodza, zöldpaprika, spárga). Nagyjából mindig száraz, magas savtartalmú és közepes testű. A 

Sauvignon Blanc azonban legtöbbször az érlelés során lapossá válik. Mivel ennek a szőlőnek magas a 

savtartalma, alkalmassá válik édes bor alapanyagául is, főleg Sauternes-ben.6 

 

Rizling 

A Rizling kifejezetten egyedi, gyümölcsös karakterű, ami meg is mutatkozik boraiban, bárhol is 

teremjen, bármilyen stílusú is legyen (száraz, félszáraz, édes). Azonban az eltérő talajtípusok és az 

érettség különböző fokai egyediségének más és más jegyeit erősítik benne. Azon tulajdonsága miatt (a 

Chardonnay-hoz hasonlóan), hogy képes megmutatni a termőhelyek közötti apró különbségeket 

egyedi jellegében, bevált szokás (különösen Németországban, Ausztriában és Elzászban), hogy a 

birtok neve szerepel a palackon. 

A Rizling egy illatos fehérszőlő fajta. Gyümölcsös és florális, nem vegetális, mint a Sauvignon 

Blanc. Hűvös éghajlaton, amikor éretten szüretelik a szőlőt (inkább, mint túléretten), a borok 

bővelkednek a zöld gyümölcsök aromáiban (zöldalma, szőlő), florális jegyekkel kísérve és néha a 

citrusokat is megmutatva (citrom, lime). Mérsékelt klíma alatt a citrusok és a csonthéjas gyümölcsök 

íz- és illatjegyei kerülnek előtérbe, és néhány bor kifejezetten friss lime- vagy őszibarack-illatot áraszt. 

Mivel a cukor lassan képződik ebben a fajtában és jól megőrzi savtartalmát, a Rizlinget lehet későn 

szüretelni az olyan helyeken, ahol száraz, meleg ősz a jellemző. Csonthéjas és trópusi gyümölcs 

karakterek fejlődhetnek benne (barack, kajszi, ananász, mangó). Ezek a késői szüretelésből származó 

borok lehetnek szárazak, félszárazak vagy édesek is. A Rizling jó alanya a nemes rothadásnak, ami 

által a cukor és a sav koncentrálódik és gyönyörű, zamatos édes borok alapanyaga lehet. 
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A magas savtartalom és az intenzív gyümölcsösség elősegíti a palackos érlelést, ami által mézes, 

pirítós-szerű aromák bontakozhatnak ki. Az öreg Rizlingek némelyikében észlelhetünk füstös, 

benzines jegyeket. Új tölgyet szinte soha nem használnak.7 

 

Furmint 

Jellegzetes magyar fehérszőlő, valószínű eredete Dél-Itália vagy Horvátország és Szerbia területe. 

Hazánkban főleg Tokaj-Hegyalján termelik, ahol száraz bort is készítenek belőle, de ez az édes tokaji 

aszú egyik alapszőlője is. Hegyalján kívül Somló fő fajtája. Jó sav- és cukorgyűjtő, utóbbi miatt 

szárazra kierjesztve is gyakran magas alkoholtartalommal bír. Fajtajellegei közé tartoznak a birs, körte 

és a szegfűszeg aromák. A somlói furmint illat- és ízvilága visszafogottabb és leginkább az ásványi, 

sós jegyek jellemzik. A furmint eltarthatósága jó, a tokaji édes borok esetében kivételesen hosszú. 

Ugyancsak elterjedt Szlovákiában, Ausztriában (ahol mosler-nek nevezik), Szlovéniában (sipon), 

Horvátországban, Romániában és a volt szovjet tagállamokban.8 

5.11 ÖSSZEFOGLALÁS 

A leckében megismerkedtünk a szőlőtermesztés környezeti feltételeivel, a szőlő igényeivel, melyet 

környezetével szemben támaszt (időjárás, talaj, stb.), a földrajzi feltételekkel. Megnéztük, hogy az 

éghajlatváltozás hogyan befolyásolhatja a szőlőtermesztést, majd megismerkedtünk a világban és 

Magyarországon egyaránt termesztett, főbb kék- és fehérszőlő fajták jellemzőivel. 

5.12 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Melyek a szőlőtermesztés környezetei feltételei? 

− Melyek a szőlőtermesztés legfontosabb meteorológiai feltételei? 

− Mutassa be az éghajlatváltozás szőlőtermesztésre gyakorolt hatását! 

− Ismertesse az egyes környezeti feltételek szőlőtermesztésre gyakorolt hatását! 

− Milyen kékszőlőfajtákat ismer? Jellemezze a legfontosabb kékszőlő fajtákat! 

− Milyen fehérszőlőfajtákat ismer? Jellemezze a legfontosabb fehérszőlő fajtákat! 
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6. A NAGYVILÁG SZŐLŐ- ÉS BORTERMELÉSE 

6.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a világ főbb bortermelő országaival, és 

elfogadják a tényt, hogy nem csak Magyarországon van minőségi bortermelés. A következőkben 

tanultak elsajátításával átfogó kitekintést kapnak a nagyvilágra. Fontos összehasonlítási alap ez ahhoz 

is, hogy értékelni és helyén kezelni tudják a magyar bor ügyét. 

6.2 TARTALOM 

Az előadás keretein belül a hallgatók megismerkednek a hagyományos bortermelő országok közül 

a mediterrán országokkal, majd a feltörekvő bortermelő országok közül Dél-Afrikával, Ausztráliával, 

Új-Zélanddal, az USA-val, Chilével és Argentínával. 

6.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

6.4 A VILÁG BORTERMELÉSE 

A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal mindösszesen 71 bortermelő országot tart nyilván 

világszerte, de számottevő bortermelés csak 26, döntően európai országban folyik. (OIV, 2002) A 

szőlőterület megoszlását illetően Európa megőrizte vezető szerepét (57%), évszázadok óta vezető 

pozíciója volt a kontinensnek. 

Az OIV becslése szerint 7,87 millió hektár a világ szőlőterülete, bortermelése az időjárástól 

függően 260-280 millió hl között változik, ez jelenleg több, mint 300 millió hl. Ugyanakkor ahogy a 

világgazdaság egészére elmondható, úgy a szőlő- és borágazatban is érvényesül a globalizációs 

tendencia. A hatékonyság és a megfelelő mennyiség előállítása érdekében, de a minőségi 

szempontokat is szem előtt tartva átalakulni látszik a borpiac: a klasszikus európai bortermelő 

országok lassan, de folyamatosan veszítenek világpiaci részesedésükből mind a termelés, mind a 

fogyasztás tekintetében. Fokozatosan tör előre a borpiacon a második vonal, amelyhez Ausztráliát és 

Új-Zélandot, az Amerikai Egyesült Államok államait (elsősorban Kaliforniát), a Dél-Afrikai 

Köztársaságot, Chile-t, és Argentínát számítják. Ezekre a feltörekvő országokra jellemző, hogy 

kedvező természeti viszonyaik mellett, meglehetősen olcsó munkaerővel, kiváló technológiával, 

magas fokú gépesítettséggel, elsőrangú szakembergárdával rendelkeznek és világfajtákat 

termesztenek. Tovább folytatva a felsorolást, az említetteken kívül kedvezőbb áron tudják adni 

termékeiket. Szintén nagy előnyük, hogy két év alatt 3-szor szüretelnek és öntöznek az ültetvényeken. 

Az előbb felsorolt újvilági országok a bor mennyisége tekintetében a világ borexportjának 28%-át 

teszi ki, s ez különösen akkor érdekes, ha tudjuk, hogy az 1991-1995 közötti időszak 8%-os piaci 

részesedésével rendelkezett csak a csoport.  

 

A világ borexportja az 1990-es évek elejétől lendületesen fejlődött, ez a növekedés 2000-től 

töretlennek mondható, 2009-ben meghaladta a 80 millió hl-t, és e legnagyobb borexportőr országok a 

következők voltak: Olaszország, Spanyolország, Franciaország, őket követik Ausztrália, Chile és az 

USA. 

A világ borimportja 2009-ben 80 millió hl felett volt, a borfogyasztás ugyanakkor több mint 25%-

át teszi ki, ami aktív világpiaci kereskedelmet jelent. A világ 10 legjelentősebb borimportőr országa 

közül 8 természetesen európai, kiemelkedik régóta Németország, de például a második helyen az 

Egyesült Királyság áll. Áttérve más kontinensekre, az Egyesült Államok a világ harmadik legnagyobb 

borimportáló országa. Az ázsiai piacok közül különösen Japán és Kína játszik fontos szerepet, 

elsősorban mint nagy potenciállal és nagy lehetőséggel kecsegtető piacokként tartják őket számon, 

még akkor is, ha ma csak Ázsia mint kontinens 3,9%-kal részesedik a világ borimportjából. 

 

A globális bortermelés egyik kedvezőnek mondható trendje, hogy a borfogyasztás csökkenése 

nemzetközi szinten az évtized végére megállt, és a minőségi kategóriában további keresletnövekedés 

várható. 



 

Szintén megfigyelhető és trendként említhető a világpiacon az az ellentétes folyamat, hogy amíg 

Európában a túltermelés miatt korlátozzák a szőlőtermesztést és kivágják a meglévő 

szőlőültetvényeket, addig a versenytársak viharos sebességgel bővítik termelési kapacitásaikat, pl. Új-

Zéland 240%-kal és Ausztrália 169%-kal (OIV, 2008).  

 

Általános trendként közölhető az a tény is, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen átrendeződött a 

bor termékszerkezete, már nem az asztali borok túlsúlya jellemző, hanem a termékdifferenciálódás, 

földrajzi árujelzők, védett eredetű borok elterjedésével és a minőségtanúsításnak, szabályozásnak 

köszönhetően a minőségi borok váltak uralkodóvá a világpiacon. Jelenleg a „világfajták” a Sauvignon 

Blanc, a Chardonnay, a Syrah (vagy shiraz) és a Merlot (ld. az 5. fejezetben). 

 

A globális borfogyasztás tekintetében is vannak bizonyos trendek és törvényszerűségek. Az OIV 

adatai szerint 2009-ben a világ borfogyasztása szintén 300 millió hl körül volt és folyamatosan nő. A 

növekvő fogyasztási kedv hátterében különböző tényezőket sorolhatunk fel. Ezek az okok például a 

több helyütt növekvő jövedelmek, a bor egészségre gyakorolt kedvező hatása miatti érdeklődés, a 

minőségi borok iránti igény élénkülése, a nők körében tapasztalható növekvő alkoholfogyasztás és a 

vendéglátás növekvő szerepe áll. (AKI, 2006) 

 

A borfogyasztás tekintetében a következő tendenciák figyelhetők meg világszerte: 

Az Európai Unióban a fogyasztás 111%-kal csökkent az elmúlt évtizedben, aminek hátterében a 

Dél-Európában bekövetkezett jelentős visszaesés áll, amelyet ugyanakkor bizonyos mértékben 

ellentételezett az új borfogyasztóknak tekinthető országok látványos fejlődése (USA 38%, Kína 158 

%, Nagy-Britannia 51%). 

A kontinensen az egy főre jutó borfogyasztás világviszonylatban Franciaország, Olaszország és 

Portugália esetében a legmagasabb, ami azt jelenti, hogy a nagy bortermelő országok polgárai jelentik 

a legnagyobb fogyasztókat is, ami törvényszerűnek mondható, hiszen ezen országok polgárai 

tradicionális borfogyasztók is. 

Ha a borfogyasztás egyéb tendenciáit nézzük, elmondható, hogy a fogyasztás tekintetében az egyik 

legdinamikusabban fejlődő, mennyiségben is számottevő országot Nagy-Britannia jelenti, ahol a 

borfogyasztás 10 év alatt megduplázódott! Emellett trendként jelenik meg a kisebb népességű államok 

dinamikus fogyasztásnövekedése. Ilyen növekedés tapasztalható Cipruson, Írországban, a balti 

országokban, Svédországban és Finnországban. Ezeknek az országoknak a bekapcsolódása a 

vérkeringésbe, az új piacok megjelenésének köszönhetően új fogyasztási trendek, az életmódbeli 

változások is megfigyelhetők. Ezekből kiemelhető az, hogy egyre többen figyelnek oda egészségükre, 

az alkoholfogyasztást illetően pedig a vörösborfogyasztás népszerű. Ennek hatására számos, eddig 

hagyományosan sört és égetett szeszes italt fogyasztó társadalom egyre inkább a bor felé fordul. 

 

A fogyasztói szokások kérdésének tárgyalásakor érdemes szólni a globalizáció hatásairól is. A ma 

már szinte a világ minden területén érezhető jelenség a borok esetében két területen tapasztalható 

leginkább: a fajta-preferenciákban, illetve a gyártási technológiában. Általában az úgynevezett 

világfajtákat ismerik leginkább és értékelik a legjobbra, az e fajtákból készült borok iránt a legnagyobb 

keresletet. Különösen igaz ez, ha azok könnyedek, üdék – ami az úgynevezett reduktív technológia 

eredménye. Ezzel szemben pl. az orosz (kelet-európai) ízlés szerint a forgalom kb. felét még mindig a 

direkttermő fajtából készült, magas cukortartalmú, aranysárga borok teszi ki, s ezek sokszor meg sem 

felelnek az EU-s előírásoknak. (AKI, 2006) 

A világ borpiacának várható tendenciái a közeljövőben: a globális borfogyasztás fog emelkedni, 

2012-re Franciaországot és Olaszországot megelőzve az USA lehet a világ egyik legnagyobb 

fogyasztója. Kínában és Oroszországban várhatóan jelentősen bővül a borpiac, a vörösborfogyasztás a 

teljes fogyasztás több, mint felét teszi ki és várhatóan növekedni fog. A roséborok is egyre 

népszerűbbek, a fehérbor fogyasztása stagnál. 

 

Ahogy említettük, a világ bortermelése folyamatos változásokon ment keresztül. A nemzetközi 

borpiacon az Európai Unió vezető szerepet játszik. A világ bortermelő területeinek 40%-ával 

rendelkezik; több mint másfél millió gazdasága – 3,4 millió hektáron – a világtermelés 65%-át állítja 

elő. Az EU emellett a világfogyasztás 57%-ával az első számú fogyasztó is, az összes kivitel 65%-át 



 

kitevő exportjával pedig szintén világelső. A világ vezető bortermelőit mutatja az 1. táblázat, melyben 

szintén jól látható Európa vezető szerepe és az új országok felzárkózása. 

 
 

  2007 2008 

Franciaország 5903101 5329449 

Olaszország 5313517 5056648 

Spanyolország 5006230 3934140 

USA 2232000 2232000 

Argentína 1564000 1564000 

Kína 1300000 1300000 

Ausztrália 1381064 1274000 

Dél-Afrika 1015697 1157895 

Németország 1014700 1014700 

Chile 630073 788551 

Portugália 720300 576500 

Románia 616600 575000 

Oroszország 512000 512000 

Görögország 454051 437178 

Magyarország 527000 347000 

Brazília 320000 320000 

Kanada 52220 50400 

Más országok 2592252 2603474 

Összesen 31102585 29022535                  

1. A világ vezető bortermelői adatok tonnában 

Forrás: Magyar-Hon-Lap, 2010 

 

Ezen okoknál fogva kicsit részletesebben szólunk az Európai Unió borpiaci tendenciáiról. 

A Közösség, mint a világ vezető bortermelője és –fogyasztója a világ bortermelésének átlagosan 

60, fogyasztásának 55%-át adja és a borfelesleg megközelítően 25%-át adja (OIV, 2008). Legnagyobb 

bortermelők és borexportőrök, mint ahogy az a táblázatból is kiderül, Olaszország, Franciaország és 

Spanyolország. Hazánk részesedése ezen a téren igen csekély, kb. 3%-os. 

Az Európai Unió szőlőtermő területe ma kb. 3,5 millió hektár (25 évvel ezelőtt még 4,6 millió 

hektár volt). A szőlőtermő területek 1980-ig világszerte tartó növekedése az Európai Unió korlátozó 

intézkedéseinek hatására a ’90-es évekre megállt, sőt csökkenni kezdett. 



 

A 2004-es növekedés az újonnan csatlakozó országoknak köszönhető, a szőlőtermő felület kb. 151 

ezer hektárral bővült, de lényeges változás nem következett be, mivel a termelési potenciálra való 

korlátozásokat nem törölték el. Románia és Bulgária csatlakozásával újabb 290 ezer ha-ral bővült az 

EU szőlőtermő területe. 

Trendként kell ugyanakkor megemlíteni azt is, hogy ezekben az országokban is csökkenés várható 

az új borpiaci reformnak köszönhetően. Az EU ennek következtében 175 ezer ha szőlő kivágását 

támogatja uniós szinten  Az Európai Unió borpiacán az összes bormennyiség a saját termelésből és a 

„harmadik országokból” származó importból tevődik össze.  

A trendek országonként más és más képet mutatnak. Például erőteljes csökkenés volt tapasztalható 

Portugáliában (-23%), Olaszországban (-18%), és Franciaországban (-14%), míg a német és osztrák 

termelés 20%-kal, illetve 13%-kal nőtt. (FVM, 2008.) 

A legtöbb vörösbort Franciaország termeli, amely az EU össztermelés 31%-a, ezután Olaszország 

következik 52,6 millió hektoliterrel, amely 30%-os részarányt jelent. Németország nagy lemaradással 

csupán 5%-os részesedéssel bír, míg Magyarország és Portugália, valamint a többi tagország termelése 

11% körüli. Hazánk részesedése az uniós termeléséből körülbelül 2%, évjárattól függően. 

Az Európai Unió borpiaca alapvetően két elkülönült részre osztható, beszélhetünk az asztali borok 

és a minőségi borok piacáról. Előbbi, az asztali borok piacára jellemző a nagymértékű túltermelés, 

mely óriási készletek felhalmozódásával járt együtt. Ugyanakkor a minőségi borok kapcsán teljesen 

eltérő a helyzet, ezek nem képeznek felesleget. Mivel komoly hagyományokkal és sokszor ismert 

névvel rendelkeznek, ennek köszönhetően általában biztos és stabil bevételt jelentő piac kapcsolódik 

hozzájuk. A minőségi borok származása és készítése is mindig egy meghatározott termőhelyhez 

kapcsolódik. Az előbbiek megoszlását tekintve elmondható, hogy a Közösségben termelt bor mintegy 

40%-a minőségi bor, 5%-a tájbor és 55%-a asztali bor. Az uniós termésátlag 40-50 hl hektáronként. 

Általános trend az Európai Unióban, hogy a termelők egyre inkább a minőségre összpontosítanak. 

Az EU borexportja a 2000-ben tapasztalt visszaesés után 2001 óta növekszik, de ez lényegesen 

alatta marad a harmadik országokban tapasztalható borexport bővülés ütemének.  

A 1990-es évek második felében 7 millió hl-re növekedett a borimport, majd a 2004-es borpiaci 

évben már elérte a 10 millió hl-t. Az EU-ban a két legnagyobb importőr Németország és az Egyesült 

Királyság, mely hazánk szempontjából is meghatározó célpiac. 

6.5 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az előadás keretein belül a hallgatók megismerkedtek a világon jellemző bortermelési 

tendenciákkal általánosságban, illetve adatokat kaptak arról, hogyan és milyen változások mennek 

végbe a világ különböző tájain, ahol szőlő- és bortermelés folyik. 

6.6 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Jellemezze a világ bortermelését! 

− Jellemezze a világ borfogyasztását! 

− Jellemezze Európa bortermelését! 



 

7. A VILÁG LEGJELENTŐSEBB BORVIDÉKEI  

7.1 CÉLKITŰZÉS 

A hallgatók ismerjék meg a világ legfontosabb borrégióit, az öreg kontinens, illetve az Újvilág és a 

legtávolabbi földrészek borászattal foglalkozó konkrét területeit, és ezek alapján tudjanak 

összehasonlítást végezni a magyarországi területi és borágazati folyamatokkal. 

7.2 TARTALOM 

Európa jelentős borkészítő országait, illetve ezek legjelentősebb, neves borrégióit, valamint a 

nagyvilág szőlő- és bortermelő körzeteit ismerhetik meg a hallgatók ebben a fejezetben.  

7.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

7.4 EURÓPA 

Franciaország 

A világ legnagyobb bortermelő országainak egyike, vezető borturisztikai desztináció is. 

Franciaország legnagyobb termővidékeinek, bortermő területeinek klasszikus szőlőfajtái manapság 

már a világ minden táján megtalálhatóak. Ezért aztán az alábbiakban felsorolt több bor jellege is a 

megelőző fejezetekben említett szőlőfajták kapcsán van leírva, itt azok tárgyalására már részletesen 

nem térünk ki. Azonban az AC (Appelation Controlée) elnevezések használatát szabályozó francia 

törvények ritkán engedélyezik a szőlőfajta megnevezését, ami az azt jelentheti, hogy például a 

Chardonnayt fogyasztó emberek nem is jönnek rá, hogy a fajta legkitűnőbb borainak címkéjén Chablis 

AC vagy Mersault AC áll. A klasszikus fajták közül a leginkább ismert és kedvelt, a termelésben 

legfontosabb szerepet játszó borok elnevezései vannak az alábbiakban feltüntetve. Ezentúl még olyan 

egyéb területek borait is felsorolhatnánk, mint Anjou-Saumur, Touraine és Elzász, melyek szőlőfajtái 

még nincsenek annyira a köztudatban, ugyanakkor a későbbiekben lehet számítani növekedésükre. 

Ezekről azonban terjedelem hiányában nem tudunk szólni. 

 

Bordeaux 

A város és a térség Franciaország délnyugati részén található, évszázadok óta klasszikus 

bortermelő terület. A legkiválóbb bordeaux-i borok fő márkázási elve az úgynevezett chateau-n alapul. 

Maga a szó várat, kastélyt jelent. A chateau elnevezés ugyanakkor nem biztos, hogy egy nagy épületet 

takar. Azt jelöli ugyanis, hogy a bor egy meghatározott darab földön termett szőlőből készült, és nem 

behozott borokból vagy behozott szőlőléből. Idővel a chateau eladhat vagy vehet is földet, így 

változhat a föld pontos területe, mellyel a chateau-t azonosítják. Emellett ugyanakkor néha a 

kereskedőházak nevét is használják a borok azonosítására, de ez gyakoribb az olcsó, tömegtermelésre 

gyártott borok esetében. A jól ismert Grand Vin kifejezés a chateau által létrehozott fő bor és nem a 

chateau méretére utaló jelzés, ez fontos kritérium. 

 

Burgundia 

Burgundia szintén Franciaország legrégibb és klasszikus bortermő vidéke. A tágabb értelemben 

vett Burgundia borait Bourgogne AC-ként címkézik és hozzák forgalomba. A legkiválóbb burgundi 

borok a Cote d’Or-ból származnak, melyet ketté lehet osztani az északi Cote de Nuits-re és a déli Cote 

de Beaune-ra. Az itteni borokat a borokat termő területeken található falukról nevezik el általában, így 

például ismert Nuits-Saint-Georges AC, és a szőlőfajtát csak ritkán említik ezek esetében. Érdekes a 

burgundi bortermő térségekben, hogy a szomszédos ültetvényeken termő tőkék, kicsit eltérő 

talajtípussal vagy domborzattal meglepően más karakterű vagy minőségű bort eredményezhetnek, 

melyeket egyébként gazdaságilag is hasznosítanak, és nagy árkülönbséggel lehet őket eladni. Ezeket a 

különbségeket foglalja magába az itt működő osztályozási rendszer, a már korábban említett AC 

(Appelation Controlée). Egy falun belül a jobb szőlőültetvények kapják a Premier Cru státuszt, a 

legjobbak pedig a Grand Cru-t. 



 

Burgundiában és Franciaország más területein is a domaine elnevezést is használják, ez az, ahol 

csak a saját birtokon termett szőlőből készítenek bort. Ezeken a helyeken nem vásárolnak fel se szőlőt, 

se levet, vagy kész bort, hogy azt saját nevük alatt adhassák el. 

 

Languedoc-Rousillon 

A Languedoc-Rousillon, az ország legkiterjedtebb, és egyben a második legnagyobb bortermelő 

területe, ami a Földközi-tenger partja mentén fekszik. A borvidéken fehér-, vörös-, és rozéborokat 

egyaránt készítenek, de ezen a vidéken népszerűek a sárgaborok, a szalmaborok és a habzóborok is. A 

Loire mentén, a kastélyok völgyében kiemelkedő a Nantes-i és az Anjou borvidékek. Az első jellemző 

szőlőfajtája a muscadet, ennek bora sárgászöld színű, könnyed és zamatos.  

Korzika bortermelése sem elhanyagolható, az ókori görögök szállítottak először ide bort, az i. e. 

IV. században. Korzikán kitűnő, robosztus, fűszeres vörösbort, rozéborokat és fehérborokat egyaránt 

termelnek, épp ezért a korzikai borok egy egész étkezést végigkísérhetnek az előételtől a desszertig. 

 

Provence 

Provence éghajlata sokszor nem kedvez a boroknak, szőlőnek, a borvidékek közül itt a 

csapadékosabb területek vannak. A területen a rozé még nagyobb hangsúlyt kap, mint máshol, 2009-

ben például az összes provence-i bor 80-90%-a rozé lett. A kevés fehér jól érvényesül, jó minőségű, a 

vörösek azonban ingadoznak, jó ivásúak, kellemesek. 

 

Olaszország  

Itáliában tizenhét jelentős borvidék található, ezek részletes tárgyalásától eltekintünk, egy térképen 

keresztül mutatjuk be (2. ábra). A Calabria borvidéken készül az olaszok egyik legpompásabb 

vörösbora, a Ciro Rosso. Egy másik ismert borvidék a Lazio borvidék (Róma mellett) egyik 

leghíresebb bora az Est! Est! Est! Montefiascone, melyhez egy középkori történet, legenda 

kapcsolódik: eszerint egy német prelátus Rómába utazva előreküldte szolgáját a jó borok felderítésére, 

a szolga pedig mindenhol, ahol jó bort talált, az ajtóra írta azt, hogy „Est!” 



 

 

2. kép Olaszország borvidékei 

Forrás:http://www.sienaimports.com/SI2/region.html 

 

Spanyolország 
Spanyolországban elsősorban a vörösborkészítés tekint vissza nagy múltra. A bortermelés főleg az 

ország középső részére összpontosul, és az asztali bor kategóriába tartozik a legtöbb bor. 

Spanyolország leghíresebb és legnagyobb borvidéke az úgynevezett Rioja. Jérez de la Fontera az 

ország legdélebbi bortermelő tája, ez a „bor szülőföldje”, ahogy a helyiek nevezik. 

 

Egyéb európai bortermő területek 

Németország a szőlőtermesztés legészakibb határa, de a hűvös éghajlat ellenére kiváló bort 

termelnek. Németország indította el a rizlinget a világon, aminek fantasztikus szőlőültetvényei a Rajna 

és a Mosel folyó mentén találhatóak.  

Portugália bortermelése nagy hagyományokra tekint vissza, itt termelik a világhírű portóit, 

amelynek alapanyaga a kék szőlő.  

7.5 DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG 

A Dél-Afrikai Köztársaság a kontinens legnagyobb bortermelője, ezen kívül a világszintű 

termelésben is egyre fontosabb szerepet játszik. Dél-Afrika bortermelése 1652-ben kezdődött, amikor 

a holland Jan van Riebeeck megalapította Fokvárost, és elültette az első szőlőtöveket. A dél afrikai 

borokat alacsony minőség jellemezte egészen a múlt század közepéig, mikor is az új technológiák és a 

magas befektetések változtattak a helyzeten. Manapság a dél-afrikai borok az Európán kívüli világ 

legjobb borai közé tartoznak. 1990-ben a dél afrikai borászok gyümölcsös és fűszeresen illatos borokat 

kezdtek alkotni. Ez a rozsdamentes acél tartályok használatának köszönhetően vált lehetővé, valamint 

a hőmérséklet szabályozása miatt. A dél-afrikai borok gazdag aromával, gyümölcsös ízekkel 

rendelkeznek.  

A dél-afrikai bor az 1994-es demokratikus átalakulás után tudott elindulni világhódító útjára: ekkor 

http://www.sienaimports.com/SI2/region.html


 

elhárult minden akadály az export elől. Az első lépésként újratelepítették a szőlőterületek közel felét, 

és elkezdték a kékszőlő fajtákat előnyben részesíteni. Az ország jelenlegi éves bortermelése 7,5 millió 

hektoliter, és ezzel a világon a 8. helyen áll.  

A mai fokföldi borászok a világ legnaprakészebb szőlészeti ismereteit és borkészítési technológiáit 

sajátítják el, hogy olyan borokat termelhessenek, amelyekkel nemzetközi kitüntetéseket nyernek 

többféle borászati stílusban.  

Az ország délkeleti és délnyugati területei mediterrán és szubtrópusi klímával bírnak. Dél-Afrika 

ültetvényei a Jóreménység-fok körüli területre csoportosulnak, ahol a hideg, Atlanti-óceán felől érkező 

szelek segítenek lehűteni az amúgy forró éghajlatú régiót: a partközeli vidékeknek van tehát a 

legnagyobb lehetőségük a minőségi bortermelésre az Atlanti-óceán jótékony, hűtő hatása miatt. 

A borok 18%-a vörösbor, és emelkedő tendencia jellemzi, míg 82%-a fehérbor. Négy fő borrégiót 

különböztetünk meg, ezek a Breede River Valley, Coastal, Little Karoo és Olifants River. Ez a négy fő 

térség 22 különböző körzetet és 58 kisebb kerületet foglal magába (3. ábra). 

 

3. kép Dél-Afrika bortermő területei 

Forrás: internet 

 

A WO (Wine of Origin) rendszer felügyeli a regionális címkézést a palackon a fajta és az évjárat 

részleteit illetően is. Ebben a WO rendszerben a birtokok is benne vannak. Egy ilyen borban nagy 

valószínűséggel nem behozott szőlő van, hanem a birtokon termesztett fajták. Ez a rendszer 

használatos a dél-afrikai térségben is. A kontinens (ország) legismertebb borait az alábbiakban röviden 

ismertetjük. 

A legismertebb borok az országban az úgynevezett „Hat Nagy”: a Sauvignon Blanc, a Chardonnay, 

a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Syrah és a Pinotage.  

A Chenin Blanc-t mindenfelé termesztik a Dél-Afrikai Köztársaságban, főleg a nagymennyiségű, 

olcsó borok készítéséhez. Ezek közül a legtöbb közepes testű, száraz vagy édes, citrusos, trópusi 

gyümölcsös aromákkal. A forró éghajlati viszonyok ellenére a borok savtartalma közepes vagy magas. 

Vannak magas minőségű Chenin Blanc-ok is, némelyik tölgyes ízzel. Ezt a fajtát házasítani is szokták, 

pl. Chardonnay-val, ahol szerepe ugyanaz, mint az ausztrál Semillon-nak a Semillon-Chardonnay 



 

házasításban. Ez a szerep nem más, mint a nagybani termelést lehetővé tétele alacsony áron, és 

hozzásegíti a bort az üde savakhoz és a citrusos gyümölcsösséghez. 

A másik ismert szőlője az országnak a Pinotage. A Pinotage egy kékszőlőfajta, ami kifejezetten a 

Dél-afrikai kondíciókra lett kifejlesztve. Az egyedi Pinotage-nak sok variációja létezik, de tipikus 

változata testes, közepes tanninnal és piros bogyós gyümölcsjegyekkel, vegetális és animális 

aromákkal fűszerezve. 

7.6 AUSZTRÁLIA 

Ausztrália a Dél-Afrikai Köztársasághoz hasonlóan az elmúlt évtizedekben kezdett bekapcsolódni a 

világ bortermelésébe. A kontinensnek több ismert szőlőfajtája, bora és borvidéke van. Ennek oka, 

hogy a kontinens (ország) több része is alkalmas szőlőtermesztésre, borászatra. A legfontosabb 

ausztrál szőlőfajták a Shiraz, a Chardonnay, a Cabernet Sauvignon, a Semillon és Rizling. Az 

országban a Címke Integrációs Rendszer felügyeli a regionális, egyedi és évjárat elnevezéseket, ez a 

szervezet minősít. Bár van néhány elismert ausztrál bor kivételként, de a borok legnagyobb része, 

amin az államot vagy államokat jelölik meg, nagy mennyiségben termelt, olcsó változat. Ez sajnos 

sokszor megtéveszti a vásárlót. 

Ausztrália egész területén vannak szőlőültetvények, ezek mérete, minősége változó. Azonban, 

Hunter Valley kivételével, a legtöbb híres termőhely vagy a déli part mentén húzódik, ahol a déli 

óceán hűsítő hatásai vannak rá jótékony hatással, vagy – és egyre növekvő számban – a hegyvidéki 

területeken, ahol a tengerszint feletti magasság alacsonyabb hőmérsékletet eredményez. A klíma tehát 

döntően befolyásolja a termelési feltételeket. 

Az olcsó, nagy mennyiségű termelésre szánt borok főleg a szárazföld belsejében levő, forró 

éghajlatú vidékeken termesztett szőlő eredményei lehetnek, ahol a Murray, a Darling és a 

Murrumbidgee folyók által biztosított az öntözés. Ezeket „South Eastern Australia” néven árulják, ami 

egy olyan megjelölés, ami alatt engedélyezett a házasítás Ausztrália-szerte a bortermelő vidékek 

között. A drágább délkelet-ausztrál borokban, mint amiket az előbb felsoroltunk, több az első osztályú 

régiókban termett gyümölcs.  

A Hunter Valley Semillon száraz, könnyű, de magas savtartalmú bor. A neutrális jelleg határán 

táncol, de fiatalon citrusos aromák bonyolítják, így unikalitása miatt igen kedvelt. Idővel 

kialakulhatnak komplexebb mézes, diós árnyalatok is a borban, ez még különlegesebbé teszi. Az 

Ausztrália más részeiből származó Semillon borok között találni közepes testű, egyszerűbb citrusos 

példákat csakúgy, mint intenzíven vegetális, harapós jellegűeket is. Tehát, mint arról korábban is 

említést tettünk, a klíma számos bortípus kialakulását idézi elő az országban. 

7.7 ÚJ-ZÉLAND 

A következő feltörekvő desztinációként lehet említeni a szigetországot, bár a domborzati és 

éghajlati feltételek nem túl kedvezőek a szőlő- és bortermelésre. Új-Zéland legnagyobb része vagy túl 

hegyes, vagy túl nedves a szőlőültetéshez. A termelés ennek köszönhetően ugyan kicsi, de a borok 

hírneve nagy. A legismertebb szőlőfajták ausztrál eredetűek. Első osztályú, kiváló minőségű borokat 

ugyanakkor elzászi szőlőfajtákból is készítenek (ilyenek például a Rizling, a Pinot Gris vagy a 

Gewurtztraminer). A legjobb minőségű borok a fent említett feltételeknek köszönhetően főleg a déli 

sziget hűvösebb vidékein készülnek. 

7.8 USA 

Az USA – méretének köszönhetően – sokféle klímával, helyi sajátossággal rendelkezik. Ennek 

megfelelően bortermő vidékei is változatosak és egyediek. Az Amerikai Egyesült Államokban a 

regionális meghatározások lehetnek olyan beláthatatlanok, mint egy egész állam, vagy olyan precíz, 

mint egy önálló ültetvény. Egy egyre népszerűbb jelölés, amit Kaliforniában használnak, az ún. 

’Coastal’. Ez alatt a név alatt házasítani lehet majdnem az összes kaliforniai ültetvényből, ami a 

Csendes-óceántól 100 km-re a belföld felé elérhető volt.  

A Csendes-óceán felől érkező hűvös szellők változatos hatásai – a köd, ami a reggeli naptól 

pajzsként védi a szőlőt, a dombokban fekvő ültetvényeknek pedig a tengerszint feletti magasság – 

sokfajta mikroklímát hoznak létre Kaliforniában a forrótól a hűvösig. A mennyiségi termelésre szánt, 



 

olcsó borok lelőhelye a forró, öntözéssel művelt Central Valley, ahol az óceáni hatás minimálisan hűti, 

de a meleg és a napsütés lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű, érett, egészséges szőlőt termeljenek, 

és ebből a legkiválóbb minőségű borokat állítsák elő. 

Számtalan szőlőfajta fordul elő a térségben, mint az azt előbbiekben említettük. A Zinfandel egy 

nagyon fontos, az elsőrangú borok alapjaként szolgáló kékszőlő fajta Kaliforniában. Bár a legtöbbször 

édes, gyümölcsös rozé készül belőle, legszebb énjét száraz vörösborokban mutatja meg. Ezek a borok 

testesek, magas alkoholtartalmúak, sötét bogyós gyümölcs, aszalt gyümölcs és édes fűszeres 

aromákkal (ilyenek az áfonya, a mazsola, a fokhagyma vagy az édesgyökér). A legintenzívebb, 

legkomplexebb borok az öreg tőkék szőlőiből készülnek: néhány Zinfandel ültetvény több, mint 100 

éves, ez is bizonyítja a sokszínűséget és a bortermelés fontosságát. Érdekességként mindenképpen 

szólni kell arról, hogy a Zinfandel meghonosítója az Egyesült Államokban a magyar származású 

Haraszty Ágoston volt – róla későbbi fejezetben fogunk még említést tenni.  

Kalifornián kívül első osztályú termőhelyeket lehet találni még északabbra, Oregonban és 

Washington államban is. 

7.9 CHILE 

Chile és a dél-amerikai kontinens általában századunk egyik nagy felfedezettje, az elmúlt évtizedek 

emelték a legnagyobbak közé. Chilének a régiók osztályozására DO (denominations of origin) 

rendszere van, ahol a régiók kisebb alrégiókra vannak felosztva. Ezek azokról a folyókról vannak 

elnevezve, amelyek az Andokból erednek és Csendes-óceánba folynak, és a bortermelés területeit 

határozzák meg. Az ország éghajlata, domborzati és földtani viszonyai sokszínűek, így borai is 

sokfélék. 

Több chilei vidék talaja termékeny és a folyókból nagy az öntözővíz utánpótlás. Az éghajlat 

általában forró, és a legtöbb tőke, különösen az olcsó borokra szánt, a Centrál Valley völgyébe lett 

ültetve, ami észak-déli irányban húzódik a partmenti hegység és az Andok között. A legjobb helyek 

kiélvezik a Csendes-óceán hatásait, a hűvös szellőt és a part menti ködöt, vagy egyre inkább a 

tengerszint feletti magasságot – a dombokra telepített ültetvények esetében. 

Mint szó volt róla, a feltételek sokféle szőlő termesztésére alkalmasak, melyek közül legismertebb 

a Carmenere. A Carmenere egy nagyon fontos kékszőlő fajta Chilében. Eredetileg ez egy bordeaux-i 

fajta volt, ami a Cabernet Sauvignon-nal és a Merlot-val egy időben került Chilébe. Ezekkel a 

fajtákkal gyakran házasítani is szokták. Maga a Carmenere-ből készült bor mély színű, közepes vagy 

nagytestű, közepes vagy magas az alkohol- és savtartalma, magas a tannintartalma. Aromája sötét 

bogyós gyümölcsökre (áfonya) és a borsra emlékeztet. Ha éretlen, akkor harapós, zöldpaprikás és 

zöldbabos ízeket produkál. 

7.10  

Argentína 

Dél-Amerika másik nagy feltörekvő szőlőtermő és bortermelő országa Argentína. A fő szőlőtermő 

vidékek klímája Argentínában forró, száraz és napos. A legjobb termőhelyek kihasználják a 

tengerszint feletti magasság áldásos hűsítő hatását. 

A klimatikus feltételek sokféle szőlő termesztésére alkalmasak, legismertebb a Malbec. A Malbec a 

minőségi vörösbortermelés legfontosabb szőlőfajtája, mely eredetileg egy bordeaux-i fajta. Borai 

testesek, közepes vagy magas tanninnal, ami lehetővé teszi némelyik argentin Malbec érlelését. 

Aromáikban a sötét bogyós gyümölcsök és a fűszeres jegyek (áfonya, szilva, fokhagyma, bors) elegye 

lelhető fel, a legszebbek pedig sokat nyernek a tölgyfás érlelésből. Szokás a Cabernet Sauvignon-nal 

vagy/és a Merlot-val házasítani. Argentína szerte termesztik, de a legtöbb ültetvény Mendozában van. 

A Torrontés egy helyi fehérszőlő-specialitás. Ez egy illatos fajta, közepes testű, száraz fehérbort ad 

magas alkohol- és közepes savtartalommal, aromái kifejezett gyümölcsös és virágos jegyeket 

mutatnak (parfüm, szőlő, barack). A Malbec-hez hasonlóan országszerte ültetik. 

7.11 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az előadás keretein belül szóltunk a hagyományos bortermelő országok közül Franciaországról, 

Olaszországról és Spanyolországról, majd a feltörekvő bortermelő országok közül Dél-Afrikával, 



 

Ausztráliával, Új-Zélanddal, az USA-val, Chilével és Argentínával ismerkedhettünk meg (legalább 

vázlatosan). 

7.12 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Melyek a vezető bortermelő országok? 

− Ismertesse Franciaország borvidékeit! 

− Ismertesse Európa egyéb országainak jellegzetes borvidékeit! 

− Mutassa be a legfontosabb feltörekvő országok bortermelését! 



 

8. A BOR KERESKEDELMI KULTÚRÁJA 

8.1 CÉLKITŰZÉS 

„Jó bornak is kell a cégér” – a mondás örök igazságát el kell ismernünk, és a hallgatóknak el kell 

sajátítaniuk, hogyan és miként lehet sikeresen eladni ezt a fontos kultúrterméket – különösen a XXI. 

század látszat-valóságában.  

8.2 TARTALOM 

A bor kereskedelmének ismertetése, a bor fogyasztói köreinek szegmensei a legfontosabb 

fejezetrészek. 

8.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

8.4 A BOR KERESKEDELME 

A korábbiakban már tárgyaltuk a kultúra fogalmát, de mivel az áru eladása maga is egy nagyon 

fontos szakma és folyamat (a XXI. században jelentősége már a termék fölé is nőtt), ezért nem 

haszontalan egy kis ismétlés. Tehát a kultúra fogalma: Az emberiség által történelmi fejlődése során 

létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége. 

Mások szerint (Hofmeister Á.) a kultúra azon tanult meggyőződések/hitek, értékek és szokások 

összessége, amelyek egy adott társadalomban irányítják a fogyasztók magatartását. 

 

A bor kereskedelmi kultúrája
9
 éppen ezekből következően nem állandó, mivel a történelmi fejlődés 

folyamán a létrehozott anyagi javak, amelyek a bor előállítására, szállítására, kimérésére vagy a 

fogyasztásra történő átadásra szolgáltak, folyamatos evolúción mentek át.  

Minden esetben a fogyasztót szolgálták a technikai ismeretek és lehetőségek minél jobb 

kihasználása mellett (például: a pezsgőkészítés és –kereskedés kultúrája leginkább a nagyobb belső 

nyomást is eltűrő üveggyártásnak, azaz annak fejlődésének köszönhető). 

Az anyagi javak előállítása jelentősen függött a tudományok és a technika fejlődésétől (pl.: a 

borszállító eszközök fejlődése a bőrtömlőtől a fahordón át az üvegpalackig, a műanyag, a papír és ezek 

kombinációinak létrehozásáig). Természetesen az anyagi javak fejlődését a szellemi javak, azaz a 

tudományok fejlődése, a találmányok megalkotása tette lehetővé, de a kölcsönhatás is egyértelmű, 

hiszen egy-egy új találmány, legyen az a bor kereskedelmi kultúráján belül egy szállítóeszköz, vagy a 

bor kimérésére szolgáló eszköz, vagy egy új „elosztási” rendszer létrehozása, ösztönzőleg hatott a 

további fejlesztésekre, mind technikai, mind szervezési, mind szellemi téren. Az emberiség fejlődése 

során a szocializáció eltérései miatt szokások alakultak ki és változtak meg. Ennek alapján az 

emberekben kialakul egy érzés, a „hovatartozás” érzése. Ezt a kultúra alakítja ki minden területen. 

Ezáltal különböző csoportok jönnek létre az emberek között, de ez jellemző az eszközökre is (pl.: 

jelentős eltérés van a borszaküzletek felszereltségének szokása és a hipermarketek felszereltségnek 

szokása között). A kultúra nem a velünk született tulajdonságokat, ösztönöket foglalja össze, hanem a 

szocializációnk, vagy éppen tanulásunk során felvett, megtanult szokásokat.  

 

Ezeket alapul véve tehát a bor kereskedelmi kultúráját tekinthetjük azon szokások összességének, 

amelyek a bort a termelőtől a fogyasztóig különböző módon eljuttatja, természetesen a fogyasztót 

leginkább kiszolgálva. Arra szolgál, hogy az emberek, jelen esetben a borfogyasztó (bármely 

csoportba is tartozik), alapvető borbeszerzési szükségleteit kielégítse.  

 

A fejezet célja: 

Napjainkban az alkoholfogyasztás kis mértékben csökken. A különböző művi úton előállított 

energiaitalok fogyasztása különösen a fiatalok körében növekszik. A borfogyasztás változásokon 

                                                      
9
 A fejezet Gál P. (é. n.): A borkereskedelem kultúrája c. (Vidékfejlesztési Minisztérium, 108 p.) írása 

nyomán készült, ahol részletesen is lehet tájékozódni a kérdéskörről. 



 

megy át. A volumenborok, azaz a tömegborok fogyasztása csökkenőben van. A középkategóriás borok 

fogyasztása is csökken, de nem olyan drasztikusan, mint a tömegboroké.  

A bortermelésnek azt az irányt kell figyelembe venni, amely szerint a borfogyasztók egyre inkább 

élvezeti cikként tekintenek a borra. Ezek a folyamatok kikényszerítik a borkereskedés 

megváltoztatását is.  

A kulturált borfogyasztás növekedésével a borok kereskedésének kultúrája is kell, hogy változzék. 

A fogyasztóknak egyre kevesebb idejük van vásárlásra, rövid idő alatt kell, hogy meghozzák 

döntésüket. A borok termelőinek és a kereskedelemnek egyszerű, de kulturált viszonyokat kell 

teremteni a fogyasztó számára a borvásárlás megkönnyítésére. 

Egyszerűen gyors, hiteles tájékoztatást kell adni az adott borról, és ma már az is elvárható, hogy a 

borokat addig, amíg el nem jut a fogyasztóhoz, minőségmegőrzésük értekében megfelelő módon kell 

tárolni. A borgasztronómia területén (az átmeneti fizetőképes kereslet csökkenés után) egyre inkább 

elvárható lesz a széleskörű választék és a borok legnívósabb módon történő felszolgálása.  

 

A borkereskedelemben nagyon fontos lépcsőket különíthetünk el: a borok előírásoknak megfelelő 

és a fogyasztó figyelmét felkeltő kiszerelését, a különböző bor-értékesítő helyek felépítésének 

anatómiáját, azok esztétikus, de célnak, azaz az értékesítési célnak az adott fogyasztói célcsoport 

igényeinek legjobban megfelelő kialakítását; az értékesítés, a kereskedelem lebonyolításához 

szükséges eszközöket; a bor forgalomba hozatalának jogi hátterét, a borkereskedéshez szükséges 

feltételrendszert; a borkereskedelem különböző formáit a termelőtől a fogyasztóig. 

 

Így jutunk el a piaci logisztikához, vagyis ahhoz a fizikai elosztáshoz, melynek során a termék a 

bort előállítóktól az eljut a végső fogyasztókhoz. A piaci logisztika feladata, hogy koordinálja a 

beszállítók, beszerzési ügynökségek, a gyártók, a marketing szakemberek, az értékesítési csatorna 

résztvevői és a vevők tevékenységeit. 

A logisztikai döntésekben tudnia kell a termelőnek, a kereskedőnek és a fogyasztónak egyaránt, 

hogy milyen kiszerelésű, minőségű, melyik piaci szegmensbe szánt termékkel kíván foglalkozni. 

Ha már ezzel vagy ezekkel tisztában van, akkor a kereskedelem megvalósítása során meg kell 

tanulnia a: 

− rendelés-feldolgozás kultúráját, a megrendelések fogadását, azok nyilvántartásba vételét, a 

szükséges adminisztráció – borkimérő okmányok, számlázás – elvégzését és a termelés 

időzítését, a kiszerelést magába foglaló tevékenységeket. 

− raktározás kultúráját, azt, hogy milyen körülmények közé, milyen módon helyezzük el a 

készleteket úgy, hogy annak fajlagos költségei (egy kiszerelési egységre jutó költség pl.: 

Ft/palack) lehetőleg a legalacsonyabbak legyenek. 

− készletezést (mennyi bor kell készleten tartani, mikor és mennyit kell rendelni). A készletek 

növekedése jelentős forgóeszközt, azaz pénzt köt le, de megfelelő választékkal bíró 

készletezéstől nem lehet eltekinteni, mert akkor nem tudjuk a lehetséges minél szélesebb 

árukínálatot biztosítani, azaz végső fogyasztót veszíthetünk.  

− szállítással kapcsolatos tennivalókat, döntéseket. Szállítóeszköz, szállítási szolgáltató 

kiválasztása, a szállítási idő betartása (pontosság, a megfelelő árukínálat biztosítása), a vevők 

elégedettségének elérése érdekében.  

 

Mindent, még egyszer hangsúlyozva, az ésszerű költségráfordítással és a fajlagos költségek 

minimalizálásával. 

8.5 A BORPIAC SZEGMENTJEI 

A bor értékesítése kapcsán megkerülhetetlen a kérdés, hogy kiknek, milyen célcsoportoknak 

óhajtjuk eladni termékünket; ezért alább a borpiac fogyasztóinak szegmentációjával foglalkozunk.  

A piaci munkák, a marketing (ami a termelést és annak tervezését is magába foglalja), a 

reklámtevékenység megtervezése szinte lehetetlen a célpiac, vagy a fogyasztói célcsoport 

megismerése, megválasztása nélkül. Ezért kihagyhatatlan eleme a piaci szegmensek megismerése a 

piac-kutatásnak és minden egyéb piaci munkának.  



 

A célpiac lényegében egy jól meghatározható fogyasztói csoportot jelent. Ha ez a meghatározás 

sikeres, akkor valójában a piac, annak bővíthetősége, vagy egyéb változási irányai is jól 

megismerhetőek, és ehhez lehet alakítani a vállalkozás gazdasági tevékenységét. Mivel a fogyasztók 

nem homogének, ezért a közös vásárlói tulajdonságokkal rendelkező csoportjaikat egy-egy piaci 

szegmentként kezelhetjük. Sikeres szegmentáció alapján közülük lehet választani célpiacot, és ha ezt a 

vállalkozás sikeresen megtette, akkor az egyik legfontosabb tevékenység a termékek, jelen esetben a 

borok piaci pozicionálása is sikeresebb lesz. A piaci szegment igényeinek ismeretében jól lehet 

meghatározni a marketing stratégiát, így a fogyasztók figyelme jobban irányítható a vállalkozás 

termékeire, elvárásaikat pedig hatékonyabban lehet kielégíteni. Papp 1999-ben a német borfogyasztói 

piacot 6 fogyasztói csoportra, szegmentre osztotta.  

A klasszikus borismerő: ide a fogyasztók idősebb korcsoportjai tartoznak, akik magasabb 

képzettséggel és viszonylag magas jövedelemmel bírnak. A bor iránti attitűdjükre jellemző a családi 

kötődés a borkultúrához, az önbizalom, a szuverenitás, viszonylag magas igények és a szélsőséges 

kínálati elemek elkerülése. Ők rendszeres borfogyasztók, magas egy főre jutó fogyasztással, 

elsősorban a száraz borokat preferálják. A borok kiszerelésével kapcsolatban széles toleranciával 

bírnak, viszont igényük van a harmonikus csomagolásra, ebben az esetben is tartózkodnak a 

szélsőségektől. 

A modern borismerő: elsősorban a középkorúak korcsoportjába tartozó férfiak, magasan képzettek, 

magas jövedelemmel bírnak. Jellemzőjük a szuverenitás, az önbizalom, a magas életminőség, a 

presztízsfogyasztás és a nagy a kíváncsiság az új dolgok iránt. Ők gyakori borfogyasztók, magas egy 

főre jutó borfogyasztással, a száraz borokat preferálják elsősorban. A borválasztási kritériumaik 

komplex módon alakulnak, szeretik a modern avantgárd csomagolást, tartózkodnak a tradicionális 

német csomagolástól.  

Az ambiciózus trendlovagok: főleg fiatalokból kerülnek ki, jellemző rájuk az alacsonyabb 

végzettség, ennek ellenére főleg alkalmazottként kvalifikált foglalkozással és magasabb jövedelemmel 

bírnak. A fogyasztásukban törekszenek a lépéstartásra, a bor iránti attitűdjük bizonytalannak 

mondható, épp ezért fontos számukra a csomagolás, a külcsín. Rendszeres borfogyasztók, az egy főre 

jutó borfogyasztásuk átlagos. Borválasztásuknál jelentős szereppel bír a termőhely, illetve a borok 

minőségi besorolása, a csomagolás minősége, a kitüntetések, díjak megjelenítése a borokon. Szeretik 

az extravagáns üvegformákat, ennek ellenére a bordói palackot preferálják, viszonylag széles 

kiszerelési sávból válogatnak.  

Egyszerű fiatalok: ide az alacsonyabb jövedelemmel bíró egyetemisták, fiatal családosok és 

középkorúak tartoznak, akik magasabb végzettséggel rendelkeznek. Borfogyasztásuk rendszeres, 

nincsenek magas igényeik, és nem túl ambicionáltak. Fogyasztásukban a vörösborokat preferálják, 

jellemző rájuk az átlag feletti borfogyasztás. Az egyszerű literes üvegpalackos kiszerelést kedvelik.  

A bizonytalan főáramlatba tartozó fogyasztók: többségükben nők, a középkorú és az idősebb 

korosztályból, alacsonyabb iskolai végzettséggel, közepes jövedelemmel. Vásárlásaiknál 

bizonytalanok túlterheltségük miatt, ezért igénylik a segítséget, és azt is, hogy a borkínálat könnyen 

áttekinthető legyen. Jellemző rájuk az átlag alatti borfogyasztás. Borválasztási kritériumaik között 

jelentőséggel bír az ár, a szín és az íz-irányzat. Bíznak a tradícióban, a hagyományos kiszerelésben, 

tartózkodnak a moderntől, az extravagánstól.  

A szerény tradicionális fogyasztók: többségükben nők, idősebbek, alacsony, illetve közepes 

jövedelemmel bírnak. Számukra a bor egy idegen világ, jellemző rájuk a ritka borfogyasztás, ezért 

erősen az átlag alatti az egy főre jutó fogyasztásuk. Az édes és a fehér borokat preferálják. 

Legfontosabb választási kritériumuk az ár. A hagyományos kiszerelésekben bíznak, tartózkodnak a 

moderntől, és a magas értékűektől. 

 

Az FVM SZBKI Kecskemét és a Szociográf Piackutató Intézet közös felmérésükben 7 csoportot 

jellemeztek részletesen.  

A minőségi borfogyasztók: általában csak minőségi palackozott bort vásárolnak, és azt keverés 

nélkül fogyasztják. A felmérésben részt vevők mintegy 22%-a került ebbe a csoportba. ¾-ük 

rendszeres fogyasztónak tekinthető, megfigyelhető a nők enyhe többsége is a csoporton belül. A 

kutatás során megkérdezett fogyasztói mintánál magasabb végzettséggel bírnak a lakhely szerinti 

megoszlásban, magasabb a városiak, illetve a fővárosiak aránya. A csoporthoz tartozók harmada 

hetente legalább egyszer fogyaszt bort, legtöbbjük viszont havonta fogyaszt bor. A kulturált 



 

borfogyasztás hívei jellemzően baráti társaságban, családi körben, ünnepekhez kapcsolódóan 

fogyasztanak. Az édes és félédes borokat preferálják, száraz bort csak 15%-uk iszik. Szívesen 

kóstolnak újdonságokat is. A borok kiválasztásában általában a fajta szerepel nagyobb hangsúllyal 

náluk, de a termőhelyet is megfelelően preferálják. Számukra a bor, s annak fogyasztása a társadalom 

kultúrájának a része. 

Az értelmiségi borfogyasztók: a csoportba a diplomások, illetve az egyetemisták kerültek, mintegy 

23%-át tették ki a megkérdezetteknek. Jellemző rájuk a magasabb képzettségükből adódóan a 

magasabb beosztás és a szellemi munka. Általában városlakók. Közel felük legalább heti egy 

alkalommal, a többiek havi rendszerességgel fogyaszt bort. A borfogyasztásuk társaságban és 

általában családi ünnepekhez kötődik, általában palackozott minőségi borokat választanak. 

Legkedveltebb körükben a félédes bor. A borok kiválasztásánál a fajtát helyezik előtérbe, majd ezt 

követi a minőségi kategória és a termőhely. Számukra a bor a gasztronómiai élvezetet nyújtó ital, a 

kultúra része, harmóniát sugárzó és egyben kapcsolatokat is teremtő fogyasztási cikk.  

Az elit fogyasztók: ide a kutatók, a diplomás végzettségűeken kívül az összes közép- és 

felsővezetőt besorolták, a minta 29%-át jelentik. A férfiak aránya kicsit magasabb, körükben a városi 

életmód a domináns, rendszeres borfogyasztóknak tekinthetők, az átlagnak megfelelő mennyiséget 

fogyasztanak, főleg társaságban, ünnepi alkalmakkor, és étkezéshez. Bár nagyobb részük kedveli az 

édesebb borokat, az átlaghoz képest mégis a szárazabb borokat preferálják. Elsősorban palackos 

minőségű borokat vásárolnak, jellemző rájuk az étkezéshez történő borfogyasztás, a gasztronómiai 

élvezetet, a borkultúra formáló erejét kívánják felfedezni. 

A fiatalok csoportja: a 15–29 éves korosztályba tartoznak, a nők, illetve a lányok enyhe többségben 

vannak. Nagy részük csak néha, vagy egyáltalán nem fogyaszt bort. Ha fogyasztanak, akkor azt 

barátaikkal közösen teszik. Nem tekinthetők rendszeres borfogyasztóknak. Kevés alkalommal nyúlnak 

a pohárhoz, viszont akkor jóval többet fogyasztanak, mint más csoportok. Kifejezetten az édes és 

vörösborokat kedvelik, elsősorban palackos borokat vásárolnak, nem jellemző rájuk a családi 

borozgatás, inkább baráti körben iszogatnak, szívesen hivatkoznak a bor pozitív egészségügyi 

hatásaira is. Fogékonyak az újdonságokra, sajnos inkább az alkoholt vélik felfedezni a borokban, de 

többségük úgy érzi, hogy a bor a kultúránk része. 

Falun élők csoportja: a megkérdezettek 37%-át jelentik, közülük mintegy 26% nem fogyaszt bort, 

és jó néhányan csak igen ritkán. Általában a kevésbé képzett népességi csoportba tartoznak, 

borfogyasztási szokásaik többsége alig tér el az átlagtól, viszont jellemző rájuk, hogy folyó borokat és 

az alacsonyabb minőségi kategóriába tartozó borokat fogyasztják. Számukra a bor családi hagyomány, 

kevésbé számít az étkezés izgalmas részének. 

Az italboltok fogyasztói: a megkérdezettek 18%-a, aki kocsmákban vagy italboltban vásárol, illetve 

fogyaszt bort, 80%-uk férfi, főleg szakmunkások, nagyobb városokban, illetve megyeszékhelyeken 

élők. Képzettségük vegyes képet mutat, ugyanúgy, mint a korosztálybeli megoszlásuk, viszont az 

idősebbek, a 60 év felettiek az átlagnál jóval kisebb arányban vannak jelen ebben a csoportban. Ők 

borozgatnak a leggyakrabban, 60%-uk heti fogyasztó, átlagos fogyasztásuk is magas, 6 dl/alkalom. 

Elsősorban feszültségoldásként, szomjoltásként fogyasztják a bort, de a családi hagyomány szerepe is 

jelentős. Nem túlzottan válogatósak, ami a kezükbe kerül, azt isszák. Jellemzően a fehér száraz és 

félszáraz borokat kedvelik. Ők keresik fel legtöbben a termelői kiméréseket, emellett jellemzően a 

különböző kisebb méretű élelmiszerüzletekben vásárolnak. 

A bort nem fogyasztók: ebbe a csoportba a megkérdezettek 24%-a tartozik, 70%-uk nő, nagyon 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Mellettük a 6 év felettiek aránya magas ebben a 

csoportban – talán nem meglepő módon. 

8.6 ÖSSZEFOGLALÁS 

A bortermelésnek azt az irányt kell figyelembe venni, amely szerint a borfogyasztók egyre inkább 

élvezeti cikként tekintenek a borra. Ezek a folyamatok kikényszerítik a borkereskedés 

megváltoztatását is.  

A kulturált borfogyasztás növekedésével a borok kereskedésének kultúrája is kell, hogy változzék. 

A fogyasztóknak egyre kevesebb idejük van vásárlásra, rövid idő alatt kell, hogy meghozzák 

döntésüket. A borok termelőinek és a kereskedelemnek egyszerű, de kulturált viszonyokat kell 

teremteni a fogyasztó számára a borvásárlás megkönnyítésére. 



 

Egyszerűen gyors, hiteles tájékoztatást kell adni az adott borról, és ma már az is elvárható, hogy a 

borokat addig, amíg el nem jut a fogyasztóhoz, minőségmegőrzésük értekében megfelelő módon kell 

tárolni. A borgasztronómia területén (az átmeneti fizetőképes kereslet csökkenés után) egyre inkább 

elvárható lesz a széleskörű választék és a borok legnívósabb módon történő felszolgálása.  

8.7 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Mik a borkereskedelemben legfontosabb lépcsői? 

− Ismertesse a borfogyasztói piac német kategorizálását! 

− Ismertesse a borfogyasztói piac hazai kategorizálását! 



 

9. BOR ÉS GASZTRONÓMIA 

 Ételek és borok párosítása; Bor és sajt, A bor felszolgálása, töltése, bemutatása. 

9.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke célja, hogy a hallgatók érezzék, a bor nem egy elvont fogalom, hanem a mindennapok 

része, hiszen kiemelkedő része van a gasztronómiában, és külön turisztikai ág is épül rá. 

9.2 TARTALOM 

Ez a lecke az egyik leggyakorlatiasabb az összes közül, hiszen a hallgatók megismerkednek azzal, 

hogy a gasztronómiában hogyan hasznosíthatják a borral kapcsolatos ismereteiket. Gyakorlati 

útmutatót kapnak, hogy hogyan kínálják a bort, milyen ételekkel párosítsák, megismerkednek a 

borutak jelentőségével, és megismerhetik, hogyan zajlik egy fesztivál. 

9.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

9.4 A BOROK ÉS AZ ÉTELEK HARMÓNIÁJÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A borok fogyasztása, a hozzá kapcsolódó ételek, azok fogyasztása bizonyos írott és  íratlan 

szabályokhoz kötődik, a kulturált borfogyasztás párosul az élet egyéb területén is használatos 

illemszabályokkal. Ezek közül ismerhetünk meg párat az alábbiakban. 

Elsőként szólni kell a borok, ételek, színek és ízek közötti kapcsolatrendszerről. Ennek alapja az, 

hogy az illatok, ízek, zamatok érzékelését és megítélését összetett fizikai, fiziológiai, pszichikai, 

érzelmi, szimbolikai és kulturális tényezők összhatása határozza meg. Emellett olyan további tényezők 

is fontosak, mint az életkor, a nem, az egészségi állapot, a környezet hatása (évszak, hőmérséklet, 

világítás, zaj, páratartalom, idegen illatok, színek), a környezet hangulata, díszítése, a közérzet, a 

kedélyállapot, az egyéni ízérzékenység, a színek pszichikai hatása, az emberek viselkedése, a 

szimbolikai értékek érzelmi befolyása (Csoma, 2002). Tehát a borfogyasztás során mindezeket a 

tényezőket figyelembe kell vennünk a borok és az ételek megfelelő ízharmóniájának 

megteremtéséhez. Így tudjuk alkalmazni a borfogyasztás általános szabályait, melyekkel elősegítjük az 

ízharmónia megvalósítását, vagy az ételek és a borok összehangolását élménnyé, játékos, baráti és 

kulturált hangulatú időtöltéssé tesszük. 

A borok és az ételek ízharmóniájának a megteremtése nagyon nehéz sok esetben, de ha valaki ért 

hozzá, kellemes feladat.  

Fontos tudnunk azt is, hogy a borok ízben gazdagabbnak tűnnek, ha étkezés közben fogyasztjuk 

őket, ennek köszönhetően a legtökéletesebben elkészített étel jó ízhatásait teljesen elronthatjuk egy 

rosszul kiválasztott borral (Csoma, 2002). 

A bor végeredményben a gasztronómiai tökéletesség biztosításának az utolsó mozzanata, ezzel 

tudjuk a végleges élményt kialakítani.  A mesterszakácsok vagy a családi-otthoni étkezésekért 

„felelős” tehetsége biztosítja a gasztronómiai élmény első részét, amelynek befejező része a választott 

bor harmonizáló képessége. A jól kiválasztott bor tehát a tökéletesen elkészített ételt még 

tökéletesebbé teheti. 

 

Ugyanakkor természetesen vannak bizonyos sarokkövek, amelyeket figyelembe kell venni. Mielőtt 

ebbe azonban részletesen belemennénk, néhány alapismeret elsajátítására szükségünk van. Ilyen 

alapismeretek az egyes bortípusok ismerete és meghatározása, ezeket foglaljuk össze az alábbiakban: 

− Édes, félédes bor: a ki nem erjedt cukor többé-kevésbé édessé teszi a bort. 

− Száraz bor: nincs visszamaradt cukor, a bor íze kellemesen savas és kesernyés. 

− Bársonyos: harmonikus, finom csersavtartalmú vörösborok jellemzője. 

− Elegáns: nemes aromájú, harmonikus, finom savú bor. 

− Fanyar: a csersav jellegzetes íze, az elegáns fanyarság az új tölgyfa hordóban érlelt borok 

kívánatos jellemzője. 



 

− Friss, üde bor: élénkebb savtartalmú fiatal borok jellemzője. 

− Gerinces bor: testes, élénk és határozott savtartalmú borok. 

− Gömbölyű bor: lágyabb savakkal rendelkező, harmonikus bor, amelynek összbenyomása 

gömbölyű és kerek érzékszervi hatást kelt. 

− Harmonikus: a bor érzékszerveinkre ható alkotórészeinek (sav, cukor, extrakt, alkohol, illat, 

aroma) tökéletes összhangja. 

− Hosszú: az illat- és zamatanyagokban gazdag, kemény és testes borok aromáit hosszan 

„visszacsengve” érezzük. 

− Karakteres: jellegzetes illat- és aromavilág jellemzi. 

− Kemény bor: nagy savtartalmú és nagy extrakttartalmú bor. 

− Könnyű bor: kellemes, alacsonyabb alkoholtartalmú bor. 

− Lágy bor: alacsony savtartalmú bor. 

− Nehéz bor: nagy alkoholtartalmú, extraktanyagokban gazdag bor. 

− Olajos bor: nehéz, testes, magas glicerintartalmú bor. 

− Sima bor: finom sav- és glicerintartalmú bor. 

− Testes bor: magas extrakttartalmú bor. 

− Tüzes bor: harmonikus, magas alkoholtartalmú bor. 

 

Az ízegyeztetések alapelveit a következőkben foglaljuk össze. Fontos, hogy a borok és az ételek 

közti harmónia megvalósításának két, alapvetően az ízekhez kötődő szabálya van: az egyik vezérelv a 

hasonló ízek harmonikus egyeztetésének a szabálya, míg a másik alapmetódus az ellentétes ízek 

harmonikus kiegészítésének a szabálya. Előbbihez azt mondhatjuk, hogy hasonló ízek összhangjának 

megteremtéséhez a savanykás ételeket savasabb borokkal, míg az édes íz felé hajló ételeket magasabb 

cukortartalmú borokkal egyeztessük. Ugyanakkor az ellentétes ízek kiegyenlítésére ellentétes ízeket 

állítsunk szembe egymással – édes-sós, édes-savanyú, édes-keserű – oly módon, hogy azok új, 

összetett, harmonikus ízhatásokat váltsanak ki. Ezeket mindig szem előtt szükséges tartani. 

Az első alapelvhez kiegészítésként hozzátehetjük, hogy a hasonló ízek egyeztetése talán ismertebb. 

A borok és az ételek ízének hasonlóságát nagyon jól kihasználhatjuk a tökéletesebb harmónia 

megteremtésére. Egyik ilyen tényező lehet a savanyú ételekhez - savasabb borok elv. Ha olyan 

ételeket fogyasztunk, amelyekben a savanyú ízek hatása jobban érvényesül – ilyen lehet a savanyú 

káposzta vagy az édes-savanyú ételek –, akkor a savanyú ízre való ízérzékenységünk megnő, és így a 

kemény és széles savú borokat lágyabbnak, kerekebbnek, kevésbé savasnak találjuk. Hasonló témára 

épül az édes ételekhez édes borok vélemény. Ha ugyanis édes ízű ételeket fogyasztunk, akkor az édes 

ízre való ízérzékenységünk emelkedik, és ezért kevésbé érezzük édesnek a magas cukortartalmú 

borokat. Harmadik tétel, hogy a paprikás ételekhez célszerű a száraz, magas extrakttartalmú fehér- és 

vörösborok fogyasztása. A paprikás ételeknek van egy kellemes, a pirospaprika ízéhez kapcsolódó, 

jellegzetes kesernyéssége, így a paprikás étel a keserű ízre való ízérzékenységünket megemeli. Egy 

száraz, magas extrakttartalmú fehérbornak vagy egy száraz, fűszeres aromájú vörösbornak a savai 

kesernyésnek tűnnek, tehát harmonizálnak a paprikás ételekkel. Általában különösen a kadarka illik 

kitűnően ezekhez az ételekhez, ezeket ajánlják hozzá. 

A vízszintes és függőleges egyeztetés elve a következő fontos figyelembe veendő szempont. 

A borok és az ételek egyeztetésénél elméletileg két módszert különböztethetünk meg, a vízszintes 

és a függőleges egyeztetést. A vízszintes egyeztetésnél egy megadott ételhez keressük a megfelelő bort 

(ilyen lehet például a libamáj és tokaji aszú kapcsolata). A függőleges egyeztetésnél ugyanakkor már 

ételsorról beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy az ételsor fogásaihoz úgy kell kiválasztanunk a megfelelő 

borokat, hogy figyelembe vesszük az egymás után következő borok és ételek aroma- és 

ízmeghatározóit olyan módon, hogy a borok kielégítsenek bizonyos hagyományos egyeztetési 

szabályokat. Természetesen ezek a szabályok nem alkalmazhatók feltétlenül minden alkalommal, és 

nagyon sok kivétel van. Ilyen szabályok az alábbiak lehetnek. 

− a fehérbor (általában) megelőzi a vörösbort, a száraz bor a félédes és édes bort, 

− a könnyű bor megelőzi a testesebb bort, 



 

− a fiatalabb bort követi az idősebb évjáratú bor, 

− az egyszerűbb ízhatású bor megelőzi az összetettebb ízhatású bort.  

 

Ugyanakkor, mint ahogy nincs kötelező sorrend, itt is gyakran a kivételek és a merész függőleges 

párosítások alkotják a legérdekesebb, legmeghökkentőbb és talán legemlékezetesebb gasztronómiai 

élményeket. Például az ételsor első fogásához választhatunk egy aromás, könnyű kadarka típusú 

vörösbort (hozzá ajánlható Pick hidegtál), majd folytatjuk egy határozott savú, aromadús fehérborral 

(badacsonyi olaszrizling és tárkonyos fácánpástétom) (Csoma, 2002). 

Ha az első fogás liba- vagy kacsamájpástétom, akkor nyugodtan kezdhetjük az ételsort egy 

háromputtonyos tokaji aszúval, ügyelve arra, hogy a következő fogásnál a tokaji aszú ízhatását 

savanyú ízhatású fogással semlegesítsük! (Savanyú vadmalacleves és élénk savú, friss furmint.) Az 

ételsor utolsó fogását (édesség) viszont úgy válasszuk meg, hogy harmóniát alkosson magasabb 

puttonyszámú aszúval (öt-hat puttonyos aszú). A kezdő aszú kitűnő ízélményét felül kell múlnunk egy 

kivételes évjáratú és magasabb minőségűvel (Csoma, 2002). 

 

Az ellentétes ízek egyeztetése a következő alapelv, és erre is mutatunk néhány konkrét példát is.  

Az édes íz előnye, hogy a legalkalmasabb a harmonikus egyeztetésre a többi alapízzel. Ennek egyik 

alapesete az édes-savanyú ízpárosítás. Különösen a kínai konyhák egyik jellegzetessége az édes-

savanyú ízek párosítása. Kevesen tudják, de a középkori magyar konyha szintén kedvelte az édes-

savanyú ízeket. Ezekhez az ételekhez az édes, félédes és határozott savtartalmú borok ajánlhatók, az 

így keletkezett ízek a legharmonikusabbak. 

 

Következő alapeset az édes-sós ízpárosítás. A japán, a skandináv és az északi népek konyhái 

kedvelik különösen az édes-sós ízhatásokat. A sós ízű ételekkel jó együttest alkotnak az édes és a 

félédes borok, bár hazánkban ez kevésbé elterjedt. 

 

Harmadik esetként említhető az édes-keserű ízpárosítás. A kesernyés íz érdességét nehéz 

megfelelően harmonizálni, hiszen a túl keserű íz domináns hatású, amely szétrombolja a borok 

kellemes ízét. Fontos tudni, hogy csak a gyengén kesernyés ízű ételeket lehet harmonizálni édes és 

határozott savtartalmú borokkal (jó példa erre a tokaji aszú csokoládétortával történő párosítása). 

 

Következő párosítás a sós-savanyú ízek egyesítése. Ez azért jó, mert a sós íz kiemeli és 

kellemetlenül megerősíti a savanykás ízeket, és a savas borokat durva savúvá teszi. Ezért a sós 

ételekhez ne kínáljunk és ne igyunk túl savas borokat, mert fémes ízhatásokat váltanak ki. 

Szintén ismert a keserű-savanyú ízpárosítás, habár azt figyelembe kell venni, hogy a túlzottan 

keserű és savanyú íz is visszatetsző és nem feltétlenül kedvező. Ilyen ételeket általában nem is 

fogyasztunk, hiszen a savas borral a kesernyés ételek ízhatása különösképpen kellemetlen. 

 

A fentebb felsoroltak mellett azonban léteznek borral kapcsolatos nehéz és veszélyes párosítások 

is. Egyes ételeket, mártásokat és alapanyagokat nagyon nehéz összhangba hozni a borokkal. Ez nem 

jelenti azt természetesen, hogy az ilyen típusú ételekhez ne igyunk bort, de nem érdemes minőségi 

borokat kínálni, inkább az asztali borokat vegyük elő. A borokkal nehezen társítható ételek a 

következők (Csoma, 2002): articsóka, paradicsom, csokoládé, narancs, csípős mártások, fagylalt, 

mentaízű mártások, túl savanyú ételek, tartármártás, saláták.  

 

A bor és étel párosítása mellett a tökéletes ízhatáshoz szükségünk van a bor ideális 

hőmérsékletének meghatározására és megismerésére. A különböző borok azonban más-más 

hőmérsékleten érik el a legjobb ízhatást.  

Mielőtt ennek taglalásába kezdenénk, ismerjük meg a borok savainak és extrakttartalmának 

lágysága vagy keménysége tényezőit, amelyek a termőtalaj jellegét és a szőlőfajta karakterét jelentik. 

A lágyabb borok általában a homokos és löszös talajokon teremnek, így döntően az Alföld, a Dél-

Balaton és Szekszárd borvidékeihez kapcsolódnak. 

A keményebb borok termőtalaja a meszes, agyagos és vulkanikus eredetű talaj, ilyenekkel 

találkozhatunk Tokaj-Hegyalja, Balaton-felvidék, Somló, Eger, Mátraalja, Mór, Etyek, Sopron, 

Villány bortermő területein. 



 

Ha a szőlők típusait tekintjük, elmondható, hogy a szőlőfajták közül a leányka, az irsai olivér, a 

rizlingszilváni, az oportó, a tramini inkább lágy borokat ad, amíg a furmint, a juhfark, az olaszrizling, 

a chardonnay, a budai zöld, a kékfrankos, a cabernet sauvignon, a cabernet franc keményebb borokat 

határoz meg. 

 

Mint arról fentebb szó volt, az ételek és a borok sikeres együttes jó hatásának az egyik fontos 

feltétele a borok megfelelő hőmérsékleten való fogyasztása. A különféle borfajtáknál az ideális 

fogyasztási hőmérséklet a következő (Csoma, 1999): 

− pezsgő 6-8 °C 

− száraz fehérbor 8-10 °C 

− rozé 8-10 °C 

− félédes fehérbor 10-12 °C 

− tokaji aszú 10-12 °C 

− fiatal vörösbor 12-14 °C 

− idősebb vörösbor 14-16 °C 

Sokszor sajnos a házi vendéglátás során, de az éttermekben is a borokat gyakran túl melegen 

szolgálják fel. Különösen igaz ez a vörösborokra, amelyeket az úgynevezett „szobahőmérsékleten” 

mutatnak be, sajnos tévesen, bár miután hagyományai vannak, akár érthető is lehet. 

A vörösboroknál a szobahőmérsékleten való felszolgálást a legenda szerint a XIX. században 

kezdték, a kóstolás egyik fontos szabályának átvételével, de abban az időben a szobahőmérséklet még 

más hőmérséklet volt. A XIX. században ugyanis a téli időkben a szobahőmérséklet általában 16-18 

°C körül volt és ez a hőmérséklet valóban ideális volt az idősebb vörösborok fogyasztására. Ma az 

éttermek, lakások hőmérséklete ennél magasabb, általában 23-25 °C. A bor kínálata tehát napjainkban 

egy ilyen magas „szobahőmérsékletet” vett át, ami azt eredményezte, hogy sokszor tévesen használják. 

Egy 23-25 °C-os vörösbor teljesen jellegtelenné válik, íze más lesz, ezen a hőmérsékleten az aromák 

eltűnnek, csak a csersavat és az alkoholtartalmat érezzük. Ugyanilyen hiba a bort túlságosan lehűteni a 

hűtőszekrényben. A bor „zárt” marad, és illatanyagai nem érvényesülnek. (Cey-Bert, 2001) 

 

Gyakorlatilag bármelyik fogáshoz illeszthetünk bort, és kell is hogy tudjunk ajánlani a 

legkülönbözőbb karakterű ételekhez is. A szivarhoz például jól illik egy magas puttonyszámú tokaji 

aszú. Ha az étkezést tekintjük, akkor a hideg előételt magyar libamájjal szokták kezdeni és ajánlani a 

fogadásokon, ehhez ugyancsak tokaji aszút illik kínálni. Ez az egyetlen eset az étkezés során, amikor 

az egyébként az ételsor végéhez kapcsolódó desszertbort először fogyasztjuk el, és csak utána a 

menüsort. 

 

További fontos párosítás, hogy az általában könnyű, hideg előételekhez leginkább a könnyű 

„hideg” fehérborok illenek a legjobban. Ezek a borok az úgynevezett reduktív technológiával 

készültek, ezért könnyű, gyümölcsös illatú és ízű, vékony testűek, legtöbbször fehér borok. Jó példák a 

fentiekre főleg a szép rizlingek, chardonnayk, sauvignon blancok. Előfordul persze ugyanakkor olyan 

étel is, mint mondjuk egy magyaros vegyes ízesítésű tál, amihez szintén természetesen kellő 

hőmérsékletre hűtve (10-12 fokon), valamilyen rozét ajánlhatunk.  

 

Ugyanígy rozét választhatunk – és itt megint kivételt kell tenni – valamilyen markánsabb vagy 

tartalmasabb krémleveshez. Ezt leszámítva ugyanakkor a levesekhez értelemszerűen nem illesztünk, 

nem kínálunk bort. A meleg előételekhez viszont már inkább ajánlható bor, különösen a kicsit teltebb, 

oxidatív fehérborok illenek, mint például mondjuk egy nem reduktív olaszrizling, sauvignon blanc, de 

már a hortobágyi palacsintához mint előételhez megint csak adhatunk rozét. A rozé egyébként is 

majdnem univerzális bornak mondható a bor- és ételgasztronómiában, és jó választás lehet azokban az 

esetekben, ha nagyon nem tud a vendégváró mit választani. Természetesen itt is lehetnek eltérések, 

kivételnek mondható a nehezebb marhahús- és vadételek, de ha nem ezekhez választhatja a rozét, nem 

tévedhet nagyot. 

 



 

Halakhoz, halas ételekhez ideális bornak számít a zöld veltelini, esetleg egy finom chardonnay. Ha 

ezeket a borokat valamilyen főzelékhez ajánljuk, akkor sem hibáz a bort kóstoltató. Bár ez a sokak 

által kedvelt ételféleség manapság még gyerekcipőban jár és nem tartozik a vendéglősök kedvencei 

közé, egyre több helyen kapható és kínálják hozzá a zöld veltelinit. 

A főételek kísérői az étel jellegétől függően változik. A világosabb húsok esetében érettebb fehér 

borok, például néhány éves furmintok, hárslevelűk, testesebb olaszrizlingek vagy szürkebarátok 

lehetnek szerencsések. Vörös húsokhoz ugyanakkor, különösen mártásul, aszalt gyümölccsel 

tálaltakhoz, még inkább vadhúsokhoz, pörköltekhez testes és érett vörösboroknak kell az éttermi 

borlapokra kerülniük (Csoma, 1999). Ezek a borok mindenképpen legalább háromévesek legyenek, és 

lehetőleg a nagyobb testet adó fajtákat válasszanak a vendéglátók. Ilyen borok lehetnek akár a 

cabernet sauvignon, a cabernet franc, a merlot, esetleg egy jó évjáratú kékfrankos, vagy a barrikolt 

borok, de szerencsés lehet ezek házasítása, például egy jó szekszárdi vagy egri bikavér. A lényeg nem 

az, hogy sok borunk legyen a házi vinotékában, hanem hogy minden típusból tudjunk legalább egyet 

ajánlani. Különleges borkóstoló élmény várható a juhfark és a királyleányka régi magyar fajtáktól is. 

Nem véletlenül van ez így, mert a talaj, a fekvés, az ökológiai adottságok nagymértékben 

befolyásolják a megkóstolt bor ízét-zamatát, akár összetételét is. Példának okáért a legzamatosabb 

rizlingeket, Magyarország egyik legjellegzetesebb borát a Badacsony-Balatonfüred-Csopak vidéke 

adja. Ennek a térségnek a talaja a különleges fajtajelleget rendkívül kidomborítja. Más ízű ezen a 

borvidéken a rizling, a kéknyelű, a szürkebarát, mint bárhol máshol. A jellegzetes tűzkőíz viszont 

például csak a hegyaljai Mádon, a vulkáni talajok borain, Somlón és a Káli-medencében domborodnak 

igazán ki. Nem véletlen, hogy ez utóbbi helyeken testes, tüzes, zamatos borok mellett 

aszúborkészítéssel is próbálkoztak már három évszázada. Általában a száraz, félszáraz, testes, részben 

oxidatív fehérborok, melyek az utolsó másfélszáz évben a Balaton-felvidék olaszrizlingjei is, jól 

illenek a hagyományos magyar konyha káposztás, tejföllel, esetleg paprikával ízesített ételeihez. 

Ugyanakkor nyugodtan ajánlhatók ezek a borok a magyaros, paprikás, paradicsomos, lecsós ételekhez 

is, de, ha valamilyen nagyobb testű édesvízi hal mellé kínáljuk, akkor sem választunk rosszul, feltéve, 

hogy a bor még a fiatalabbak közé tartozik, és nem túl nagy az alkoholtartalma. Éppen ez utóbbi 

jellemzői, és a kisebb test miatt ajánlhatjuk ezt a bort is nagyobb balatoni halakhoz, például busához. 

Ha borban szeretnénk párolni valamilyen ételt, általában halat, nagyon kell vigyázni, mert a savak 

könnyen kiszárítják a halhúst és élvezhetetlenné válik. Ugyancsak ilyen bort érdemes kínálni, ha barna 

húsú szárnyas van a tányéron. Ide sorolhatjuk a libát, a kacsát, a galambot, és a nem vadon élő 

vadszárnyasokat is. 

 

A magyar borok és ételek ízharmóniájának szabályainál figyelembe kell vennünk azt a történeti 

tényt, hogy a magyar konyha ősi hagyományai a bográcsban főtt leveses ételekhez kötődnek. A 

magyar eredetileg sok levest evő nép volt. A korábbi pergelt tésztaleves, különösen a lebbencsleves 

után a XVIII. századtól a gulyás vált uralkodóvá és meghatározóvá. A leves egyébként is mindenütt 

népszerű a Kárpát-medencében, főleg ahol magyar nyelvterületen utazunk. A levesek harmonizálása a 

borokkal azonban nem könnyű feladat, ugyanis nagyon sok fajta leves van, amelyekhez más-más 

borok illenek, és párosításuk problémát okozhat. 

A levesek közül most bemutatjuk párnak a borpárját. A friss zöldségleveshez általában finom, 

könnyű, illatos, zamatos fehér borokat lehet kínálni, amelyek megőriztek egy kis ki nem erjedt cukrot. 

Ebben az esetben ugyanis ezek jól érvényesülnek és kellemesen kiegészülnek a zöldségek édeskés 

ízeivel. A tejfölös friss zöldséglevesek esetében viszont már a tejföl kidomborítja a savanyú alapízt és 

jól kiegészíti a zöldségek enyhén édeskés ízét, ezekhez ilyen borokat célszerű kínálni. Fiatal, friss és 

élénk savú fehér borok itt kiválóan megállják a helyüket, de nagyon érdekes harmonizációt adhat a 

szürkebarát-típusú félédes fehér bor is. A savanyú íz egyébként is a magyar történelemben jellemző 

volt, a középkort uralta, amikor kevés édesség, édesítő szer állt rendelkezésre. 

Érdekesek lehetnek a húslevesek, metélt tésztával és zöldségekkel. A húslevesekben ugyanis a hús 

és a zsír édeskés ízhatása kiegészül a sós ízzel, ezért ezekhez a levesekhez száraz, határozott, de nem 

durva savú fehér borok és nem túl csersavas vörös borok képezik az ideális ízhatást. 

A magyarság történelmében a vízpartok, a vízi életmód jellegzetes levese és étele a hallé, a halászlé 

volt, ezek borpárjai szintén fontosak. A dunai (bajai) vagy a tiszai módon (szegedi) készült 

halászlében a pirospaprika kesernyés és csípős ízei jól kiegészülnek a halak enyhén édeskés ízével és a 



 

sós íz hatásával. Száraz, testes, határozott és finom savú borok és karakteres fűszeres vörös borok 

kellemes egyensúlyt teremthetnek a halászlével. 

A korhelyhalászlében a citromlé és a tejföl a savanyú íz hatását is kiadja, ezért ehhez másfajta 

borokat illik kínálni. A legkarakteresebb száraz fehér boraink: a somlói és a tokaji furmint és fűszeres 

kadarka, valamint a bajai, szekszárdi, villányi vörös boraink kiváló borpartnereknek tekinthetők. 

Hazánkban a legelterjedtebbek és legnépszerűbbek a gulyáslevesek. A finom csersav tartalmú és 

fűszeres vörös borok itt már kiválóan alkalmasak a kínálásra, és jól kiegészítik nemzeti levesünket. 

További változatosságot jelentenek az igazi bablevesek, amelyek füstölt hússal és tejföllel készülnek. 

Itt már csersavdúsabb, markánsabb, férfiasabb vörös borokkal is sikerrel próbálkozhat a vendéglátó, 

mert ezek a borok az emésztést, a hüvelyesek héjának emésztését segítik, puffasztó hatásukat is 

csökkentik. 

A hideg gyümölcsleveseknél már figyelembe kell venni, hogy a készítéstől függően az édes, a 

savanykás és az enyhén kesernyés ízek alkotják ezeknél a leveseknél az íz alapot. Ez a félédes és az 

édes fehér borok kínálatának kedvez, ilyenek lehetnek a félédes szürkebarát, a debrői hárslevelű, a 

muskotály, a villányi aranyhárs, a siklósi hárslevelű, a tokaji édes szamorodni, és az aszú. Borleves 

esetében egyértelműen ugyanazt a bort kell felszolgálni, amelyből a leves készült. 

 

A gulyásleves mellett a káposztás ételek a legelterjedtebbek a magyar konyhán, a magyar 

hagyományos háztartásban. A káposztát már a középkor óta elkülönített káposztáskertben 

termesztették, nagyon sokféle módon készítette el a magyar konyha, ennélfogva sokféleképpen lehet 

borokkal kapcsolni. Általában hússal együtt készültek a káposztás ételek, amelyek a jobbágy-paraszti 

és a nemesi, főúri étlapokon, asztalokon mindig megtalálható, feltálalt ételek voltak. A káposzta 

egyébként is különösen közel áll a magyar szívekhez, a káposztalevél alakjához hasonlították a 

történeti Magyarország földrajzi határai által kirajzolt területet. Nincs magyarabb étel, mint a káposzta 

- mondta Apaffy Mihály erdélyi fejedelem, de az erdélyországi változásokról írt emlékeztetőjében 

számos káposztás ételről és boros fogadásról, borkóstolásról tudósított Apor Péter is (Csoma, 1999). A 

boroknak egyébként ez esetben egyéb kedvező hatása is van, itt is jól érvényesültek a rostos 

káposztalevél emésztése során. 

 

A zsírosabb halakból, mint például az angolna vagy a harcsa halpörkölt készül, amely a 

csersavasabb vörös borokat is kiválóan elbírta. A zsír kedvező hatása, hogy lecsökkenti a csersavak 

keserűségét. Ugyanakkor a hazánkban népszerű túrós csuszás halpörköltekre (különösen a mohácsi 

túrós csuszás kecsege pörköltre) például a száraz testes, határozott savú fehér bor és a karakteres 

fűszeres vörös bor a legmegfelelőbb. 

A sült halaknál viszont inkább a testes és határozott savú fehér borok élveznek előnyt, vagy a 

gömbölyű, bársonyos és harmonikus vörös borok. Rántott halaknál ugyanakkor, amik forró zsírban 

vagy olajban sülnek ki, a tüzes és határozott savú fehér borok mellett, a karakteres csersavdús vörös 

borok is jól érvényesülnek a rántott hal ízhatásával. Roston és a nyárson sült halak szárazon, zsír 

nélkül és kevés ízesítéssel készülnek el, így jó választás a testesebb és harmonikus savú fehér bor. 

A szárnyasokhoz és különféle húsokhoz, mint a bárány, a borjú, a birka, a marha és a sertés, szintén 

az elkészítési módok és az ízesítések alapján választhatjuk ki a bort. A magyar konyha a hosszúlevű és 

a rövidlevű bográcsban készült ételekre épült a korábbi évszázadokban. A hosszúlevű ételek a leveses 

ételek, a rövidlevűek pedig a pörköltek, a paprikások, a tokányok, s ezek testes, tüzes, határozott savú 

borokat kívántak. A magyar ember még a pörköltes ételeket is viszonylag bő, sűrű és ízes lével szereti 

fogyasztani. 

 

A pörköltes ételeken kívül a húsok leggyakoribb elkészítési formája a sütés. A sütőben sült fehér 

húshoz a harmonikus savú fehér- és vörösbor, sertés- és marha-, illetve a vadhúsokhoz viszont a telt, 

csersavban gazdag, tüzes vörösborokat lehet ajánlani. A rántott húsok szintén a testes és csersavdús 

vörösborokat igénylik. A roston és nyárson sült húsok, a főtt húsok, a füstölt húsok, a felvágottak, 

hurkák, kolbászok, szalámik szintén vörösbort igényelnek, amely lehet testesebb és kevésbé testes, 

csersavasabb és kevésbé csersavas. 

A liba- és kacsamáj ma már a közfelfogás szerint szinte hungarikumnak számító különleges 

csemegék, amelyek fenséges ízükkel és árukkal igazi királyi étkeknek számítanak. Ennek megfelelően 

királyi minőségű borokat is kívánnak. A hidegen vagy melegen tálalt liba- és kacsamájnál csak a 



 

borok királyát, a tokaji aszút kínálhatjuk, vagy a siklósi édes traminit. A liba- és kacsamáj rafináltan 

édes és elegánsan kesernyés ízei szinte mennyei életre kelnek a tokaji aszú csodálatos ízvilágával, 

zamatvilágával. (Csoma, 2002) 

9.5 A BORVACSORA 

A borgasztronómia célja, hogy a borász és séf megtalálja a bor és étel legjobb párosítását, hogy ez 

a kettő kölcsönösen kiemelje a másik élvezeti értékét. 

Többfajta borvacsorát különböztetünk meg. A borvacsora lehet egy borászat nedűinek és ételek 

összepárosítása, itt a borokat általában maga a borász, esetleg nagyon közeli munkatársa mutatja be. 

Másik variáció szerint lehet az adott étterem, vendéglő fogásaihoz illeszkedő, több borász borainak 

kóstolója. Ekkor a borokat kereskedő mutatja be, vagy az a személy, aki valamilyen tematika szerint a 

borokat összeválogatja (díjnyertes borok, Márton napi borok, borok, amik egy adott alapanyagból 

készülnek, stb.). A borvacsora általában 5-7 fogásból és hozzáillő borokból áll. Ha több a bor, mint a 

fogás, egy-egy ételhez akár kétfajta bort is kaphatunk. A borvacsorák fix árasak, tartalmazzák a 

fogásokat és a borokat, esetleg egy kisüveg ásványvizet. Az ezen felüli fogyasztást mindenki maga 

rendezi a vacsora végén. 

A sorrend általában a következő: 

1. Welcome drink 

2. Hideg előétel – könnyű fehérbor 

3. Leves – könnyű vagy testes fehérbor 

4. Főétel: 

– Hal – könnyű vagy testes fehérbor 

– Fehérhúsból készült főétel – könnyű vagy testes fehérbor 

– Vöröshúsból készült főétel – könnyű vagy testes vörösbor 

5. Desszert – félédes vagy édes fehér vagy vörösbor 

Ezek a megszokott, hagyományos ajánlások, de az ételek jellege és a borász portfóliója mindig 

felülírja a szabályokat (pl. étcsokoládés desszert fűszeres, testes, száraz vörösborral). 

9.6  

A bor és a sajt 

A bor természetesen nem csak a főétkezés során jelent jó párosítást, hanem egyéb ételekhez is 

kapcsolódik. Ezek közül kiemelkedik a sajt. Ha nagyon egyszerűen fogalmaznánk, akkor azt 

mondanánk, hogy a tej szárazanyag-tartalmának feldolgozott és érlelt formája a sajt. A sajtkészítés 

azonban ugyanúgy, mint a borkészítés, egy kultúra, egy tradíció, egy több évezredes öröklött 

szakismeret és gyakorlat (Cey-Bert, 2001). Nem lehet természetesen figyelmen kívül hagyni azt, hogy 

a sajt előállítása számtalan ponton rokonságban áll a borral. Ami a bornál a szőlő, az a sajtnál a tej; 

ami a bornál a szőlő fajtája, az a sajtnál a tejet adó állaté (Csoma, 2002). Éppen ennek köszönhetően 

különböztetünk meg tehén-, juh-, kecske- és bivalytejből készült sajtokat. Miként a bor, a sajt is élő 

anyag, van életkora, érlelhető és nem érlelhető típusa. A kecskesajt például – hasonlatosan az irányított 

erjesztéssel készült fehér borokhoz – frissen a legjobb. Mások viszont (parmezán, gauda és így tovább) 

kiválóan érlelhető és kedvező ízét már érettebben adja ki. Mivel rendkívül érzékeny alapanyagból 

készült táplálékról van szó, a sajtnál is, akár a boroknál, kulcsfontosságú kérdés a stabilitás. Így 

néhány sajtfélét pasztőrözött tejből készítenek, ugyanakkor másokat nyersből, s vannak olyanok is, 

ahol keverik a kétféle tejet. A sajt azonban olyan bonyolult technológiai folyamatokon megy át, mire 

késztermék lesz, hogy ennek alapján nem lehet leírni sokszínűségét (Csoma, 2002). A tej kiválasztása, 

előkészítése, savanyító vagy enzimek hozzáadása, a töredék kiválasztása, törése és érlelése mind-mind 

új sajtkategóriát jelölhetne ki.  

 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban a bor és a sajt hasonlóságát a földrajz szempontjából 

sem. Itt is bizonyítható, hogy a két gasztronómiai különlegességet együtt is lehet kezelni. A 

borvidékekhez hasonlóan ugyanis minden sajtnak megvan „termőterülete” és térségi specialitásai. Így 

kötődik egymáshoz a Szajna völgye és a brie, Normandia és a camembert, Dél-Franciaország és a 

roquefort, vagy Angliában Leicestershire környéke és a stilton, de magyar példát hozva a történeti 



 

Magyarországról – természetesen a történeti és a földrajzi nagyságot nem összehasonlítva az előbb 

említett külföldiekkel – a pusztai pogácsasajt, az ilmici, a pálpusztai, a göcseji, a mosoni, a csermajori 

stb. Magyarországon sajnos a legfontosabb szempontból maradt el a párhuzamosság: jó boraink és 

változatos borvidékeinkkel szemben a sajtkultúra szinte teljesen eltűnt (Cey-Bert, 2001).  

 

A Kárpát-medence középső területein amúgy is gyengébb lábakon álló kézműves technikát 

fenntartó kis sajtüzemek a háború után megszűntek. Ez érdekes, hiszen mint a borászatban, a sajtoknál 

is a kisebb termelő egységek, a családi gazdaságok a minőségi termelésnek előfeltételei és fontos 

tényezői, aminek feltételeit a kézműves jelleg adja meg. Valamikor korábbi korokban a magyar 

sajtként ismert brindzának vagyis a liptói túrónak neve volt, míg a rúzsos sajtjaink közül pl. az ilmici 

neve alig maradt meg a köztudatban, és igazából mára csak a pálpusztai az igazi magyar sajtok utolsó 

ismert változata. Tudnunk kell, hogy rúzsnak, piros sajtflórának nevezik a nem savképző baktériumok 

legfőbb részét. Ez a flóra felelős a rúzsos sajtok felületén az érés folyamán kialakuló 

színváltozásokért. (dr. Csoma, 2002). Ma próbálkoznak hasonló sajtok készítésével, így például 

megjelent a Szekzardina. 

 

További ismert sajttípusokat foglalunk össze és csoportosítunk a következőkben. A camembert és 

brie sajtok általában magas, legtöbbször 45-75%-os zsírtartalmúak, többségük pasztőrözött tehéntejből 

készül. Könnyű száraz pezsgő, valamint alkohol- és savszegény fehérbor ajánlható hozzájuk. 

A lágy és kenhető sajtok nagy része pasztőrözött tehéntejből készül. Ezekhez savakban gazdag 

rizlinget, tanninszegény, lágy vörösbort kínálnak. 

A kecskesajtok képezik a következő csoportot. Ezekhez a sajtokhoz a már hosszabb ideje hordóban 

érlelt fehérborok, illetve a nem gyümölcsillatú vörösborok illenek. 

A félkemény sajtok többsége nyers tehéntejből készül. Magas alkoholtartalmú, savakban gazdag 

fehér- és vörösborokkal harmonizálnak. 

A kemény sajtok szintén önálló csoportot alkotnak. Ezek a sajtok, mint például az eidami, a 

cheddar, a parmesan, aromásak, savasak, kellemesen kesernyések. Hozzájuk a magas tannintartalmú 

borok ajánlhatók, mivel kiemelik a cserzőanyag tartalmat. 

A kék sajtok az utolsó klasszis. Ezek a sajtok – pl. Roquefort, Stilton, Gorgonzola – zsírosak, 

nehezek, de gazdag íztartalmúak. Legjobban élvezhetők magas, természetes cukortartalmú 

fehérborokkal fogyasztva. Ennek a kívánalomnak leginkább a tokaji aszú felel meg. (Cey-Bert, 2001) 

9.7 ÖSSZEFOGLALÁS 

A leckében a hallgatók megtanulhatták a bor és étkek helyes párosítási alapelveit, hogyan kínálják 

a bort, hogyan illik viselkedni egy baráti borkóstolón, hogyan zajlik egy borvacsora. 

9.8 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Mutassa be a bor és az ételek harmóniájának jellemzőit! 

− Miből áll a borvacsora? 

− Mutassa be a bor és a sajt kapcsolatát! 

− Mi a bor felszolgálásának folyamata? Ismertesse! 



 

10. BORKÓSTOLÁS, BORHIBÁK, BORBÍRÁLAT 

A borkóstolás technikája; A borminősítés szakszavai; Borhibák, borbetegségek; Borbírálat, 5 bor 

kóstolása és bírálata. 

10.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke célja, hogy a hallgatók érezzék, a bor nem egy elvont fogalom, hanem a mindennapok 

része, hiszen kiemelkedő része van a gasztronómiában, és külön turisztikai ág is épül rá. 

 

10.2 TARTALOM 

Ez a lecke is gyakorlatias jellegű, hiszen a hallgatók megismerkednek a borkóstolás technikájával; 

a borminősítés szakszavaival; a borhibákkal, borbetegségekkel; és a borbírálattal. 

 

10.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

A borkóstolás technikája 
A borozás az elmúlt évtizedben egészen új értelmet kapott hazánkban, mint arról már korábban is 

írtunk. Sorra jelennek meg a borkalauzok, amelyek segítenek eligazodni a különböző fajták és 

pincészetek között, sőt ma már szinte az összes szakácsműsorban ajánlanak bort a receptek mellé. 

Kezdjük megtanulni, hogy mi a különbség bor és bor között, tudjuk, kik a legjobb sztárborászok, 

melyek az év csúcsborai, mit érdemes megvenni és mit nem. Persze a borválasztás akkor is  

körülményes folyamat marad, ha pontosan tudjuk, hogy mit akarunk, hiszen a kínálat folyamatosan 

változik, ráadásul nem árt néha kockáztatni, hátha valami igazi különlegességet fedezünk fel a 

borszaküzlet egyik eldugott polcán.  

 

A különböző borok különböző hőmérsékleten teljesednek ki, éppen ezért nem mindegy, hogy hány 

fokon fogyasztjuk őket. A fogyasztási hőmérséklet a legtöbb esetben fel van tüntetve a palackon, ha 

ezt betartjuk, akkor a bor minden apró mellékízét érezhetjük. Ha nincs otthon borhűtőnk, ajánlatos 

beszerezni egy elegánsabb borhőmérőt, amivel ellenőrizhetjük, hogy elérte-e a palack tartalma a 

megfelelő hőmérsékletet. Az egyszerűbb hőmérő gallérok olcsóbbak, de van kicsit drágábban, 

szondával ellátott változat is, amely sokkal pontosabb értéket mutat. 

Ha a palack végre a megfelelő hőmérsékletre hűlt, ki lehet nyitni, de nem mindegy, hogyan: a 

szakértők szerint ugyanis ha túl gyorsan húzzuk ki a dugót, és a nyitás még hangos pukkanással is jár, 

akkor a bor nem hozza a legjobb formáját.  

A borsa.hu szerint kényelmesebb egy jó minőségű, tekerős dugóhúzót használni erre a célra, amivel 

a bornyitás még minimális erőfeszítésbe sem kerül. Ráadásul így az sem fordulhat elő, hogy a spirál 

átfúrja a dugót, és parafaforgácsok kerülnek az üvegbe. Fehérbor esetében ekkor következik a kiöntés, 

ám a vörösbor esetében ajánlatos várni még vele egy kicsit. Az évek során ezekben a borokban 

ugyanis üledék rakódhat le, ezeket dekantálni kell, azaz áttölteni egy erre alkalmas edénybe, 

szaknevén karafba. Többek szerint megéri áttölteni a fiatalabb vörösborokat is, így ugyanis az ital több 

oxigénhez jut, jobban kinyílik, megtisztul és élvezetesebbé válik.  

Nagyon jó tudni, hogy lassan és óvatosan érdemes áttölteni a bort a palackból a dekantáló üvegbe, 

két ok miatt: egyrészt, hogy véletlenül se töltsük át az üledéket, másrészt a hosszabb levegőztetés 

miatt. A karafok leggyakrabban tág nyakú hasas üvegek, de kaphatóak egészen különleges formájú 

darabok is.  

 

Ha a bor hőmérséklete megfelelő és már levegőztettük is egy kicsit, akkor lehet fogyasztani, kóstolni; 

ehhez szükség van a megfelelő pohárra. A borozás elengedhetetlen tartozéka a jó pohár is , ennek 

formája ugyanis nagyban befolyásolja a kóstolás élményét. Attól függően, hogy milyen formájú, 

falvastagságú és anyagú pohárba öntjük a bort, megváltozhat az íze. Ha nem jól választunk formát, a 

bor savasabbnak érezhető, csökkenhet a gyümölcsös jellege, vagy éppen elveszítheti zamatát, és nem 



 

domborodik ki valódi, jellegzetes aromája. A tulipán alakú, hosszúkás, szűk szájú poharak inkább a 

fehér borokhoz ideálisak, ezekben ugyanis kevesebb oxigén jut a borhoz, így az sokkal tovább 

megtartja kellemes ízét. A vörösboros poharak ezzel szemben öblösebbek és kicsit nagyobbak is, 

ezekben több oxigénhez jut az ital, a kehelyformának köszönhetőn pedig nem illannak el olyan 

gyorsan az illatok. A rozé borokhoz és rizlingekhez kifelé hajló peremű, tulipánformájú kehely, míg a 

desszertborokhoz kisebb méretű, szűk szájú pohár illik, ami megőrzi az ital zamatát (www.borsa.hu).  

 

  

1. kép Pohárfajták 

a, fehér borhoz d, likőrborokhoz (fűszerezett) 

b, vörös borhoz e, bandy-hez (Cognac-hoz) 

b1 vörösbor-kóstoló csésze f, rizling-borokhoz 

c, pezsgőhöz g, csemegeborokhoz 

Forrás: www.vintour.hu, letöltve. 2010.12.01. 

 

10.4 BORSZAKÉRTŐK SZÓTÁRA 

− aromás: kitűnő illatú, zamatú, finom bor. 

− bársonyos: lágy, harmonikus vörös bor, finom csersavtartalommal. 

− buké: szőlőtől, érlelésből származó illatok és zamatok. 

− csendes: szénsavat nem tartalmaz. 

− elegáns: finom, a fajtára jellemző illatú, harmonikus, légies bor. 

− erőteljes, férfias: jellegzetes zamatú, magas alkoholtartalmú, száraz bor. 

− édes: a szőlő édes ízét idéző bor. 

− édeskés: enyhén édes (félédes) bor. 

− élénk: kellemesen savas, cserzőanyagokban dús vörös bor. 

− érett: ízének és zamatának csúcspontját elért bor. 

− fejlett: fejlődése, íz- és zamatanyagának csúcspontján levő bor. 

− finom: szép, kellemes aromájú bor. 

− fűszeres, illatos: kifejező ízű és illatú bor. 

− gyümölcsízű: a szőlőfajta zamata uralkodó a bor anyagában. 

− harmonikus: jellegét az alkotórészek szerencsés összhangjának köszönheti. 

− hosszú: íze, zamata a szájban hosszú ideig megmarad. 

− illatos: intenzív illatot idéző bor. 

− kellemes: harmonikus, kissé édeskés, könnyű bor. 

− kemény: magas savtartalmú, de kellemes hatású bor. 

− kerek: harmonikus, jó összetételű, telt bor. 

http://www.vintour.hu/


 

− kiváló aromájú: különlegesen finom, ízében tökéletes bor. 

− könnyed: sajátos, a termőtáj ízét, jellegét idéző, kiemelkedő minőségi bor. 

− lágy: nem határozott, alacsony savtartalmú bor. 

− nehéz: testes, magas alkoholt és vonadékanyagot tartalmazó, kiemelkedő minőségű bor. 

− nemes: diszkrét karakterű, kiváló bor. 

− simulékony: kellemes, könnyű bor. 

− száraz: cukormentes, nem édes bor (4 g/l alatti cukortartalom). 

− tartalmas: fogyasztáskor íze betölti a szájat. 

− tájjellegű: a tájegységet idéző, sajátos zamatú bor. 

− tiszta ízű: szőlőillatú és –zamatú, hibátlan bor. 

− tisztaság: tükrös, fényes, üledékmentes bor (kivéve a borkristályokat!). 

− telt: nehéz, vörös bornál bársonyos bor. 

− testes: dús, vörös bornál bársonyos ízanyagú bor. 

− tüzes: magas alkoholtartalmú, erős bor. 

− üde: kellemes, könnyű, frissítő hatású bor. 

(Forrás: Borszakértők szótára. http://www.wineroutes.hu/?lap=borszotar letöltve: 2010. július 18.) 

10.5 A BOR FELSZOLGÁLÁSA, TÖLTÉSE, BEMUTATÁSA 

A borozás, a borfogyasztás, de a felszolgálás is az elmúlt évtizedben egészen új értelmet kapott, 

már nem arról szól, hogy minél hamarabb becsípjünk, sokkal inkább arról, hogy kiélvezzük a jó bor 

minden cseppjét. Egy igazán kellemes borozáshoz azonban a bor csupán az egyik kellék, nem 

mindegy ugyanis, hogy hogyan fogyasztjuk el, hiszen ahhoz, hogy tökéletes legyen az élmény, még jó 

pár dologra szükség van, kezdve természetesen a bor felszolgálásával, de akár a palack tárolásával is. 

A borospincében, illetve a házi vinotékában fektetve tárolt palackot lehetőleg rázás nélkül kell 

felvinni a fogyasztás helyszínére, mert a mozgatás, a rázás nem tesz jót semmilyen bortípusnak. Egy 

idős, érlelt, hosszú időn át álló bornak természetes következménye, hogy üledéke képződik. Ez 

természetesen nem borhiba, de senki sem kívánja az üledéket elfogyasztani, ezért célszerű a palackot 

szinte változatlan helyzetben felszolgálni. Ehhez kis kosarak, úgynevezett dekantáló vagy töltögető 

kosarak állnak rendelkezésre, amelyekben a palack majdnem fekvő helyzetben szállítható, tehető az 

asztalra. 

Az is fontos kritérium, hogy egy idős borospalackot nem szabad megtörölni, mert a patinája 

fokozza a korával járó misztériumot.  

 

A borkóstoló során a pincér bemutatja a bort. Ennek során beszél a termőhelyről, fajtáról, 

hagyományokról, technológiáról, évjáratról és az adott bor különlegességeiről, közben címkéjét 

megmutatja. Ez egy hosszabb és fontos folyamat, nem szabad kapkodni ennek során. 

Ha a dugót fólia, fémkupak vagy viasz takarja, akkor azt a palack szája alatt legalább 3-5 mm-rel a 

bort bemutató személy (somellier) körbevágja egy erre a célra szolgáló késsel, az úgynevezett 

italoskéssel vagy valamilyen kupakvágó célszerszámmal, így a dugó ízlésesen feltárható, és később a 

bor nem kerül érintkezésbe a csomagolóanyaggal. Egyes kupakokon manapság már a nyitást 

megkönnyítő nyitószalag van. Ezt követően a somellier megtörli egy tiszta fehér kendővel a dugó 

felszínét és környékét, ez a borkóstoló hagyomány része. A dugóhúzó behajtásánál vigyázni kell arra, 

hogy a spirálja ne fúrja át a dugót, mert esetleg annak egy darabja beleeshet a borba. Nyilvánvalóan 

egyes dugóhúzók működési elve miatt ez nem tartható be maradéktalanul. A legtöbb dugóhúzó 

csavaros vagy emelős rendszerrel lehetővé teszi a dugó erőlködés nélküli húzását. Amikor a dugó már 

majdnem kiszabadult a palackból, akkor a pukkanó hang elkerülése érdekében kézzel célszerű 

befejezni a műveletet, ez szintén a borkóstolás lényegi eleme. 

 

Ezt követően a pincér a palack száját újra megtöröli egy kendővel, majd a dugó hengeres oldalával 

az esetleg ottmaradt kendőszöszöket eltávolítja. Abban az esetben, ha mégis került dugószemcse a 

palackba, akkor azt egy határozott mozdulattal, lehetőség szerint kevés bort kilöttyintve a 

http://www.wineroutes.hu/?lap=borszotar


 

„dugópohárba” távolítja el. A somellier ezután megszagolja a dugót, mert már a dugó rossz szaga is 

utalhat arra, hogy a bor hibás, erre szintén oda kell figyelni. Ebben az esetben a pincér diszkréten 

megkóstolja a bort, és szükség esetén egy másik palackot hoz ugyanabból a tételből. Ha a dugó 

rendben van, akkor azt ellenőrzésre átadja a rendelő személynek, aki bólintással helybenhagyhatja a 

döntést. 

Szóltunk már róla, hogy idős, üledékes bort szükség szerint dekantál a pincér. Egy speciális alakú 

edénybe, a korábban említett dekanterbe vagy karafba gyertyaláng felett önti át a bort csobogás nélkül. 

Erre azért van szükség, mert a gyertyaláng fényében ellenőrzi, hogy a palackból ne kerüljön át az 

üledék. Ehhez a palack nyakát takaró csomagolóanyagot teljesen el kell távolítania. Ezután a további 

töltéseket már a dekanterből végzi a pincér. 

A somellier először a rendelő személy poharába tölt egy kóstolásra elegendő mennyiséget, amit a 

vendég megkóstol, hogy felszolgálható-e. A bírálat alatt a pincér diszkréten várakozik, akár több 

percet is, ha ennyi idő is szükséges a kóstoláshoz, döntéshez. Amennyiben megfelelő a bor, a rendelő 

személy bólintással engedélyezheti a bor töltését, mind magának, mind az asztaltársaság többi 

tagjának is. Kis asztaltársaság esetén a protokoll azt kívánja, hogy először a díszvendég, majd az 

idősebb hölgyek, fiatalabb hölgyek, idősebb férfiak, fiatalabb férfiak és végül a rendelést leadó 

személy poharába kell tölteni a kiválasztott borból. Nagyobb társaság esetén a rendelő személytől 

valamilyen irányban, elsősorban a megszokotthoz hasonlóan általában jobbra haladva sorba kell 

kitölteni az italt, így körbeérve, az ő poharába töltenek utoljára. 

A pincérnek a bor töltését mindig az adott személy széke mögül jobb kézzel és jobbról kell 

elvégezni. A pincérnek folyamatosan ügyelnie kell arra, hogy a címke jól látható legyen, bármelyik 

vendég meg tudja tekinteni. 

A kínálás, töltés során a pincérnek az üveg testét kell megfogni úgy, hogy a mutatóujj az üveg szája 

felé mutatva simuljon a palackra. Fontos figyelnie arra is, hogy a töltéskor a palack ne ütődjön a 

pohárhoz. A palack elemelésekor a pincér egy csavaró mozdulattal „megtekeri” azt, így az utolsó 

csepp nem cseppen le, hanem elfut a palack száján. Ezen kívül szoktak még fehér kendőből a palack 

nyakára „gallért” tenni, hogy az esetleg lefolyó cseppeket felitassa, vagy a pincér bal kezében levő 

fehér kendővel időnként megtörli az üveg nyakát. 

 

Nem vendéglátó helyen természetesen a házigazda látja el a pincér, a somellier és a rendelő 

személy szerepét is, így a süteményekkel ellentétben a bort ő kóstolja meg először. Erre azért van 

szükség, mert nem engedheti meg magának, hogy hibás bort szolgáljon fel vendégeinek. 

 

A bor élvezeti termék, a legendák szerint is azért jött létre, hogy az emberek élvezetét szolgálja. 

Ezért illik azt tudni, hogy ha valaki nem talál benne élvezetet, nem kíván többet fogyasztani, akkor 

nem szabad „tukmálni”, kellemetlen helyzetbe hozni. Elég, ha a vendég egy ujjmozdulattal jelzi, hogy 

elég az éppen kitöltött mennyiség, vagy nem is kér a poharába. Tiszteletben kell tartani a döntését, de 

az újabb töltésekkor diszkréten fel kell neki ajánlani az italt.
10

 

 

Az sem mindegy természetesen, hogy milyen pohárból kínáljuk az italt. Az ideális boros 

pohárról vannak információk, amiket érdemes tudni. A pohárvásárlás esetében válasszunk olyan 

poharat, amely megfelel az általunk fogyasztott borok minőségének, másrészt tartózkodjunk azoktól, 

amelyeket félnénk naponta használni, ne az ünnepi, inkább a mindennapi szükségletek határozzák meg 

a vásárlást.  

A minőségi borokat általában olyan pohárból isszák, amelynek szára van. Ez két dolog miatt is 

fontos: egyrészt kezünk melegével nem emeljük a poharunkban található bor hőmérsékletét, csak ha 

kifejezetten ezt akarjuk, másrészt az esetleges falatozástól zsíros ujjainkkal nem koszoljuk össze a 

pohár falát. Érdemes kerülni a mintás, karcolt vagy színezett poharakat, hiszen a pohár falát borító 

színek vagy minták megakadályozzák azt, hogy eredeti, természetes szépségében lássuk a 

poharunkban lévő bort.  Az ideális boros pohár legyen szinte bármilyen formájú, alapvetően egy 

tulipánra emlékeztet. A kehely először szélesedik, majd eléri legnagyobb keresztmetszetét, és onnantól 

szűkülni kezd. Ez azért lényeges, mert sokkal könnyebb egy ilyen pohárból kiérezni az illatokat, 

hiszen azt kifejezetten úgy alakították ki, hogy az orrunkhoz terelje a bor páráját. Fehérborhoz kisebb, 

                                                      
10

 Borkóstolásról, Bor Baráti Kör, BME VIK, http://bbk.sch.bme.hu/, letöltve: 2010. július 14. 

http://bbk.sch.bme.hu/


 

míg vörösborhoz általában nagyobb kehely illik. A pezsgős poharaknak két klasszikus formája létezik, 

az egyik egy majdnem lapos, széles kerek kehely, amiből utoljára az előző századforduló regényhősei 

ittak méltósággal, hiszen azon túl, hogy gyakorlatilag semmilyen illat nem érezhető belőle, még a 

buborékok szárnyalásában sem gyönyörködhetünk.  

 

A borkóstolásnál, borozgatásnál jó szolgálatot tesznek a különféle bor kiegészítők, azért, hogy a 

bor és a bor fogyasztás valóban örömöt okozzon mind a vendégnek, mind a házigazdának. A 

borkóstoltatáshoz általában szükség van a poháron kívül dekanterre, cseppőrre, borhűtőre, 

dugóhúzóra, vákuumpumpára, a boros üveg nyakán lévő fóliavágóra, borhőmérőre és számos egyéb 

kiegészítőre, amelyek közül most néhányat bemutatunk. 

 

A dekantálók vagy töltögető kosarak kis kosarak, amelyekben a palack majdnem fekvő helyzetben 

szállítható, tehető az asztalra. 

A borhűtő órákon keresztül a megfelelő hőmérsékleten tartja a bort. A hőmérsékletet 

bortesztelővel, borhőmérővel ellenőrizhetjük. Elektronikus változatainál a készülékbe helyezve a bort 

és beállítva a bor fajtáját a készülék automatikusan jelez a megfelelő hőmérsékletnél. A legtöbb 

borhőmérő rozsdamentes acélból készül. 

 

A vákuumpumpához tartozó dugó biztosítja a vákuumpumpával létrehozott, boros üvegen belüli 

vákuum tökéletes megőrzését. 

 

A borkiöntő praktikus, könnyen tisztítható cseppőr.  

 

A fóliavágó legtöbbször négy acél körkéssel működik. A palackról könnyen, egy negyed fordulattal 

eltávolíthatjuk a fóliát. Az asztalon dugótartóként is használható.   

 

A rozsdamentes kiöntő, könnyen tisztítható, praktikus használatot biztosít, míg az üvegkiöntő 

segítségével cseppmentesen önthetjük ki a bort a poharakba. 

 

A pincérdugóhúzó is fontos szerepet kap, sajátossága, hogy ha kinyitottuk a bort, a dugót a spirálról 

könnyen le tudjuk szedni. 

Ezeket az eszközöket vagy egy részüket boros készlet  formájában is lehet kapni manapság. 

10.6 VISELKEDÉS BARÁTI BORKÓSTOLÓN 

Gyakran előfordul, hogy egy termelő vagy bármely vendéglátó meghív egy társaságot 

borkóstolóra, borbemutatóra. Ennek szintén megvannak a hagyományosan kialakult szokásai. 

Általános menetrend szerint a bemutatást a kóstolási sornak megfelelően vezeti le a házigazda. A 

sorozatot a borkóstoló végén a „Szent János-áldás” búcsúpohár zárja. Ekkor a bemutatott minták közül 

mindenki kaphat még egy pohárkával, ez az úgynevezett visszakóstolás.  Ennek legendája Szent János 

boráldásához kötődik, mint arról már korábban is szóltunk. A borivók tízparancsolata alapján ez az a 

pohár, amivel megemlékeznek a szőlőt termelő és a bort készítő munkásról, megköszöni a társaság a 

kóstolást a házigazdának. Ez a „kötött” program vége. 

− A borkóstoló alatt természetesen nem csak a vendéglátónak, hanem a vendégeknek is vannak 

kötöttségeik, a kóstolás alatt bizonyos szabályokat illik betartani, ezek a következők (Balogh, 

2009): 

− Ne dohányozzunk, ne rágózzunk a kóstoló ideje alatt, bárhol is legyen az.  

− Addig nem szabad megkóstolni az éppen kitöltött bort, amíg a bemutató személy fel nem 

szólítja rá a társaságot.  

− Mindig maradjon a poharunkban egy kortynyi, amíg az adott borról beszélünk, mert esetleg 

valaki észrevétele miatt újra meg kell kóstolnunk.  

− Soha ne adjuk oda a nekünk kitöltött bort másnak, öntsük ki a kiöntőbe, ha nem kívánjuk 

elfogyasztani.  



 

− A kiöntőben levő folyadékot ne próbáljuk elfogyasztani, ne is említsünk ilyet. Ez olyan lenne, 

mintha a szemetesből akarnánk étkezni.  

− Illetlenség a bort el nem fogadni. Ilyenkor vagy a kóstoló előtt közöljük a problémánkat 

(gyógyszerszedés, gépjárművezetés) a házigazdával, vagy kérjünk keveset a poharunkba és a 

kiöntőbe öntsük majd ki. 

− Természetesen nézzük meg a színét és szagoljuk is meg.  

− A visszakóstolás előtt ne koccintsunk, ne köszöntgessük egymást.  

− Mindig figyeljünk oda a borról szóló személyre.  

− Mindig reagáljunk a borra. A bor megköveteli, hogy szóljanak róla, de legalább a házigazdára 

vettet elismerő pillantással jelezni illik, hogy értékeljük a bort. A legnagyobb illetlenség, ha a 

bort „nem vesszük észre”.  

− Akármilyen is a bor, valami jót kell találni benne, azt kell megemlíteni, a problémákat csak 

akkor mondjuk meg, ha a házigazda nyomatékosan felszólít rá.  

− A visszakóstolás poharával köszöntsük a házigazdánkat, és köszönjük meg a kóstolót.  

− Ne vegyünk elő semmilyen ételt, „rágcsálnivalót”. Csak a házigazda által felszolgált ételeket, 

italokat fogyasszuk.  

− Pincében ne kopogtassuk a hordókat. Ez olyan, mintha a befőtteket mérném le a vendéglátóm 

kamrájában, vagy a pénztárcájában levő pénzt számolnám meg. Az egyik legnagyobb illetlenség.  

− Ha az italhoz valamilyen ételt fogyasztunk, akkor ne szemeteljünk, ne morzsáljunk, mert a 

legapróbb maradékon is káros mikroorganizmusok szaporodhatnak el, amelyek gondot 

okozhatnak a pincében.  

 

10.7 BORHIBÁK, BORBETEGSÉGEK 

A bor nem minden esetben tiszta, normális fejlődéséhez hozzátartoznak az ízének és illatának 

bizonyos változásai, valamint a zavarosodások és kicsapódások. Ezek legtöbbször nem hagynak káros 

nyomot a bor érzékszervekkel felfogható tulajdonságain. Ugyanis a bor természetes fejlődése 

folyamatában ezeknek az elváltozásoknak a negatív 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. 

 

Mindezek ellenére a hátrányos elváltozások megszüntetése – habár ettől gyengébb minőségű lehet 

a bor – mindenképpen fontos, ugyanis a legtöbb hátrányos elváltozás olyan kellemetlen érzékszervi 

tulajdonságokkal jár együtt, amelyek a bort fogyasztásra alkalmatlanná teszik. A fent említett 

kezeléseknek két része van, egyrészt a romlási folyamat megállításából és a már kialakult, 

érzékszervileg kellemetlen anyagok eltávolításából áll, másrészt pedig – bár nagyon ritkán fordulhat 

elő – egy hibás bort úgy sikerül feljavítani, hogy a bor eredeti összetétele és harmóniája teljes 

mértékben helyreálljon. 

 

A bor rendellenes elváltozásait, hibáit két részre oszthatjuk. Az első csoportba azok az elváltozások 

tartoznak, amelyek kémiai, ill. fizikai-kémiai úton jönnek létre. Ezeket az elváltozásokat borhibáknak 

nevezzük. A borhibák ugyanis szinte minden esetben készítési-technológiai hibák, amelyek gondatlan 

vagy rossz előállítás, kezelés, stb. következtében léphetnek fel. Ilyen lehet például a szigorú higiéniás 

követelmények be nem tartása. Azt is jó tudni, hogy ezek a borhibák nem fertőző jellegűek, kezelés 

nélkül a bor íz-, illat- és színvilágában megmaradnak, csak a bor élvezeti értékét rontják, akár 

élvezhetetlenné is tehetik. A legismertebb borhibák az alábbiak: a dohosság, a feketetörés, a 

fehértörés, a kocsányíz, a seprőíz, faíz, a darabíz, az idegeníz, ezek közül részletezünk a 

következőkben néhányat. 

Az egyik legelterjedtebb az idegen szagok megjelenése a borban. A bor ugyanis kifejezetten 

érzékeny a különféle szagokra, mert az abszorpciós kapacitása nagy, így könnyen magába szívja a 

pincében tárolt vegyszerek szagát, valamint a nem kellően tisztított vagy kezelt hordók kellemetlen 



 

szagát is, így akár a dohos penészét. Többféle lehetőség nyílik ezek javítására. A kisebb, enyhébb 

szaghibákat alapos, általában többszöri nyílt fejtéssel, majd kénezéssel jól lehet kezelni. Az erősebb 

súlyosabb szaghibák, mint pl. a vegyszerszag és –íz kezelése aktívszenes kezeléssel történik. Mivel 

azonban a túl sok aktív szén a bor saját szín- és ízanyagait jelentősen rontja, általában csak súlyos, 

nyílt fejtéssel nem múló szaghiba kiküszöbölésekor használják ezt az eljárást. 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. Kéthetente a pince 

légterét 2g/m
3
 elemi kén elégetésével lehet fertőtleníteni és ezzel elősegíthető a borok állapotának jobb 

megőrzése. 

Savszegény borokban jelentkezhet az egyik legelterjedtebb hiba, a feketetörés, Ekkor a bor 

kékesfekete színűvé, zavarossá válik, a borban lévő vas oxidációja során oldhatatlan csapadék 

képződik, ami kiválik. Ez is kiküszöbölhető természetesen, kezelése történhet kékderítéssel, illetve a 

savtartalom növelésével. Előbbi csak szigorúan meghatározott keretek között végezhető. 

További ismert borhiba a fehértörés, amely szintén a savszegény (lágy) borokban jelentkezhet, 

mikor a borban lévő vas oldhatatlan, piszkosfehér színű, púderszerű csapadék formájában kicsapódik. 

Kezelése hasonlóképpen zajlik, mint a feketetörés esetében. 

A borfejtések során, főleg az első fejtés után szokott előfordulni a zavarosodás, de rendszerint 

néhány hét alatt letisztul a bor. Ha 2-3 hét múlva mégsem kezd tisztulni a bor és nem utóerjedéstől 

vagy más betegségtől vagy hibától származik a zavarosodás, akkor ajánlatos szakértőhöz fordulni. 

A gyengébb minőségű, főként savszegény borok esetében, főként magasabb hőmérsékletű 

pincékben fordulhat elő az úgynevezett seprőíz, amikor a kierjedt bor sokáig a seprőn marad, főleg 

annak köszönhetően, hogy az első fejtést későn végzik el. Javításához rendszerint a levegőztetés és a 

gyenge kénezés elégséges, de súlyosabb esetben a már ismertetett aktívszenes kezelést kell végezni. 

Palackozott borok hibája lehet a dugóíz, 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. 

Általában a nem teljesen beérett szőlőből nyert borokra alkalmazott kifejezés az úgynevezett 

zöldíz. Ez azt jelenti, hogy a bor íze hasonlít a savanyú, zöld gyümölcs, néha a zöld fű ízéhez. A zöldíz 

ugyanakkor egyes esetekben a fehérboroknál nem kívánatos fanyarsággal párosul. Azt azonban 

érdemes tudni, hogy a kellemetlen érzetek nélküli zöld íz jellemző a Sauvignonra, mint 

fajtatulajdonság. 

A faíz, mint borhiba az új, előkészítetlen faedénytől származó íz, amit a rendszeres borkezelés, 

mint például a fejtés vagy a kénezés, folyamatosan tompít. Szükség esetén gyorsabb megoldás az 

aktívszenes kezelés, esetleg a borkészlet teljes áterjesztése. 

Jellegzetes, egy-egy borvidékre jellemző íz az úgynevezett talajíz, amit egyesek mint különlegeset 

szeretnek, mások meg kellemetlen mellékíznek tartanak. Vannak egyes vidékek, ahol a borhibát 

talajíznek tulajdonítják. 

A bor rendellenes elváltozásainak másik csoportjába azok az elváltozások tartoznak, amelyeket 

különféle mikroorganizmusok, úgymint a gombák vagy a  baktériumok káros tevékenységei okoznak. 

Ezek rendszerint fertőzéses jellegűek, kezeletlenül a bor minőségének további romlását okozzák, akár 

élvezhetetlenné is tehetik. A borbetegségek közé tartozik az ecetesedés, a tejsavas erjedés, a 

virágosodás, az egéríz, a nyúlósodás, a barnatörés, és bizonyos estekben a biológiai almasav-

csökkenés. Az ecetesedés és a tejsavas erjedés főként a must erjesztésekor, magas erjedési hőmérséklet 

mellett lép fel. Ezek közül említünk és fejtünk ki néhányat. 

A barnatörés az oxidáció legveszélyesebb formája, amely általában a penészes, rothadt szőlőből 

származó borokat veszélyezteti a Botrytis által termelt lakkáz enzim oxidáló hatása révén. Miután a 

barnatörés mint borbetegség nem javítható, mindenképpen a megelőzésére kell törekedni, amit már a 

gyorsan préselt must megálkázásával (100-150 mg/l-es kénessav ülepítéssel), valamint a nyílt fejtések 

kizárásával lehet biztosítani. Fahordós tárolásnál az oxidációs károsodás mérséklését – és 

borbetegségek kialakulásának megelőzését is – szolgálja a rendszeres töltögetés. Ilyenkor figyelembe 

kell venni azt, hogy a feltöltésre használt bor egészséges és lehetőleg hasonló fajtájú legyen. Tipikus 

betegség a barnatörés a rothadt szőlőből készült borok esetében. Ennek oka az, hogy a szürkepenész 

gomba olyan enzimet termel, amely bizonyos vegyületeket lebont a borban és azok kicsapódnak. A 

bor színe levegőn a borostyán-sárgától a csokoládébarnáig változik. A bor illata viszont az aszalt 



 

gyümölcshöz hasonlít. Ha kialakult a betegség, még nincs minden veszve, ugyanis kénezés – a 

színváltozás mértéktől függően 20-40 g borkén hl-ként – és legalább 40 mg/l szabad kénessav 

biztosításával utólag gyógyítható. Igen súlyos esetben csersav-zselatinos derítést kell elvégezni. 

Meleg időben, magas erjedési hőmérsékleten, a levegővel történő tartós érintkezés következtében 

az újbor szaga szúróssá válik, a bor kellemetlenül savanyú ízűvé válik, ennek oka az úgynevezett 

ecetesedés. A folyamat során az ecetbaktériumok a bor alkoholtartalmát ecetsavra és vízre bontják, 

ennek köszönhetően a bor minősége folyamatosan romlik. A folyamat bizonyos tekintetben lassítható, 

például a kezdetben 10-15 g borkén/ 100 l bor hatásos, a hordók folyamatos és gondos 

feltöltögetésével. A folyamat azonban teljesen nem állítható meg. Ha úgy látszik, hogy a megkésett 

kezelés hatástalan, a súlyosan károsodott bort ki kell főzni borpárlatnak. Az ecetes bort könnyű 

felismerni, szaga szúrós, íze borecetre emlékeztető, kellemetlenül savanyú. Az ecetsav baktériumok 

csak a bor levegővel érintkező felületén élnek meg, itt alig látható vékony hártyát képeznek és a bor 

alkoholtartalmát ecetsavra és vízre bontják. Lassú feldolgozás esetén már szüretkor kezdődhet az 

ecetesedés. Az ecetesedés akár erősebb borokban is kárt okozhat, de mint mondtuk, könnyen 

megelőzhető az ecetesedést a szőlő gyors feldolgozásával, a borok gondos töltögetésével. 

Az alapvetően az alacsony alkoholtartalmú (11 Malligand fok alatti), savszegény, darabban lévő 

borok betegsége az úgynevezett virágosodás. Ez úgy jelenik meg, hogy a bor felszínén vékony, fehér 

hártya képződik, amely az idő előrehaladtával összefüggő vastag réteget képez, később pedig 

darabokra szakadva a borba süllyed, és így zavarossá teszi a bort. A folyamat során az említett gomba 

feléli a bor alkoholtartalmát, és a savak egy részét is elbontja. Ennek következtében annak minősége 

erősen romlik, sokszor élvezhetetlenné válik. A virágos bort ezért mielőbb kezelni szükséges, azaz 

szűrni kell, majd az alaposan kimosott, közepesen kénezett hordóba (1 szelet kén/hl) visszafejteni és 

állandóan feltöltve tartani. A túl lágy borok esetében a savtartalom utólagos növelése – legfeljebb 1,5 

g/l borkősav megengedett – is megoldást jelenthet, a Bortörvény előírásainak teljes körű figyelembe 

vételével. 

A borbetegségek egyik kivételes példája, a tejsavas erjedés leginkább a must erjesztésekor lép fel, 

akkor, ha a must hőmérséklete megnő, és 28 fok fölé emelkedik, melynek köszönhetően az  alkoholos 

erjedés károsodik. A tejsavas erjedéstől a beteg bor opálos, zavaros, pohárba kiöntve egy ideig 

füstszerűen kavarog, emellett íze émelyítő, édeskésen savanykás, szaga szúrós, elsősorban 

káposztalére emlékeztető. A tejsavbaktériumok nem a bor felületén, hanem a borban működnek, és a 

cukrot valamint az almasavat bontják el vízre, tejsavra, mannitra és ecetsavra. 

Főleg a vékony, alacsony savtartamú borok betegsége az úgynevezett egéríz. Ez főként akkor jön 

elő, ha a borokat túl sokáig tartják a seprőn. A bornak az egérvizelet szagára emlékeztető íze és néha 

szaga van. Szerencsére egyszerűen, sőt sokszor minden beavatkozás nélkül egy idő múlva teljesen 

eltűnik az egéríz. Kénezéssel (20 g borkén/hl) és hidegen történő tárolással kezelhető, ha bonyolultabb 

a dolog. 

A nyúlósodás az új, alacsony alkohol- és savtartalmú bor baktérium okozta betegsége. Onnan lehet 

a betegséget felismerni, hogy a bor olajszerűen folyik, nyúlós lesz, íze jellegtelenné válik. Szerencsére 

nem veszélyes, sokszor magától is megszűnik. Alapos levegőztetéssel, kénezéssel – 25-30 g borkén hl-

ként –, súlyos esetben savtartalom növeléssel jól kezelhető. 

A bor íze és szaga záptojáséra vagy fokhagymáéra emlékeztető is lehet, természetesen ez is 

betegség. Ennek oka, hogy az erjedés során bizonyos élesztőgombák termelik kéntartalmú szőlő 

alkotórészek vagy kéntartalmú növényvédő szer maradványok átalakításával, továbbá okozhatja a 

kénlap égése során a hordóba lecsöpögő kén is. A záptojásszag az újborban közvetlenül erjedést 

követően szokott előfordulni. Nyílt, többszöri fejtéssel és ezt követően 100 literenkénti 20 g-os 

kénezéssel könnyen kezelhető borbetegség. A kezelést azonban mielőbb el kell végezni, a későn 

végzett kezelések hatása korlátozott. 

 

10.8 BORBÍRÁLAT 

A bort gyakorlatilag szinte mindenki minősíti, aki kapcsolatba kerül vele. Minősíti a  

– termelő a bor készítése, kezelése során, hiszen e nélkül nem tudná megállapítani a 

szükséges kezelések idejét, módját,  

– kereskedő, aki eldönti, hogy az adott tételt megvásárolja-e,  



 

– vendéglátó, aki ellenőrzi a vendégének felkínálandó bor minőségét, az alkalomhoz, 

ételhez illő harmóniáját,  

– fogyasztó fogyasztás közben, valamint  

– szakemberek borbírálatok, borversenyek kapcsán.  

 

Ezek a minősítések különböző szinteken történhetnek:  

1. Leggyakoribb és legszabadabb szint, amikor egy társaság összejövetel közben borozgat, a 

felszolgált borokat megbeszélik, méltatják.  

2. Ennél kötöttebb a borkóstolás, borbemutatás. Itt már egy vezető személy „vezeti fel”, ismerteti 

az éppen felszolgált bort. Ilyen alkalom kapcsán szinte csak a borról esik szó. Bort minősítő 

szakszavak ismerete, borkóstolás alapvető szabályainak ismerete elvárt.  

3. A legkomolyabban (akár törvényileg, határozatilag) szabályozott minősítések a borbírálat és a 

borverseny. Csak képzett, minősített kóstolók végzik általában.  

 

Mielőtt a borbírálat folyamatát bemutatnánk, szólnunk kell pár szór a  borbírálat feltételeiről. Első 

tényező, hogy a borok minőségi elbírálásában az érzékszervi vizsgálatok a legfontosabbak. Az 

érzékszervi bírálatok helyes végrehajtásának alapja a bíráló szakértelme, egyéni rátermettsége, de 

olyan faktorok is hozzájárulnak, mint a bírálat tárgyi feltételeinek megteremtése vagy a bírálati 

követelmények betartása. 

A borbírálat során a bírálóknál alapvető feltétele a reális értékelésnek, hogy egyidejűleg más 

hatások ne zavarják érzékszerveiket, tudjanak objektíven értékelni, bírálni. Ilyen zavaró tényezők 

lehetnek a konyhai szagok, a parfüm, az arcszesz, a dohányfüst, de szintén zavaró tényező lehet a 

fogkrém, a rágógumi, a csokoládé, fűszerek, mint a chili vagy a curry és bármi más, ami tartós, erős 

ízérzetet hagy a szájban. Továbbá a tárgyilagos értékelést, a bírálat objektivitását segíti elő az, ha a 

bírálónak félig üres a gyomra. Az éhség vagy a jóllakottság érzete ugyanis egyaránt gátja lehet a 

hiteles bírálatnak. 

Továbblépve a tárgyi feltételekre, e tekintetben fontos lehet, hogy a kóstolóhelyiség, ahol a bírálat 

folyik, zárjon ki minden zavaró tényezőt. Emellett a helyiségben lehetőleg benne kevés bútor legyen, 

régi képek, könyvek jelenléte kifejezetten hátrányosan érintheti a bírálatot. Fontos továbbá, hogy a 

helyiség jól megvilágított legyen és az összegyűlő borgőzt könnyen ki lehessen szellőztetni.  

Nem mindegy a korrekt bírálathoz a kóstolópohár sem. Ez ugyanis a 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 tálalása. A különböző borok illata, 

zamata csak a meghatározott optimális hőmérsékleten érvényesül, mint azt már korábban is kifejtettük. 

Az illatanyagok 5 °C, a zamatanyagok pedig 8 °C alatt nem érvényesülnek. Az egyes borok bírálathoz 

való optimális hőmérsékletéről az 2. táblázat tájékoztat. 

 

Borok jellege Optimális hőmérsékleti tartomány (°C) 

szénsavas borok 7-8 

fehér, rosé- és sillerborok 10-12 

likőrborok 12-14 

vörös borok 14-18 

2. A borok jellegének megfelelő optimális hőmérséklet-tartományok borbírálathoz 

Forrás: Kádár 1982 

 

A borkóstolók során elfogadott és legtöbbször érvényesített általános elv, hogy a gyengébbtől az 

erőteljesebb felé, ill. a száraz boroktól a félszáraz és édes borok felé érdemes haladni. A borok bírálati 

sorrendjét azonban nem ennyire kötötten, de előre meg kell határozni. Fontos szempont, hogy 

legtöbbször szükség van egy előkóstolásra annak érdekében, hogy a sorrendben durva hibák ne 

legyenek. Általában először azokat a borokat bírálják, amelyek az érzékszerveket kevésbé veszik 



 

igénybe. Szintén figyelembe veendő szempont, hogy a feltűnő kontrasztokat kerülni kell. 

Kategóriaváltás után az új kategória első mintáját ajánlatos később újra „visszakóstolni”. A bírálandó 

borok ajánlott sorrendje Török szerint a következő (Török, 1995): 

1. vékony, könnyű fehérborok, 

2. testes, nehezebb fehérborok, 

3. rozé- és sillerborok, 

4. könnyű vörösborok, 

5. nehéz vörösborok, 

6. muskotályborok, 

7. csemegeborok, 

8. ürmösök és fűszerezett borok. 

Szintén figyelembe veendő, hogy verseny közben semlegesíteni kell időnként a különböző ízeket, 

azaz megvédeni az érzékszerveket a befolyásoltságtól. Tapasztalt szakemberek szerint legjobb erre a 

semleges, száraz kétszersült, mert ez gyorsan magába szívja a szájüregben lévő íz- és 

illatmaradványokat, s így kitűnően regenerálja az érzékszerveket. 

A borok érzékszervi minősítése során először a bor tisztaságát és színét bírálják. Kivételt jelentenek 

ez alól a pezsgők és habzóborok, ugyanis ezek esetében a gyöngyözést és a hab tartósságát is 

ellenőrzik. A fentieken túl valamennyi bor viszkozitását szintén figyelik. A következő szempontnál, a 

tisztaság vizsgálatakor a poharat a szemünk és a fényforrás közé helyezzük. Kivétel szintén, hogy a 

márkás, különleges minőségű palackborok bírálatát gyertyaláng fényénél végezik. Sötét hátterű 

gyertyafénynél még jobb eredmény kapható, a legkisebb tisztasági hiba is feltűnik.  

A harmadik elem a bor színének vizsgálata, az ugyanis sokat sejtet annak koráról, eredetéről, 

szőlőfajtájáról, arról, hogyan erjedt, érlelődött és ennélfogva a minőségéről is. A fehérborok általában 

kevesebbet árulnak el magukról, mint a vörösek. 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.  

Ezt követi az úgynevezett szagpróba, ahol a bor illatát vizsgálják, végül ízleléssel a bor ízét, 

zamatát, teltségét és harmóniáját értékelik. A bor illatának az intenzitását és minőségét, mint azt 

említettük, szagpróbával állapítják meg, aminek különleges technikája van. Ennek menete, hogy a bort 

úgy szagolják, hogy a félig vagy harmadrészig töltött pohárban a bort megforgatják. Ezáltal ugyanis a 

bor illatának nagyobb párolgási felületet adnak és így az illat koncentráltabb lesz, majd a bor illatát 

levegővel együtt rövid szippantással beszívják. Természetes dolog, hogy kevés bornak van szőlőillata, 

amelyiknek igen, abban legtöbbször a muskotály dominál és ezen a néven is kerül forgalomba. 

Általánosan azt lehet elmondani a bírálók tapasztalata alapján, hogy 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. A borok illatát a 3. 

táblázat foglalja össze. 

 

Aroma Eredete Jellege 

Primer aroma szőlőből gyümölcs jellegű 

Szekunder aroma erjedésből bor jellegű 

Tercier aroma érlelésből buké jellegű 

3. A borok illata 

A vizsgálat menete a következőképpen zajlik Kádár szerint (Kádár, 1982): 

 

„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”. 

Mint arról korábban írtunk, a borok objektív bírálati rendszerei sokszínűek lehetnek, a borok 

értékelésének több módja ismeretes. Azt mondhatjuk el általánosan, hogy alapvetően a borbírálat célja 

határozza meg az értékelés szempontjait, annak módszerét, folyamatát. Ugyanakkor természetesen van 

egy általános elfogadott metódus és szempontrendszer is. Borászok évek hosszú tapasztalata alapján 

összeállítottak olyan objektív kritériumokat, amelyek nemzetközileg a bor megítélésének alapjául 

szolgálnak és ezek sem helyi, sem nemzetközi verseny megrendezésekor nem hagyhatók figyelmen 

kívül. A hivatalos borbírálatoknak, borversenyeknek legtöbbször kettős céljuk van. Egyrészt a termelő 

visszajelzést kap, hogy másokhoz viszonyítva milyen munkát végzett, másrészt ugyanakkor a 

fogyasztó tájékoztatást, képet kap arról, hogy a szakmai zsűri melyik bort milyennek ítélte és ez 

befolyásolhatja vásárlási döntését. A borbírálatok, bár a cél határozza meg, rendszerint, de a legtöbb 

esetben pontozásos rendszerűek, objektív elemeken alapszanak. Arról azonban szólunk, hogy a 

különböző szintű borversenyeken többféle pontozásos módszert alkalmaznak. Magyarországon 

elterjedt a 20 pontos bírálati módszer, szinte minden versenyen ezt alkalmazzák. Ez esetben a borok 

egyes értékmérő tulajdonságaira adnak pontokat, így 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.  

 

Érzékszervi tulajdonságok 

Adható pontszámok 

fehér, rozé-, siller és 

vörös bor 
szénsavas bor 

Szín 0-2 0-2 

Tisztaság 0-2 0-2 

Illat 0-4 0-4 

Gyöngyözés* - 0-2 

Íz, zamat, összbenyomás 0-12 0-10 

Összesen 0-20 0-20 

4. Adható pontszámok megoszlása a bor 20 pontos értékelése során 

*Csak a szénsavas borok bírálólapján kerül feltüntetésre 

Forrás: Kádár, 1982 

 

Pontok A bor jellege 

17-20 Hiba nélküli, kiemelkedő karakterrel bíró bor 

13-16 Átlagos bor hibák, erények nélkül 

9-12 Eladásra alkalmas bor érezhető hiányosságokkal 

5-8 Érték nélküli, eladásra nem ajánlott bor 

1-4 Hibás, értékelhetetlen bor 

5. A bor 20 pontos értékelése és a jelölt kategóriák általános használata  

Forrás: Sztanev és Kendéné, 2002 

 



 

Alkalmazott módszer a 100 pontos borbírálati rendszer is, amelyben a bírált borok 

helyezését a borok egyes értékmérő tulajdonságának hiányosságaira adott büntetőpontok száma 

határozza meg. Az értékelést a 100 pontból levont hibapontok feltüntetésével adják meg (6. táblázat). 

 

Pontok A bor jellege Jelölés 

95-100 Máshoz nem hasonlítható csúcsbor ***** 

90-94 Kivételes bor egyedi karakterrel és stílussal **** 

80-89 Nagyon jó, különleges minőségű bor *** 

70-79 Átlagos minőségű, jól iható, jellegzetes bor ** 

60-69 Átlag alatti, iható, jellegzetességek nélküli bor * 

50-59 Szegényes, gyenge minőségű, jellegtelen bor - 

6. A bor 100 pontos értékelése és a jelölt kategóriák általános használata 

Forrás: Sztanev és Kendéné, 2002 

10.9 5 BOR KÓSTOLTATÁSA, BÍRÁLATA 

A tanult módszerekkel a hallgatók élőben gyakorolhatják a borkotolást, borbírálatot. A tananyagon 

belül 5 bort fogunk kóstolni és az ismert metódussal, szempontrendszerrel bírálni. 

10.10 ÖSSZEFOGLALÁS 

A fejezethez kapcsolódó tananyag elsajátítása során a hallgatók megismerkedhettek a borkóstolás 

technikájával; a borminősítés szakszavaival; borhibák, borbetegségekkel; és a borbírálattal. 

10.11 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Mutassa be a borkóstolás technikáját! 

− Sorolja fel a legfontosabb borhibákat, jellemezze őket! 

− Sorolja fel a legismertebb borbetegségeket, jellemezze őket! 

− Mutassa be a borbírálat menetét! 

− Mutassa be a borbírálat tényezőit! 



 

11.  PINCELÁTOGATÁS 

11.1 CÉLKITŰZÉS 

Az elméletben megszerzett ismereteket a hallgatók „élesben” is tapasztalják meg, látogassanak el 

egy pincébe, és az ottaniak alapján mélyítsék el a borról eddig megszerzett elméleti ismereteiket.  

11.2 TARTALOM 

A pincelátogatás során hogyan és mivel ismerkedhet meg a látogató. 

11.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

A pincelátogatás során a borokat általában maga a borász, családtag vagy borral foglalkozó közeli 

munkatárs mutatja be, tőlük kapunk első kézből információt a pincészetről és a borokról, ez a 

házigazdának egyrészt kötelessége, másrészt ő a legautentikusabb ember is a témában. 

 

Borturizmussal, borkóstoltatással azonban nem mindegyik borászat foglalkozik. Ennek 

természetesen többféle oka is lehet, van. Egyrészt az úgynevezett borturisták fogadásához feltétlenül 

kell egy szakképzett ember, aki igazi vendéglátóként törekszik kielégíteni a vendégek igényeit, és 

emellett megfelelően képzett a szőlőművelésben, a borkészítésben, ismeri a pincészet és a borvidék 

történetét, hogy a vendégek minden kérésére tudjon válaszolni. Másrészről a pincészetnek ki kell 

alakítani egy hangulatos kóstolóhelyiséget, ahol a vendégek a bort meg tudják kóstolni, esetleg étkezni 

is tudnak. Ezek tehát személyi és tárgyi feltételeket feltételeznek, ezt nem mindenki tudja megtenni. 

 

A borkóstolást megelőzően a látogatás előtt érdemes a kiválasztott pincéről tájékozódni. Van olyan 

pince ugyanis, ahová a kiírt állandó nyitva tartás mellett, előzetes bejelentkezés nélkül is érkezhetnek 

turisták, fogadják őket. Itt azonban nyilván vállalni kell azt a kockázatot, hogy a borász esetleg nem 

lesz személyesen jelen, és csak borral, esetleg kisebb borkorcsolyával, falatkákkal tudnak szolgálni. 

Ugyanakkor ennek van előnye is, mégpedig, hogy akár egy fő is érkezhet, nincs létszámbeli megkötés. 

 

A legtöbb pince azonban, különösen amelyek különböző programokat is kínálnak a borkóstolás 

mellé, előzetes bejelentkezés alapján fogad csoportokat. A kapacitás, a vendégek lehetséges létszáma 

pincétől függően változik. Ha csak alap borkóstolót kérünk – esetleg falatkákat, sajtot, pogácsát –, 

akár már 5-10 fős csapattal érkezhetünk, ebéd vagy vacsora kérésekor általában 10 és ennél nagyobb 

létszámot elvárt a pincészetek részétől. Meleg ebéd vagy vacsora szervezésekor vegyük figyelembe, 

hogy a pincészetek többsége nem rendelkezik saját konyhával, hanem étteremből rendeli az ételeket, 

ezért a felajánlott ételek közül úgy érdemes választani, hogy az a csoport minden tagja számára 

megfelelő legyen (az étterem csak egyfajta ételt szállít ki az egész csoport számára – ez persze állhat 

több fogásból). 

 

A borkóstolók ára szintén változó, függ egyrészt a csoport létszámától, másrészt a kóstolni kívánt 

borok számától, esetleg a kért ételektől, ezért ezeket érkezés előtt idejében egyeztessük. Az ár minden 

esetben tartalmazza a pincelátogatást és a borászat működésének, filozófiájának bemutatását is, ez a 

pincészet reklámjának része. 

 

A borkóstolás lehetősége azonban önmagában még nem jelent sikert, a hazai pincészetek jó része 

ugyanis nincs felkészülve a turisták fogadására. A legnagyobb probléma az, hogy hiányzik a 

szervezőerő, amely a fogyasztókat összehozza az arra érdemes pincékkel, így mindenki egyénileg 

próbálkozik. A legtöbb gazda a borértékesítést inkább csak kiegészítő foglalkozásként űzi, 

elszigetelten, és kevesen jutottak odáig, hogy létrehoznak egy kiadványt, így próbálva hírt adni 

magukról. A legtöbb helyen nincs függetlenített szervezőiroda, vagy legalább egy ember, aki ezzel 

mindennap foglalkozik. Ennek oka részben a pénzhiány, részben pedig az, hogy még nem ismerték fel 

eléggé a tevékenység gyakorlati hasznát. Ami a borokat illeti, ma már nagyon jó színvonalú pincék 

vannak, de szükség lenne borturizmushoz értő szakemberek alkalmazására, hiszen a szőlősgazda nem 



 

lehet egy személyben borász, marketinges, pénzügyi szakember és vendéglátós. A Magyar Borok 

Háza is felfogható egy nagy, nyitott pincének, ahol az összes borvidék bora megtalálható. Az ide 

betérők 85-90%-a külföldi.
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A borturizmus élénkítése céljából a Nyitott Pincék Szövetsége megrendezi pünkösdkor a Nyitott 

Pincék Napját, korábbi alkalommal a Magyar Turizmus Zrt. által meghirdetett Nagy Ízutazás 

kampányév keretében. A rendezvény ötlete a borturizmus legjelentősebb területéről, Olaszországból 

származik, ahol egy hasonló rendezvényre 2-2,5 millió vendég látogat el, mintegy 800 pincészetbe.  

A rendezvény lényege, hogy minden borosgazdának saját készítésű borai közül legalább 3 fajtájú, 

ingyenes borkóstoltatásával kellett fogadnia az érdeklődőket reggel 9-től este 7 óráig, akiknek 

kedvezményes borvásárlásra is lehetőségük nyílik. Az MTZRT, amely az esemény szakmai 

támogatója volt, 360 vendéggel 15 kérdésből álló kérdőívet töltetett ki. Közel kétharmaduk 25 és 50 

év közötti, 70%-uk felsőfokú végzettségű, 90%-uk nagyvárosban vagy városban lakik, jövedelmi 

helyzetük pedig átlagosnak vagy valamivel átlag felettinek mondható. A válaszadók igen elégedettek 

voltak a Nyitott Pincék Napja akcióval, 90%-uk a pince megközelíthetőségét, megjelenését, a 

borválasztékot, a kiszolgálás minőségét és az előzetes tájékoztatást egyaránt jónak vagy nagyon jónak 

ítélte meg. A vendégek háromnegyede (76,9%) hallott már a Nagy Ízutazás 2006 kampányévről. Az 

eseményről közel négyötödük a pincelátogatást megelőzően értesült, és kifejezetten ezért utazott a 

helyszínre.  

11.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a fejezetben előzetes ismereteket szerezhettek a hallgatók arról, mi vár rájuk egy 

pincelátogatás során. 

11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

− Hogyan kell viselkedni borkóstolón? 

− Melyek a bor és a kultúra kapcsolatának formái? Jellemezze őket! 
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http://www.turizmusonline.hu/cikk/borturizmus_magyarorszagon


 

12.  ÖSSZEFOGLALÁS 

12.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A bor kultúrtermék, egyre inkább jelen van a hétköznapjainkban, de egyben meg is édesíti az 

ünnepnapokat. Ismerni a borokat és ragaszkodni ahhoz, hogy minőségi borokat igyunk ma már nem 

sznobizmus, hanem alapvető igénnyé vált. Kulturáltan bort fogyasztani nem jelenti azt, hogy 

alkoholistává válik valaki. Boros rendezvényre, fesztiválra járni egyre népszerűbb (családi) időtöltés 

lett. Ma már az általános borkultúra emelkedéséhez illik tisztában lenni a szőlőtermesztés és 

borkészítés módszereivel, illetve a borkóstolás szabályaival, szakszavaival. 

A kurzus célja az volt, hogy az egri Eszterházy Károly Főiskola BA turizmus-vendéglátás szakos 

hallgatói tisztában legyenek a bor értékével, a bor kulturált fogyasztása közben tisztelni és értékelni 

tudják a szőlész és a borász fáradságos munkáját, amivel a bort megalkotják, és hogy a korosztályban 

végtelenül népszerű VBK fogyasztását csökkentsék. Alapvető célja volt továbbá a szűkebb és tágabb 

környezetük véleményformálása: teremtsenek igényt és ösztönözzék a környezetükben lévőket a 

kulturált borfogyasztásra, a tudatos borválasztásra. A kurzus elvégzésével el tudják különíteni a 

kulturált borfogyasztást az alkoholizmustól. Tisztában lettek a szőlőtermesztés és a borkészítés 

alapfogalmaival, a borkóstolás technikájával. A kurzus keretein belül megismerkedtek a borkészítés és 

-fogyasztás történetével, hazánk és a nagyvilág borfogyasztási trendjeivel. A kurzus végén a már 

elsajátított elméleti borkóstolási technikát a gyakorlatban is kipróbálták, illetve megismerkedtek egy 

pincével, a bor születési helyével. Szintén cél volt, hogy a tananyag később a gyakorlatban is 

hasznosítható legyen, akár a turizmusban, akár a vendéglátásban helyezkednek el a hallgatók. 
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