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1. BEVEZETÉS
Az első leckét az utóbbi húsz év magyar borászata helyzetének bemutatásával kezdjük. Ez a húsz
év, amelyben az ország alapvető gazdasági és társadalmi változása vette kezdetét, egyrészt a borászat
forradalmi megújhodását, másrészt bizonyos értelemben (pl. piacvesztés, stb.) hanyatlását hozta.
A szőlőültetvények magánkézbe kerültek, megszületett a hegyközségi törvény, újra formálódott a
termelés, forgalmazás és az eredetvédelem szabályzása. Ez utóbbira az Európai Unióhoz való
csatlakozásunk alapvető hatást gyakorolt. Röviden bemutatok néhány alapvető törvényt és rendeletet.
A következőkben megvizsgáljuk a birtokalapítás gyakorlati aspektusait, egy borászati üzem
létesítésének feltételeit, majd áttekintjük az üzem tervezésének és méretezésének szempontjait, a
megvalósítás építészeti és borászati összehangolását.
Végül szó esik a különféle bortermelési célokról, az azzal összefüggő termelési szemléletről és az
előállított a végtermék jellegéről.

2. NAPJAINK BORÁGAZATA
2.1.1

A magyar borgazdaság aktuális helyzete

A rendszerváltás óta a magyar borgazdaság napjainkra egy telítési görbéhez hasonló ívet járt be.
Ezt az ívet az első években lendületes fejlődés jellemezte, amely nagyjából egy évtizedig tartott, és a
termelés mennyiségének kismértékű változása mellett a tulajdonosi szerkezet és a termék minőségének
alapvető megújulását eredményezte mind a szőlőtermesztés, mind a bortermelés területén. A
privatizáció révén a meglévő szőlőterületek kizárólag magánkézbe kerültek. Ezek művelése vagy saját
erővel, vagy erre szakosodott szolgáltató vállalkozások megbízásával történt és történik ma is. A
gyorsuló ütemben létrejövő termelői magán vállalkozások (szőlőtermesztő és szőlő- és bortermelő
jelleggel) állami támogatással korszerű ültetvényeket, illetve borászati üzemeket hoztak létre
országszerte. Megjelentek az első komoly minőségi borok a magyar gasztronómiában, a vörösborok
esetében a villányiak áttörése volt figyelemre méltó. Kialakult a minőségi borokat értő és igénylő
fogyasztói réteg, fejlődésnek indult a magyar borkultúra. A telepítési kedv a nemzetközi fajták felé
fordult.
A második szakaszt, mely 2001-től vette kezdetét már a hanyatlás jellemezte, csökkentek a
szőlőárak, a telepítési kedv, bár a minőségi termelés, a minőségi borok iránti igény töretlen maradt.
Sőt tovább növekedett az új borászatok száma is. A lelkesedést azonban mérsékelte hazánk 2004 évi
EU csatlakozása, amely révén megkezdődött az EU tagországaiban termelt borok beáramlása,
melyeket rövidesen követtek az Új Világ borai is. A magyar minőségi borok versenyképességét a
hazai borhamisítás megerősödése tovább rontotta. A támogatási rendszer ugyan megmaradt az
ágazatban, de a minőségi termelés javára átalakult. A telepítési támogatások mellett megjelentek az
ültetvény kivágási és szerkezet átalakítási támogatások. Csökkent a szőlőterület, évről évre nőtt az
elhagyott vagy kivágott ültetvények száma. A vállalkozásokat egyre inkább terhelte a megnövekedett
adminisztráció és az eladósodás veszélye. A palackozott borok ára még a gasztronómiai szegmensben
is relatíve csökkentek, romlott a fizetési morál is. Ugyanakkor a magyar bor öntudatra ébredt, újra
éledtek régi szőlőfajtáink, megindult a sajátos magyar jelleg keresése, feltárása a borászatban is
(borhungaricumok).

2.1.2

Néhány statisztikai adat :

Összes szőlőtermő terület: kizárólag magántulajdonú, 83 555 ha (1); 72 000 ha (2)
Jellemző termésátlag: 47 hl/ha (2)
Összes szőlőtermés évente: 482 400 tonna
Átlagos birtokméret: zömmel 0,18 ha (Somló) és 3,73 ha (Tolna) között, csökkent a 30 ha feletti
ültetvények száma (1);
Fajtaösszetétel: 33 % vörös (növekvő), 66% fehér és 4% egyéb (1);
Tőke művelésmód: kétharmad kordon és egyharmad egyéb (fejművelés növekszik) (1);
A legtöbb ültetvény 10 és 19 év közötti életkorú (1);
Éves bortermelés: 3 400 000 hl (2)
Éves borexport: 684 121 hl, csökkenő, egyedül a Távol Keleten nő szerényen (3)
Éves borimport: 257 460 hl, növekvő, már nem csak választékbővítő jelleggel (3)
Éves borfogyasztás: 27,7 l/fő (2)
Az adatok megbízhatósága, pontossága az eltérő források, az adatszolgáltatás teljessége és az
adatok értelmezése szerint változhat.
1 KSH, 2009; 2 OIV, 2008; 3 HNT, 2007

2.2 A SZŐLŐ- ÉS BORTERMELÉS SZABÁLYOZÁSA
A szőlőtermesztés és bortermelés igazgatásának szakmai irányítási, szervezési, ellenőrzési és
hatósági feladatait ellátó szervek: hegyközségek szervezete, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) illetve Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) Borászati Igazgatósága és
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága (a korábbi OBI és OMMI).

2.2.1

Vonatkozó törvények:

A bortörvény (2004. XVIII. törv.)
Meghatározza a gazdálkodás fogalomrendszerét, szabályozza a szőlő telepítésének, művelésének,
kivágásának folyamatait, továbbá a borászati termékek előállítását, forgalomba hozatalát,
nyilvántartásuk rendszerét, illetve a szőlőtermesztéssel és bortermeléssel kapcsolatos szakigazgatási,
ellenőrzési feladatokat és hatásköröket. Megállapítja a jogkövetkezményeket, minőségvédelmi
bírságokat. Rendelkezik az élelmezés-egészségügyi előírásokról, és az adatszolgáltatás rendjéről.
Hegyközségi törvény (1994. CII. törv.)
Szabályozza a hegyközségek megalakulását, szervezeti és működési rendjét, feladatait, hatáskörét
és jogosítványait, nyilvántartásba veszi a termelőket (szőlészeti és borászati termelő, illetve –
felvásárló).
A hegyközség összehangolja a szakmai tevékenységet, szaktanácsot ad, hegyőri feladatot lát el,
adatokat gyűjt és szolgáltat, érdeket véd, ellenőriz, eljár törvénysértés esetén, rendezvényeket szervez.
A fenti törvények a gazdálkodás változó körülményeit követve többször módosítása kerültek: 2007.
CLV., 2009 XXXIX.)
Rendeletek (FVM,VM)
A szakminisztérium, hatáskörében rendelkezik az egyes, gyorsan változó részterületekre vonatkozó
fogalom meghatározásokról, végrehajtási feladatok módosításairól, stb.
Ezek közül a leggyakoribbak az eredetvédelemmel, a borok előállításával, forgalomba hozatalával
és jelölésükkel kapcsolatos, továbbá az ültetvények kivágására, szerkezetátalakítására vonatkozó
támogatással, illetve a borászati melléktermékekkel foglalkozó rendeletek.
Eredetvédelmi szabályzat
Szabályozza a védett eredetű borokat termelő ültetvények szakmai követelményeit (kataszteri
besorolás, tőkeszám, térállás, tőkehiány, terhelés, szüreti idő, termésmennyiség), a szőlőfeldolgozás és
a borkészítés technológiai elemeit, továbbá és a borérlelés módját és idejét. Rendelkezik a bor
minősítéséről, a forgalomba hozatal feltételeiről és a védett eredetre utaló jelölések használatáról.
Borvidéki rendtartás
Borvidéki szintű rendelkezés, mely szabályozza egy adott borvidéken a szőlő- és bortermelés
rendjét (szőlőkataszter, szőlőfajták, felhasználható szaporítóanyag, ültetvényszerkezet, művelésmód,
terméshozam, szüreti idő, borászati technológia, borérlelési idő, stb.) és gazdálkodásának színvonalát,
meghatározza a büntető rendelkezéseket, valamint a rendtartási eljárásokat.
Telepítési engedély
Szőlőültetvényt telepíteni, illetve kivágni csak a MVH Központi Hivatala engedélyével lehet. Az
engedély iránti kérelmet a hegybíróhoz kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni a termelő és a
leendő ültetvény adatait (fekvés, terület, talajvizsgálati eredmény, alany és termőfajták, klónok,
sorirány, térállás, tőkeszám, művelési mód, támaszrendszer). A telepítés elvégzését és az ültetvény
termőrefordítását be kell jelenteni, amit a hatóságok ellenőriznek. (A kivágás esetében hasonló az
eljárás.)
Borászati üzem létesítése
Borászati termékek előállítását, tárolását, kezelését, illetve kiszerelését árutermelési céllal végző
borászati üzem működési engedélyét a borászati hatóságtól kell kérelmezni. A kérelem tartalmazza az
üzem azonosító adatai (név, cím), tevékenységi körét, felelős szakmai személy és az illetékes
hegyközség nevét. A kérelemhez csatolni kell az üzem feletti rendelkezés igazolását és a
helyszínrajzot. Az évi 250 hl feletti termelésű üzemnek magasabb szintű technológiai és higiéniai
előírásoknak kell megfelelnie.

Adatszolgáltatás, nyilvántartási és bizonylati rendszer
A szőlő- és bortermelők, tevékenységük elkezdésekor kötelesek az illetékes hegyközségben
regisztráltatni magukat. A továbbiakban rendszeresen kötelesek adatokat szolgáltatni a termékeik
előállításáról (szüret kezdete, a termés mennyisége, minősége, /szüreti jelentés/ a termékek
paramétereinek változtatásáról), az esetleges felvásárlásról, a keletkezett melléktermékekről, továbbá a
készletről és az értékesítésről.
Az eredet és minőségvédelem érdekében a termelők kötelesek szőlő, majd ez alapján bor
származási bizonyítványt beszerezni. A származási bizonyítványok iránti kérelmet meghatározott
időben a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybíróhoz kell benyújtani.
A bor származási bizonyítvány a bor minősítéséhez illetve forgalomba hozatalához szükséges. A
bizonyítványokban a termelő és/vagy felvásárló és a termék azonosító adatai, továbbá a termék
mennyiségi, minőségi paraméterei, termékkategóriája tételenként szerepelnek, melyet a hegybíró
aláírásával hitelesít.
A kiadott bizonyítványokról a hegyközség nyilvántartást vezet, melyet 5 évig meg kell őrizni.
A borok minősítéséhez, hatósági vizsgálatához szükséges mintákat a forgalomba hozó veszi meg és
zárja le, kivétel az OEM borok, melyeknél ezeket a hegybíró végzi el. A mintavételről jegyzőkönyv
készül. A jegyzőkönyvben a mintavétel körülményei mellett a bor címkéjére kerülő adatok és
kifejezések kerülnek rögzítésre.
Forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet a forgalomba hozónak kell a hatósághoz benyújtania
a bor minták és a bor származási bizonyítványának, OEM, OFJ borok esetén a helyi borbíráló
bizottság (HBB) a minősítésről szóló tanúsítványának becsatolásával.
A minőségi termelés és az eredetvédelem javítása érdekében a szőlőültetvényeket országos
térinformatikai rendszerben (VING)IS) tartják nyilván, melyet folyamatosan ellenőriznek,
fejlesztenek.

2.3 A BIRTOKALAPÍTÁS FOLYAMATA
2.3.1

Gazdasági tényezők a tervezés során

Egy borászati üzem létesítésekor az első alapvető kérdés annak eldöntése, hogy a tevékenység célja
a profit szerzés (nyereséges termelés) vagy a kiváló borok iránti elkötelezettség esetleg csupán egy
vagyon fitogtatása (status quo).
Ezután számba kell venni a szükséges illetve a meglevő feltételeket. Ezek közül a fontosabbak a
következők:
− tőke ellátottság, azaz rendelkezésre áll-e a beruházás megvalósításához szükséges pénzösszeg.
Ha nem, milyen módon teremthető elő (pályázat, hitel, tőkés partner bevonás, stb.)
− a piac igénye, lehetőségei. Fel kell tárni az adott borpiac helyzetét, többek közt elemezni kell az
egyes termék kategóriákban a kereslet-kínálat viszonyát, ár-érték arányokat, profit termelő
képességet, stb. A termelési cél birtokában el kell dönteni, piac követő vagy igényteremtő
pozíciót akarunk vállalni. Az utóbbi esetben a piackutatás, a termék promóciója, a piaci pozíció
megtartása több áldozatot, ráfordítást követel. A termék jellegének meghatározása után
dönthetünk annak arculatáról, termelési technológiájáról és az áráról.
− szőlő alapanyag ellátottság. Részben a termék jellege, részben a szőlőértékesítés helyzete,
trendje határozza meg az alapanyag beszerzés módját. Nagy egyediségű, csúcsminőségű borok
előállításához célszerű saját ültetvényt létrehozni még akkor is, ha egyébként fejlett a szőlőtermés
piaca. Szőlőfelvásárlás esetén hosszú távú termeltetetői szerződéssel lehet a korrekt kapcsolatot
fenntartani.
− munkaerő ellátottság. A jelenlegi magyar szőlő- és borgazdaságban nagy jelentőségű tényező a
megfelelő kézi munkaerő. Nem csak a szakképzettség fontos, hanem a megbízhatóság, a
gyorsaság és az erőnlét. A munkabérek megállapításánál ezek mellett az ágazat gazdasági súlya,
vonzereje, illetve az egész ország gazdasági állapota, a munkanélküliség aránya, munkaerő piac
helyzete, stb. is mérlegelendő.

− infrastrukturális adottságok. Egy új üzem létesítésekor (akár zöldmezős, akár közműves telken
történő beruházás) különös figyelmet kell fordítani a működés feltételeit biztosító vagy gátló,
alábbi feltételekre:
– telek mérete, fekvése, szomszédok jelenléte (kerítés szükségessége), domborzati
adottságok
– megközelítési lehetőségek (közút, burkolt magánút vagy ezek hiánya)
– energia ellátottság (gáz, villany), víz és szennyvíz hálózati csatlakozás lehetősége (vagy
saját kivitelezés)
– kommunikációs lehetőségek (telefon, internet)
– szeméttelep, veszélyes hulladék lerakó, stb. közelsége, hiszen ezek megvalósítása,
fejlesztése jelentős többletköltséggel és bürokratikus ügyintézéssel jár.
− - egyéb adottságok. Ezek közé tartozik a vagyonbiztonság kérdése, különösen zöldmezős
beruházás esetén, többek közt ez határozza meg, szükség van-e őrző-védő és/vagy
portaszolgálatra. A végtermék előállítási folyamataira és az árára is nagy hatással bír az, hogy a
termőhely rendelkezik-e eredetvédelmi szabályzással. Ennek megléte többlet feladatokat róhat a
termelési folyamatokra, de ezek megtérülhetnek egy magasabb árban. Hasonló hatású lehet az
adott termőhely borvidéki image-e, hiszen egy jól csengő, divatos név elősegítheti a piacra jutás
és az értékesítés lehetőségeit. Ma már egyre fontosabb, ugyanakkor egyre elérhetőbb a
gazdálkodás és a környezetvédelem szempontjából is az alternatív energiaforrások
felhasználása, még akkor is, ha egy borászati üzem nem kifejezetten a nagy fogyasztók közé
tartozik.

2.3.2

A tervezés szakmai szempontjai

Az üzem tervezését borász és építész (ezen belül még számos) szakemberek közös munkával
végzik. A termékek mennyiségének és minőségének ismeretében a borász meghatározza a borászati
technológiát, annak változatait. Megtervezi az alapanyag és a végtermék mozgáspályáit, kiszámítja a
szükséges berendezések és a munkavégzés terület- illetve térigényét, továbbá energia és vízigényét,
majd meghatározza a szükséges kapacitásokat kezdve a szőlőfogadástól egészen a készáru raktárig.
Ezeket kell majd összehangolni az épület funkcionális egységeinek méretezésével, energia és víz
(egyéb közművek) ellátásával. Gondoskodni kell a keletkezett melléktermékek, hulladékok és a
szennyvíz üzemen belüli mozgatásáról, tárolásáról, majd eltávolításáról. Az építészmérnök ezek
ismeretében, illetve a helyi adottságok és természetesen a hatósági előírások figyelembe vételével
készíti el a beruházás építészeti tervezését.
2.3.3

A borászati üzem méretezése

A borászati üzem térbeli és kapacitás méretezését alapvetően a termelési cél szabja meg. Az
előállított végterméket egyrészt a tulajdonos, vagy a vállalati vezetés döntése, másrészt a piac hatásai
határozzák meg. A piacot természetesen a vezetés megpróbálhatja befolyásolni a szükséges marketing
eszközökkel, azonban hatásait teljesen kizárni nem lehet. A termelési cél megfogalmazza a termékek
összes mennyiségét, szerkezeti megoszlását és a minőségen keresztül az értékesítési idejét. A teljes
volumen és az azonos tételek nagysága határozza meg a borászat berendezéseinek, edényzetének, stb.
számát és méretét. Az összes mennyiség persze növelhető kész bor felvásárlásával, illetve csökkenhet
a technika korszerűtlensége (lényeredék %, veszteségek), valamint a technológiai fegyelem be nem
tartása következtében (rossz borkezelés, nem megfelelő higiénia, stb.). A végtermék minősége és az
érlelési idő (különösen vörösborok esetén) szoros összefüggésben van. A hosszú (akár több éves)
érlelési idő miatt megnőhet (akár többszörösére is) az üzem tárolókapacitás igénye. (Ez egyben kihat
az árbevételek realizálására is.) Az azonos tételek egy-egy minőségi kategória, azon belül egyes
márkák egységeit jelentik.
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2.3.4

A borászati üzem funkcionális egységei

A legnagyobb egységet a termelés foglalja el, a szőlő fogadásától egészen a palackozott bor
csomagolásáig. A folyamatok horizontális és vertikális síkban is (gravitációs cefremozgatás), valamint
szabad ég alatt (szőlőfogadás) és épületen belül egyaránt elhelyezhetők. A technológia termei köré
célszerű kialakítani a kiszolgáló háttér (energia ellátás, labor, raktárak, tárolók, stb.) helységeit. Az
adminisztráció nagyobb távolságra is kerülhet a technológiai folyamatoktól, feladatai alapján a
termelés és a borturizmus közé. Ez utóbbi helységeit nyugodtabb környezetben érdemes elhelyezni,
úgy, hogy a látogatók a boltból kilépve hagyják el az üzem területét.
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2.4 TERMELÉSI IRÁNYZATOK, BORSTÍLUSOK
A profit orientált bortermelés célja irányzatoktól, stílusoktól függetlenül a minél nagyobb
nyereség elérése. Versenyszellem, rugalmasság, árérzékenység és kíméletlen racionalitás jellemzi. A
borászati üzem általában funkcionális jellegű, iparszerű technológiára alapul, korszerű technikával
felszerelt és tudományos háttérrel támogatott. Termékei többnyire az alsó (tömegízlést kiszolgáló),
vagy legfeljebb a középső kategóriában jelennek meg a piacon. Jellemzően gyors fejlődésű, hibátlan,
de egyszerű, szinte minden évjáratban egyforma reduktív borok, melyek a mindennapok könnyen
értelmezhető, de könnyen helyettesíthető „ivóborai”. Márkanévvel, nagyobb kiszerelésben kerülnek az
áruházak alsó polcaira, de kihívó címkével 0,75 literes palackba is tölthetik.
A középkategóriás borok változatos méretű borászatokból kerülhetnek a piacra, melyek
termelésében az üzleti siker mellett a minőségre való törekvés is megfigyelhető. Többnyire jól
felszerelt üzemek, a technológiában a korszerű és a hagyományos elemek keveredhetnek. Boraik jó árérték arányúak, a borászat karaktere általában felismerhető. Márka családokban jelennek meg a piac
számos szegmensében, jellegzetes címkével, fajta és földrajzi név megjelöléssel, 0,75 literes
palackokban.
A csúcsborok világa sokkal összetettebb, a kiváló minőség önmagában nem elég, vagy erős
marketinggel (a termelésen túlmutató érték-hozzáadás, tudatos termékhiány generálás, stb.) valósul
meg egy mítosz teremtés vagy a fogyasztó maga győződik meg a termelő valós állhatatosságáról,
illetve az általa alkotott bor kultikus mivoltáról. Az utóbbi esetben a borkészítés lényege (a borban
tárgyiasult) tökéletesség folytonos, véget nem érő, állhatatos keresése, hiszen minden évjárat más és új
kihívást jelent. Nincs rögzített technológia, legfeljebb az áldozatkészség és a meg nem alkuvás az
állandó.

2.5 ÖSSZEFOGLALÁS
Ebben a leckében megismerhették a magyar szőlő és borgazdaság történetének azt a fejezetét,
amelyben a nagy méretű, állami vagy szövetkezeti tulajdonú gazdaságok helyébe fokozatosan a
családi, illetve a kis és középméretű magángazdaságok léptek. A jellemzően tömegtermelés mellett
egyre inkább elterjedt a minőségi szemléletű, piac vezérelte gazdálkodás. A termelőeszközök
bővítésében és korszerűsítésében jelentős szerepet kaptak az állami pénzügyi támogatások. A pozitív
változások mellett, után tanúi lehettünk a hanyatlás jeleinek is, elsősorban a korábbi export piacaink (a

volt KGST országok elvesztésével) beszűkülésének, a szőlőültetvények területi csökkenésének, illetve
ezek és más tényezők eredőjeként az ágazat gazdasági súlyának mérséklődésének. Termelői szinten
általában csökkent a gazdálkodás jövedelmezősége.
A változó gazdasági és politikai környezet hatására folytonosan változott a szőlő és bortermelés
szabályozása, többször módosult a bortörvény, egyre szigorúbbak lettek a termék minőségét és
eredetét védő rendelkezések, bonyolultabbá vált a forgalomba hozatal folyamata, sokszorozódott és
szinte követhetetlen lett a termelés adminisztrációs terhe.
A birtokalapítás folyamata nagy körültekintést igényel még akkor is, ha csak a borászati üzemet
valósítjuk meg. A gazdasági szempontok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az infrastrukturális
adottságok, a környezet védelme, a munkaerő ellátottság és a vagyonbiztonság. A termelés mennyiségi
és szerkezeti meghatározása a piac ismerete nélkül kockázatossá vált.
A végtermék jellegének, arculatának kialakítása a termelői szándék, a piaci viszonyok, a pénzügyi
lehetőségek és a termőhelyi adottságok eredője. Minőségük alapján az előállított borok három fő
kategóriába sorolhatóak: tömegtermékek, az ünnepek minőségi borai és a nagy identitás fokú, szinte
megismételhetetlen csúcsborok. A termelési filozófia ennek megfelelően alakul, lehet tisztán pénzügyi
alapú, egyszerű termelés, gyors megtérüléssel, továbbá több szintű borelőállítás rugalmas stratégiával,
középkategóriában és végül egyedi kultikus borok készítése áldozatkész technológiai szemlélettel.

2.6 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1. Egészítse ki a mondat hiányzó szavait:
a, A származási bizonyítványok iránti kérelmet meghatározott időben a
szőlőültetvény helye szerint illetékes …………… kell benyújtani.
b, A borászati üzem térbeli és kapacitás méretezését alapvetően a ………
szabja meg.
2. Egy borászati üzem létesítésekor milyen feltételeket kell figyelembe venni?
3. Mi jellemezte a magyar borgazdaságot a rendszerváltást követő években?
4. Miért romlott a magyar minőségi borok versenyképessége a 2000-es évek elejétől?
5. Milyen birtokméret jellemzi a magyar szőlőtermesztést napjainkban?
6. Válasszon az alábbi kifejezések közül:
a,
A termelők rendszeresen kötelesek adatokat szolgáltatnia
hegyközség felé: a szüret kezdetéről, a szüret végéről, a termés mennyiségéről, a
termés minőségéről, a termékek paramétereinek változtatásáról, a szőlőtermés
cukortartalmának napi gyarapodásáról, az esetleges felvásárlásról, a felvásárlási
árról, a keletkezett melléktermékekről, a készletről, a készlet változásáról, a
felhasznált szüretelő ládák számáról
b, A szőlőtelepítési engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni: a
termelő nevét, a termelő életkorát, a leendő ültetvény nagyságát, a terület
talajvizsgálati adatait, alany és termőfajtákat, a sorok számát, a sorok irányát, a
sorok szélességét, a sorok hosszát, a tőkék számát, a tőkék művelési módját, a
támaszrendszer anyagát.
7. Mely intézmények végzik a szőlőtermesztés és bortermelés igazgatásának szakmai
irányítási, szervezési, ellenőrzési és hatósági feladatait?
8. Mi a VINGIS és milyen céllal hozták létre?
9. Melyik termelési irányzatot jellemzi a következő mondat: Nincs rögzített
technológia, legfeljebb az áldozatkészség és a meg nem alkuvás az állandó.
10. Mi rendelkezik a védett eredetre utaló jelölések használatáról?

3. A BORSZŐLŐ. A SZŐLŐÉRÉS BIOKÉMIAI FOLYAMATAI
Vitis vinifera faj bemutatása, változatosságának érzékeltetése.
A csemege és a borszőlő fajták közötti különbségek bemutatása.
Fontosabb borszőlő fajták felsorolása, értékelése és csoportosítása érési idő, termékenység és
borminőség alapján, úgy mint Chardonnay, Ezerjó, Leányka, Cserszegi fűszeres, Ottonel muskotály,
Rizlingszilváni, Sárga muskotály, Furmint, Hárslevelű, Szürkebarát, Tramini, Sauvignon blanc,
Olaszrizling, Rajnai rizling, fehér, illetve Bíborkadarka (késői festő), Blauburger, Cabernet franc,
Cabernet sauvignon, Kékfrankos, Portuguiser, Pinot noir, Merlot, Zweigelt és Syrah. Ezen fajták
megtalálhatóak a szőlészet jegyzetben

3.1 A SZŐLŐ ÉRÉSÉNEK KÉMIAI ÉS BIOKÉMIAI FOLYAMATAI
A szőlő növény évi vegetációs ciklusának (nyugalmi állapot, növekedés, tartalék képződése,
nyugalmi állapot) bemutatása, értelmezése
A szőlőbogyó morfológiája
Fotoszintetikus folyamat elvi, rövid bemutatása, kémiája.
Fehérjeszintézis kémiai jellemzése
A növény sejtlégzésének kémiája, biokémiai folyamatai
A cukrok képződése, mennyiségének változása a bogyóban, G/F arány változása a bogyóban.
Szerves savak keletkezése és változása bogyóban: almasav, borkősav, borkősav színtézise a
szőlőben.
Ásványi anyagok beáramlása a bogyóba, ásványi anyag tartalom a szőlőbogyóban
Fehérjeszintézis általános sémája a bogyóban:
Az érettség meghatározásának elvi folyamatai, technológiai érettség, az érettség minősítése
(mérése), a szüret időpontja.
A fejezetet lezáró ellenőrző kérdések.
A szőlő őshazájaként a mai Törökország –Irán - Örményország területeit említik. Az itt élők már
i.e. 4-5000 évvel termelték az apró bogyójú ligeti szőlőt (Vitis silvertis), amelyből évezredek során
fejlődött ki a változatos színű és alakú, már nagyobb bogyójú kerti szőlő (Vitis vinifera). [kép: vitis
silv és vinifera]
A bortermő szőlő (Vitis vinifera) a szőlőfélék családjának legjelentősebb faja, mint neve is mutatja
a legfontosabb bortermő szőlő. A Vitis vinifera fajták rendszerezése a termés felhasználása szerint a
következő képen lehetséges
Borszőlő fajták:
Csemegeszőlő fajták
Direkt termő és rezidens hibrid fajták.
A szőlő megfelelő minőségben csak a 9-21 Cº évi középhőmérsékletű területeken termelhető.
Természetesen e mellett még jelentősen befolyásolja a termelés sikerességét a tenyészidő hosszúsága,
a napfényes órák száma, az évi csapadék mennyisége, évszakok szerinti eloszlása. Az északi féltekén a
30-50, a déli féltekén a 20-40 szélességi fokok között, mintegy 2000 km széles földsávban
termeszthető szőlő. Ezen két övezeten belül a középhőmérséklet alakulása alapján 3-3 zónát
különböztetnek meg.
9-11 °C
Északi zóna, itt elsősorban a fehér-szőlőfajták termeszthetők eredményesen. A boroknál a
mérsékelt alkohol tartalom, általában savasabb jelleg, illat- és aromagazdagságuk a jellemző.
11-16 °C
Középső zóna a bortermelés szempontjából a legkedvezőbb, a vörös és a fehér fajták sikerrel
termeszthetők, igen jó minőségűek a borok,

16-21 °C
Déli zónában a szükségesnél magasabb hőmérséklet már kedvezőtlenül is hathat, kisebb lesz a
szőlőbogyóban a cukortartalom, az intenzívebb légzés eredménye képpen kisebb a savtartalom. Ez a
zóna kimondottan a vörös borok készítésére szolgáló kék szőlőfajtáknak kedvez.
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3.2 A SZŐLŐ ÉRÉSÉNEK KÉMIAI ÉS BIOKÉMIAI FOLYAMATAI
A növény fejlődésének, a termés érésének irányításában, megvalósulásában alapvetően biokémiai
folyamatok útján kémiai anyagok vesznek részt. Különböző „hírvivő” vegyületek keletkezésével,
megjelenésével indulnak meg a növényben a fejlődés fázisaihoz kapcsolt folyamatok.
A szőlő növény évi vegetatív ciklusát a következő fázisokra tudjuk bontani. A vegetatív ciklus éves
időtartamra bontjuk. Az évi időjárás változások (elsősorban a napi hőmennyiség, de a csapadék
mennyisége is) a ciklusokat eltolhatják, módosíthatják.
nyugalmi állapot: körülbelül március végéig tart. A metszés műveletének időszaka.
3.2.1

Aktív élet, tenyészidőszak, növekedés:

Az aktív időszak általánosan a nedvkeringés megindulásától a lombhullásig tart, hónapokra
lebontva körülbelül április elejétől november közepéig. Az aktív időszak alakulása szabja meg az
évjárat minőségét is. Fontos éghajlati paraméterként napi átlaghőmérséklet 10C feletti éréke esetében
indul be a növény életciklusa.
Az aktív időszak folyamatai:
− könnyezés
− rügyfakadás
− hajtásnövekedés: legintenzívebb időszakban napi 6 – 8 cm
− virágzás
− bogyók kötődése: megtermékenyülés
− zöldbogyós állapot: - fürttisztulás
− fürtzáródás
− termés érés:- zsendülés
− teljes érés
− túlérés
− hajtás érés: vesszők elfásodása; keményítő és cukor felhalmozás.
− Lombhullás
A továbbiakban a szőlőfürttel, mint számunkra fontos termékkel foglalkozunk.
A szőlőfürt fejlődését négy periódusra oszthatjuk: növekedés, zsendülés, érés, túlérés. Ezen
periódusok alatt alapvetően megváltozik a fürt morfológiája és kémiai összetétele.

A fürt úgy tekinthető, mint egy klorofil tartalmú növényi szervnek. A szőlőbogyó növekedési
folyamatában a bogyó növekszik, de még erősen zöld és kemény marad. Kis mennyiségben cukrot
tartalmaz (10-20 g/kg), a savtartalma folyamatosan növekszik a bogyó zsendüléséig. A zsendülés
folyamán hirtelen változások következnek be a szerkezetében, térfogata nő, színe megváltozik, puhává
válik, ezzel egy időben elveszti klorofil tartalmát, színeződni kezd a keletkező flavonok és
antocianinok miatt. A szőlőbogyóban jelentősen halmozódik a cukor, miközben a savtartalom
csökken.
A zsendülési időszak utolsó szakaszában már megkezdődik az érési folyamat, amely a teljes
beérésig tart. Kémiai szempontból teljes mértékben megváltozik az összetétele, a meglévő alkotrészek
átalakulnak. A teljes érést tekintve megkülönböztetünk fiziológiai érettséget ész szőlőbogyó
érettséget, amely nem mással párhuzamosítható, mint a szüret legmegfelelőbb időpontja, amikor a
szőlő bogyó cukortartalma a maximumra ér. Beszélhetünk még túlérési időszakról, amikor a szőlőt a
normális érési időszak után is a tőkén hagyják. Ezen időszak alatt a szőlőbogyó már nem kap semmit a
növénytől, a víz elpárolgásával növekedik a bogyó cukortartalma, de a légzés folytatódik.
3.2.2

Fotoszintézis

A klorofill tartalmú növények a Nap fényenergiáját felhasználva állítanak elő szénhidrátokat a
levegő széndioxid tartalmának felhasználásával. A folyamatot általánosan a következő képlettel
jellemezhetjük:

CO2 + H2O + fényenergia = szénhidrát + O2
6 CO2 + 6 H2O =C6H12O6 + 6 O2

4. kép

Fotoszintészis

A szén asszimilációja erősen endoterm folyamat, amely sok energiát igényel. Az asszimiláció 20 C
alatt erősen lecsökken, 35 C körül éri el a maximumát. Az asszimilációs folyamat során keletkező
mintegy 3-4 kg/év mennyiségű szénhidrát nagy része a légzés során lebomlik, más része átalakul
keményítővé, cellulózzá, és viszonylag kis része halmozódik fel főleg a bogyóban.
3.2.3

Légzés

Minden növényi sejt lélegzik, azaz oxigént fogyaszt és szén-dioxidot bocsájt ki. A légzés folyamata
a következő séma szerint zajlik le glükózra levetítve:

C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6H2O

Jól látható, hogy a folyamat a fotoszintézissel ellentétes reakció. A séma közönséges égést ábrázol,
a valóságban bonyolult, lassú oxidációs folyamat útján alakul át a glükóz. A folyamat a sejt életének
nélkülözhetetlen folyamata

5. kép
A cukrok oxidációjának közbenső termékei lesznek a savak, amelyek a légzés folyamán elégnek.
Az almasav keletkezése is ebben a folyamatban történik meg.

C6H12O6 + 6 O2 =COOH-CH2-CHOH-COOH + 2 CO2 + 3H2O

6. kép
Feltételezhetően a szerves savak a növényben a Krebs-ciklusban képződnek.
A cukrok képződése, mennyiségének változása a bogyóban, G/F arány változása a bogyóban.
A szőlőbogyó a növény egyik fontos cukorfelhalmozó szerve. A cukor felhalmozódása már a
virágzás után megindul, lassan megy végbe, a növekedés alatta bogyó cukortartalma csak 15-25 g/kg.
A zsendülés és az érés alatt néhány hét időszakra korlátozódva a cukortartalom hirtelen megnő, glükóz
és fruktóz alakjában halmozódik fel. A zsendülés alatt a növény fás részeinek tartalékából mozgósított
cukor halmozódik fel a bogyóban. Ezek a tartalékok főleg keményítő, redukáló cukrok és szacharóz.
A keményítő állandó tartalékot képez egészen a levelek elsárgulásáig. A redukáló cukrok képződése
napi változású, míg a szacharóz képződés annál jelentősebb, minél hosszabb a napos órák száma. Éjjel
csökken a szacharóz tartalom a növényben történő vándorlási folyamatok miatt oly módon, hogy a

szacharóz kisebb molekulájú cukrokra bomlik, így vándorol a növény részeiben. A szőlőbogyóban
csak nyomokban található.
Lényeges változás a bogyó cukortartalmában a zsendülés folyamán akkor következik be, amikor a
nagyobb mérvű cukortartalom beáramlás megkezdődik, a fruktóz tartalom növekszik, és a
glükóz/fruktóz arány gyorsan csökken. A zsendülés végén a glükóz/fruktóza arány közel van az
egyhez.

7. kép

Glükóz szerkezeti képlet

8. kép

Fruktóz szerkezeti képlet

Szerves savak keletkezése és változása bogyóban: almasav, borkősav, borkősav színtézise a
szőlőben.
A szőlő savtartalom változásának ismerete fontos a leendő bor savösszetétele szempontjából.
A szőlőbogyó savtartalmát lényegében három szerves sav alkotja: borkősav, almasav és kis
mennységben citromsav. Ezen savakon kívül a zöld bogyóban kimutatható még az oxálsav, glikolsav,
glioxilsav, borostyánkősav.
A bogyó savtartalmának mennyiségét kettő féle módon tárgyalhatjuk: a borászati szempontból 1
liter lére vonatkoztatva adhatjuk meg, míg biokémiai szempontból 1000 bogyóra vonatkoztatva.
A szőlőlé savtartalma az érés alatt csökken, amely csökkenés magyarázata a bogyóba érkező víz
hígító hatása, a savak lekötődésének folyamata illetve a légzési folyamatokban a savak elégetésével
hozható összefüggésbe. Az egyes évjáratokban képződő borkősav és almasav tartalom eltérő, a
zsendülés idején is még az almasav van túlsúlyban, a borkősav/almasav arány egynél kisebb lesz. Az
érés folyamán ez az arány nagyobb lesz, és az érett állapotba egynél nagyobb szám lesz.
3.2.4

A borkősav változása:

A borkősav mennyisége a szőlőbogyóban az érési időszak kezdetét és végét nézve alig változik a
bogyóban. Az időjárási tényezőktől függően az érés közbeni borkősavtartalom erősen ingadozhat az
különböző évjáratokban. A borkősav körülbelüli állandó szinten maradása a bomlási és a képződési
folyamatok egyensúlyával magyarázható. Hosszabb száraz, meleg időben csökken a borkősav
tartalom, míg a csapadékosabb időszak után nő. A borkősav tartalom az érés folyamatában 10-14 g/lről 5-8 g/l-re csökken. Az érés kezdetén a borkősav tartalom 80 %-a szabad formában van, míg végére
ez az arány 60%-ra csökken.

9. kép
3.2.5

Almasav változása

A bogyó érésének kezdeti időszakában az almasav gyorsabban bomlik, mint amilyen mértékben a
vándorlása történik a bogyóba. Az érés vége felé már lassabb ütemű a bomlás, a folyamat végén pedig
enyhe növekedést észlelhetünk, vagyis az almasav vándorlása a bogyóba az érés végén sem szűnik
meg teljesen. Az almasav mennyisége a bogyóban is évjárat vagyis időjárás függő egyben.
Elmondható általában, hogy az érés elején az almasav taratlom20-28 g/l-ről 3,5-6,0 g/l-re csökken. Az
érés kezdetén az almasav 95%-a szabad formában van, míg az érési folyamat végén 80%-ra esik le az
arány.

10. kép
3.2.6

Almasav

Ásványi anyagok beáramlása a bogyóba, ásványi anyag tartalom a szőlőbogyóban

A szőlőbogyó ásványi anyag tartalmának növekedését figyelhetjük meg az érés egész folyamata
során. Az ásványi anyagok összessége fogja megadni a hamutartalmat és a hamualkalitást. Az ásványi
anyagok beáramlásának elsődleges útja a gyökereken keresztül a vízzel való bejutása a bogyóba,
amely az érés folyamán folytonosan csökken. Az érés folyamán a kocsány, héj és bogyóhús ásványi
anyag tartalma a 2-3 szorosára növekszik, de érdemes megjegyezni, hogy a szilárd részekben
(kocsány, héj) nagyobb a relatív növekedés. Az időjárás szerepe az ásványi anyagok beáramlásában
jelentős, de több paraméter egyidejű hatása szabja meg mennyi anyag jut a bogyóban. A csapadékos
időjárás egyedü nem növeli az ásványi anyag tartalmat, mivel napsütáses időben a párologtatás
mértékével arányosan több víz és ásványi anyag szállítódik a növényben (persze ha van elegendő
talajvíz). A fémek közül a vas, mangán mennyisége is állandóan növekszik a borokban, az érett szőlő
levének vastartalma 2-3 mg/l is lehet. A kationokkal párhuzamosan (Fe2+, Mn2+, Zn2+, Pb2+) az
anionok mennyisége is nő a borokban (SO42-, Cl-, PO43-).
Fehérjeszintézis általános sémája a bogyóban:
A bogyó nitrogéntartalma az érés alatt nő. Kimutatható a ammónia tartalom csökkenése illetve az
amino-nitrogén változása. Az érés állapotában a bogyóhús nitrogén tartalma 2-3 szorosa a zsendülés
idején megtalálható nitrogén tartalomnak. Az ásványi nitrogén, mint ammónium-kation (NH4+)
állandóan vándorol a bogyóba, de koncentrációja nem változik, mivel felhasználódik a nitrogén
tartalmú szerves anyagok szintézisére. A fehérje szintézis a zsendüléskor indul meg. Általános sémája
a következő:
Ammónium-kation, aminosavak, polipeptidek, peptonok, proteinek (fehérjék), proteidek (összetett
fehérjék)
Az ammónium-kation a talaj nitrát-ion tartalmából ered és így kerül be a szőlőbe, az aminonitrogén és a polipeptidek pedig a szőlő leveleiből. A peptonok s a proteidek a bogyóban épülnek fel.
Érdekes adat, hogy a bogyóhús viszonylag szegény nitrogénben, a bogyó nitrogéntartalmának 1625%-a található a bogyóhúsban, a többi a héjban és a magban szerepel.

Amikor a magok fiziológiai érettsége megvalósul, egyensúlyi folyamat útján elvesztik
nitrogéntartalmukat abogyóhús javára.. Az érett szőlő levének nitrogéntartalma jellemző a szőlő
fajtájára. A Cabernet sauvignon és a Sauvignon blanc nitrogéntartalma nagy, míg a Merlot-é kicsi.
Az érettség meghatározásának elvi folyamatai, technológiai érettség, az érettség minősítése
(mérése), a szüret időpontja.
Az érettség egyszerűen nem meghatározható fogalom. Az érettségen fokozatai vannak, amely
fokozatok függnek a szőlő fajtájától, az érettségtől és a szőlőművelés körülményeitől is. Az érettség
meghatározásának fogalma elsősorban a céltól függ, amelyet el akarunk érni. Más az érettségi
fokozata a csemegeszőlőnek és a borszőlőnek.
A borszőlő érettségét a borász által készítendő bor minősége dönti el. Az érettségi állapot
megállapításában számos összefüggés közül a cukor: sav arányt használjuk fel, mint érettségi indexet
(É.I). ez az index azon a gyakorlati megfigyelésen alapszik, hogy az érés folyamár a cukor és a
savtartalom ellenkező mértékben, tehát fordított arányban változik.
A valóságban e szabálynak nincs fiziológiás alapja ezért számos kivétel létezik. Ez az arány nem
alkalmas a különböző szőlő fajták összehasonlítására, de gyakorlati értéket képvisel, mint adat.
Az arány kiszámításához a cukortartalmat és a savtartalmat is g/l-ben kell megadni általában a
savtartalmat borkősavra kifejezve, de lehet kénessav tartalomra is kifejezni.
Másik módszer az érettségi index kifejezésére a must sűrűségének utolsó három számjegyét a
titrálható savtartalommal (borkősavra vonatkoztatva g/l-ben) osztva a mustból készítendő bor típusára
kaphatunk felvilágosítást.

É.I= 50-55 pezsgőalapbor készítése
É.I= 70-75 gyöngyözőbor készítése
É.I= 90-100 asztali vagy monőségi, stb bor készítése.
A szüret időpontjának megállapítása nagyon gyakran empírikus (ízlés utáni becslés, kocsány
színének vizsgálata). Sokszor lélektani okok is befolyásolják: félnek a gazdák a kedvezőtlen időjárás
okozta károktól illetve minőségromlástól, ezért általában hamarabb következik be a szüret, mint
kellene.
Egyes esetekben a szüret vegetatív ciklusára lapozzák szüretet 100 nap a teljes virágzástól, vagy 45
nap a zsendülés végétől a szüretig. Ezen megállapításokat több év átlagából vették a szőlészek. Sok
esetben helyileg jól alkalmazhatóak, amikor egy területen megfigyelt több év átlagában mért napokat
néznek. Nagyon fontos hogy a lehető legjobb minőség eléréséhez meg kell várni a teljes érettséget.
Mindent összevetve általános érvényű szabály nem létezik a szüret időpontjának megállapítására, de
fontos hogy adott borvidéken vagy akár termő területen a több éves megfigyelések segíthetnek az
időpont megállapításában. Valamint jelentős módosító tényező még az előállítandó bor típusa is, mivel
a gyöngyöző bor és minőségi vörösbor alapanyaga nem azonos technológiai érettségbe tartozik.

3.3 KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sorolja fel a citromsav-ciklus lépéseit
Soroljon fel 5 fehér és 5 vörös borszőlőfajtát!
Milyen szerepe van a glükóznak a szőlő növényfejlődésében?
Mit jelent a G/F arány? Mire használjuk?
Mit jelent az érettségi index?
Miért fontos az almasav a szőlő növény érési folyamatában?
Sorolja fel a szőlő növény aktív időszakának folyamatait!
Jellemezze a fehérjeszintézist a szőlő bogyójában!
Jellemezze a szőlőfürt négy fejlődési folyamatát!
Mi jellemzi a szőlő növény vegetatív ciklusát?
Hogyan változik a bogyó almasav tartalma annak érése folyamán?
Milyen vegyületet láthatunk az ábrán?

11. kép

4. A BORSZŐLŐ MINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
Ökológiai tényezők (meghatározása, jellemzése, fontossága), a szőlőtermesztés földrajzi határai:
− Klimatikus tényezők
– Fényviszonyok,
– hő viszonyok, (hatásos hőösszeg, teljes hőösszeg, káros hőmérsékleti hatások
– csapadékviszonyok, (Botrytis cinerea)
– mikroklíma hatása a szőlő növényre és a növényen keresztül a must tényezőkre illetve a
borra.
Fiziografikus tényezők jellemzése, hatása, fontossága.
Edafikus tényezők és hatása, megjelenésük a mustban illetve a borban
Biotikus tényezők szerepe, jellemzése, hatási
Évjárat és borminőség kapcsolata.
A szőlő és a bor kémiai összetétele, kapcsolatok megjelenítése.
A szőlőbogyó morfológiája
A szőlőmag, szőlőhéj és a bogyóhús általános kémiai összetétele,
A bor technológiai meghatározása, kémiai összetétele:
Általános felosztás az összetételre vonatkozóan:
− Alkoholok:metil-alkohol, etil-alkohol, magasabb rendű alkoholok, glicerin, mannit, szorbit, 2-3butándiol képződésük, szerepük, jellemzésük.
− Cukrok: hexózok, pentózok, a borban található fontosabb cukrok jellemzése, D-glükóz, Dfruktóz, (G/F arány) L-arabinóz, D-xilóz, szacharóz.
− Szerves savak: borkősav, almasav, citromsav, borostyánkősav, tejsav, ecetsav, hangyasav,
propionsav, vajsav, egyéb szerves savak.
− Fenolos anyagok,flavonoidok, antocianinok: A fenolos anyagok általános jellemzése, jelentősége,
élettani hatásaik, resveratrol, quercetin, katechin, epikatechin, antocianin származékok,
jelentőségük, pH függésük.
− Íz és aromaanyagok: az aromaanyagok jelentősége az érzékszervi bírálatok során. Az
aromaanyagok alakulása a bor tárolása során.
− Aldehidek, ketonok, acetálok
– Észterek
– Laktonok
– Terpének
– Kéntartalmú aromák
– Nitrogéntartalmú aromák
– polifenolok
Nitrogéntartalmú anyagok: jelentőségük, ammónium ion, amidok, aminosavak, biogén aminok,
polipeptidek, peptonok, pektinek és poliszacharidok, etil-karbamát, nyákanyagok, mézgák.
Pektinek és poliszacharidok
Ásványi anyagok szerepe, jelentőségük, pozitív és negatív hatásaik.
Vitaminok: a borban található vitaminok mennyisége, jelentősége.
A borszőlő minőségének befolyásolása természetes módszerekkel.
A fejezetet lezáró ellenőrző kérdések.
A bor összetett rendszer, amely különböző szervetlen és szerves vegyületek valódi és kolloid
alkoholos-vizes oldatának tekinthető. A borszőlő minősége a legdöntőbb tényező a bor
minőségének a kialakulásában. A borszőlő minőségére viszont nagy hatást gyakorolhatnak és
gyakorolnak a termőhely ökológiai tényezői. A különböző szőlőfajták az érettség különböző
szakaszaiban más-más összetételt produkálnak, amely a borszőlő sajátos íz világát tükrözi majd a
borban. A borszőlő minősége tehát a bor minőségében fejeződik ki, természetesen megfelelő
technológia mellett. Fontos megjegyezni, hogy a borszőlő minőségét számtalan tényező együttes
hatása alakítja ki.
A borszőlő minőségét meghatározó tényezők borászati szempontból nézve:

− Termőhely ökológiai tényezői
− Évjárat hatása
− Szőlőfajták tulajdonságai
− Szőlőtermesztési technológia
− A szőlő érettsége, egészségügyi állapota
− Szüretelés és a beszállítás módja.
Egyes tényezőkre hatással tudunk lenni, vagyis függhetnek tőlünk (művelési mód, támszerkezet
fajtája, termesztéstechnológia, szüret időpontja és módja), de vannak olyan tényezők, amelyeket nem
tudunk befolyásolni, mint az időjárás.
A termőhely ökológiai tényezőit a következő csoportosítás szerint tárgyaljuk:
− Klimatikus tényezők
− Fiziografikus tényezők
− Edafikus tényezők
− Biotikus tényezők.
Klimatikus tényezők
A klimatikus tényezők a fény, hő, csapadék és mikroklíma.
A szőlő fénykedvelő növény, de a szórt fényt is jól hasznosítja. A fény maximum 4-5%-át
használja fel a szőlőlevél a szénhidrátok szintézisére. A fény felhasználásának mértéke függ a
levéltérbeli elhelyezkedésétől valamint a lombozat zsúfoltságától. A zsúfolt lombfalban a fény
fotoszintézisre fordított hányada jelentősen csökken.
A szőlőlevélben a fotoszintézis fő termékeként a szénhidrátok, kis mennyiségben szerves savak és
aminosavak jelennek meg. A fotoszintézis aktivitásától függően napi 6-18 g szénhidrát is keletkezhet 1
m2 levélfelületen. A fénynek nagy szerepe van a bogyók elszíneződésében is. A napfénynek kitett
bogyók hamarabb érnek, több cukrot de kevesebb savat tartalmaznak mint az árnyékban fejlődők,
valamint beltartalmi értékük is nagyobb. A különbség a must cukortartalmában 1-2 musfok is lehet,
savtartalomban 3-4 g/l. Magyarországi viszonylatban elmondható, hogy a szőlő vegetációs ideje alatt a
napsütéses órák száma 1200-1500 körüli, amely kielégítő a szőlő termesztéséhez.
Hőviszonyok
A szőlő a fényigénye mellett hőigényes növény is. A szőlőtermesztés földrajzi határai évi 9-21 °C
középhőmérsékletek között helyezkednek el. Optimális a minőségi szőlő termesztéshez a 10-16 °C-os
évi középhőmérséklet, míg ennél nagyobb évi középhőmérséklet mellett - 16-21 °C – a szőlő bőven
terem de bora illat és zamatanyagokban szegényebb lesz. Magyarország a szőlőtermesztés Északi
határán van, körülbelül az évi középhőmérséklet Magyarországon.9-11 C.
A szőlőtermesztés érési folyamatainak megindulásához legalább 18 C-os hőmérséklet szükséges,
amely átlagosan Magyarországon júliusban következik be. Ha a júliusi középhőmérséklet a 18 C felett
van, úgy 20 C környékén, akkor jó illetve nagyon jó minőségű termés várható, ha 16 C körüli akkor
közepes minőség várható, amely illat és zamatanyagokban szegényebb lesz.
Beszélhetünk még a szőlő tenyészidőszakában hőösszegről, amely ismét útmitatást ad a szőlőből
készült bor minőségére. A hőösszeg két típusát különböztetjük meg, teljes hőösszeget és hatásos
hőösszeget. A teljes hőösszeget úgy számoljuk ki, hogy a tenyészidőszak középhőmérsékletét
megszorozzuk a tenyészidőszak napjainak számával. A tenyészidőszakot a tavaszi +10 C-os napi
középhőmérséklettől az őszi +10 C-ig számoljuk.
A hatásos hőösszeget megkapjuk, ha a teljes hőösszegből levonjuk a tenyészidőszak napjainak
számának tízszeresét. Fontos megjegyezni azt, hogy miért így teszünk . A szőlő biológiai nulla fok
fogalmát ismerjük meg. A szőlő vegetációs ciklusa a napi +10 C középhőmérséklet beállásával indul
meg, ezt tekintjük a szőlő biológiai nulla fokának.
A legkorábbi érésű szőlőfajták minimális hatásos hőösszege 900-1000 C körüli, míg a későieké
2000 C körüli is lehet.
Magyarországon a teljes hőösszeg 2500-3500 C körüli, a hatásos hő összeg ebből 1000-1700 °C.
A hőviszonyok alatt érdemes megemlíteni a káros hőmérsékleti hatásokat is. A szőlő növény
érzékeny a szélsőséges hőmérsékleti hatásokra (fagy vagy túl meleg idő). A szőlőnövény
fotoszintézisének optimuma 25-28 C küörül van, maximuma 40 C küröli, de 28 C-tól 40 C felé
haladva gyorsan csökken. A sejtlégzés viszont 40 C felé haladva fokozatosan növekszik. Tehát a

napfényes és meleg időjárás kedves a magas cukortartalmú szőlő előállításában, de a hőmérséklet
növekedtével a növény nagy mennyiségű cukrot és savat – amely főleg almasav – használ fel a
légzésre.
Hőségnapokról beszélünk, ha a napi hőmérséklet maximum meghaladja a 30 C-ot. Ilyenkor a
cukorképződés napközben szünetelhet, de a növény sok cukrot és savat használ fel a légzésre. Ez a
magyarázata annak, hogy a déli, meleg klímájú szőlőtermesztő helyeken a várt cukortartalom néha
alacsonyabb,mint a nem déli területeken. Ilyen esetben a fehérborok savszegények, diszharmonikussá
válnak.
Csapadékviszonyok.
A csapadék szolgáltatja a növény nélkülözhetetlen létfeltételét, a vizet. A víz sok más folyamat
mellett fontos szerepet játszik a tápanyagszállításban is. Valójában a szőlő növény tekinthető
vízigényes növénynek. Azokon a mérsékelt égövi helyeken, ahol a csapadék évi mennyisége 500-600
mm, sikerrel lehet szőlőt termelni. Az alsó határ az évi 400 mm-es csapadék mennyiség, amelyet a
szárazságtűrő fajták is igen nehezen viselnek el, azonban az évi 800 mm-nél több csapadék is károsan
hathat a minőségre, mivel a szőlőszemek kevesebb cukrot, íz és zamatanyagot tartalmazhatnak a
bogyó nagyobb víztartalma miatt, valamint a csapadékos napok felhővel járnak, amelyek a fény
mennyiségét csökkenti. A szőlő növény a tenyészidőszak egyes szakaszaiban eltérő mennyiségű vizet
igényel. A legtöbbet a fürtök növekedésének és érésének idején igényli. A szőlő növény gyökere
mélyre hatol a talajban, ahol a talaj mélyebb rétegeiben összegyűlt vizet és a kioldott tápanyagokat
képes felvenni. Fontos ezen szempontok alapján a talaj vízmegkötő képessége valamint a talajvíz
szintje.
A hosszan tartó nyári szárazságok után a szeptemberi esőzések károsan hatnak a szőlőre. A bogyó
megtelik vízzel, beltartalma felhígul, a bogyó felreped. A felrepedt bogyót könnyebben támadják meg
a kórokozók. Egyik ilyen kórokozó, a Botrytis cinerea, a szürkerothadás kórokozója. Nagy
mennyiségű termésvesztést eredményezhet. Főként ebben az időszakban az éréshez közel álló korai és
középérésű fajták károsodhatnak.
Viszont ha a szeptemberi esőzést száraz, mekeg októberi időjárás követi, a késői szőlőfajtákból
kiváló, különleges minőségű borok készíthetőek.
Mikroklíma
Ez a táj adottsága, amely a szőlőterület fekvéséből adódhat, és a változásoktól mentes lehet,
rengeteg tényező alakítja ki. Ilyenek lehetnek a közelben húzódó nagyobb vízfolyás, sík terület vagy
hegyvidék láncai.
A Tokaj-hegyaljai mikroklíma olyan szerencsés találkozása ezeknek a tényezőknek, amelyek igen
ritkán fordulnak elő a Földön, és itt lehetővé teszik a szőlőszemekre idő előtt rátelepedő Botrytis
cinerea megtelepedését olyan formában, hogy az aszúsodást idéz elő.
Fiziografikus tényezők
A fiziografikus tényezők a klimatikus tényezőkre hatnak, módosíthatják, kialakítják azokat. Ezek a
tényezők a földrajzi szélesség, tengerszint feletti magasság, hegyoldal éghajlati kitettsége, kitekintési
szöge, égtáj szerinti tagolódása, lejtési szöge, amelyek mind-mind jellemzőek, de egy vidéken
azonosak maradnak, így érdembeli különbségek nem mutatkozhatnak az azonos helyen termesztett
szőlőben és megegyező technológiával készített borban.

4.1 EDAFIKUS TÉNYEZŐK ÉS HATÁSA, MEGJELENÉSÜK A MUSTBAN ILLETVE A BORBAN
Az edafikus tényezők alatt a talajt értjük. A szőlő növény a talaj iránt nem különösebben érzékeny,
jól alkalmazkodik ahhoz. Az égész világon minden típusú talajon megtalálhatjuk a szőlőt. Megterem
vulkanikus talajon, vályog, agyagtalajon, lösz illetve homoktalajon is. Kémiai összetétel szerint sem
igényes, jól terem, savanyú, meszes és sós talajon is. Magyarországon hosszú ideig a szőlőnövény
termesztését gazdaságilag kultúrnövény telepítésére alkalmatlan területeken végezték el. A talaj
minősége megjelenik a bor összetételében.
A szőlő valójában nem területhasznosító kultúrnövény, mert rendkívül költséges a termesztése a
kezdeti szakaszban, mivel a melorációs munkálatok, tám berendezés, ültetvényfenntartás költséges
folyamat. Ezért jövedelmező szőlő illetve bortermelést csak a a szőlő igényeit kielégítő megfelelő
talajon érdemes végezni.

Ugyanúgy, mint az előző esetben (klimatikus tényezők), egy adott borvidékre és termőterületre
azonos talajforma jellemző, amelynek megvan a sajátos, borban megmutatkozó karaktere. Például a
talajból beépülő káliumnak nagy szerepe van a szőlőben és a borban kialakuló íz- és zamatanyagok
kialakításában. A magas kalciumtartalmú talaj (meszes talaj) gátolja a kálium felvételét, így az ilyen
talajokon kevésbé zamatosabb borok teremnek.

4.2 BIOTIKUS TÉNYEZŐK
A biotikus tényezők közé soroljuk a szőlőn élő és arra közvetlenül ható parazita élősködőket,
gombákat, vírusokat, baktériumokat, állati és rovarkártevőket, amelyek közül néhány különösen
veszélyes is lehet (peronoszpóra, lisztharmat, szürkepenész).
A szürkepenész igen furcsa, mivel a Tokaji aszú esetében a „fertőzés” fejt ki jótékony hatást a
szőlőszemre és a borra megfelelő optimális körülmények között. A Botrytis cinerea (szürkepenész)
egy olyan kivételes parazita gomba, amely hasznos is lehet. Ha közvetlenül az érés előtt telepszik meg
a bogyón, nemesrothadást, aszúsodást indít meg. Ez a folyamat a tokaji borkülönlegességek
készítésének a feltétele.
Közvetve hatnak a tápanyag feltáró tevékenységükkel a talajban élő mikroorganizmusok. A
gyomnövények szerepe is kettős a szőlőültetvényen. A víz és tápanyagelvonásuk miatt károsak
lehetnek, de talajvédő hatásuk révén természetes takaróréteget képezve hasznosulhatnak. A telepített
fasorok, gyümölcsfák kedvező és kedvezőtlen hatásait nézve a fasorok felfogják az erős szeleket, de
menedéket adnak a kártevőknek is.
4.2.1

Évjárat és borminőség kapcsolata.

Az évjárat hatása a borminőségre egyszerű de összetett kapcsolatot mutat. Az évjáratot a klimatikus
tényezők alakítják, emiatt elmondható hogy két azonos évjárat nagyon ritka vagy nincs.
Megfigyelések és vizsgálatok alapján adott borvidékre kijelölhetünk a bor minősége alapján
kiemelkedő és rossz évjáratokat, de logikai összefüggést nehéz találni köztük. Mivel nagyon sok
tényező együttes hatása módosítja az évjáratot ezért azt lehet mondani hogy ha optimálisak a
körülmények, elképzelhető, hogy kiemelkedő évjáratot kapunk.
Az évjárat hatással van a bor szinte minden paraméterére. Melegebb illetve hidegebb nyarakon a a
bor titrálható savtartalma nagy mértékű változást mutat, valamint ugyan így változik a must
cukortartalma is. A bor extrakt tartalma is nagymértékben függ az évjárattól.
4.2.2

A szőlő és a bor kémiai összetétele, kapcsolatok megjelenítése

A szőlő és a bor kémiai összetétele előtt ismerkedjünk meg a szőlőfürt, mint alapanyag
szerkezetével. A szőlőfürt két részre osztható: kocsányra, amely a vázat képezi, valamint a
gyümölcsre,a mely nem más mint szőlőbogyó. A kocsány és a bogyó közötti tömegarány függ a szőlő
fajtájától, de érettségi állapotától is. Zsendülésnél 10-20 % is lehet a kocsány aránya, míg érett
állapotban ez 2-7 %.
A kocsány a fürt szilárd váza, a kocsányon található bogyónyelek tartják a bogyókat. Kémiai
összetételét vizsgálva a kocsány hasonló a levelekhez illetve a kacsokhoz. Kevés cukrot, közepes
mennyiségű szabad savat de nagy mennyiségű kötött savat tartalmaz a magas ásványi anyag tartalom
miatt. A pH értéke 4 körüli, sok polifenolt és csersavat tartalmaz. A helytelen szőlő feldolgozási
technológia használata során ezek az anyagok bekerülnek a borba.
A szőlőbogyó alakja változatos, lehet gömbölyű, tojás és ovális alakú. Színe változatos a sárgától a
kékig. Jellemző lehet a bogyó súlya, amely 80-400 g között mozog 100 db ép szemre vonatkoztatva.
[A szőlőbogyó morfológiáját lást a mikrobiológia jegyzetben ]
4.2.3

A szőlőbogyó kémiai összetétele

A bogyó héja a borászat szempontjából fontos szerepet játszik. A bogyó héjának vastagsága és
konzisztenciája eltérő a csemegeszőlőknél és a borszőlőknél. A csemegeszőlők héja vékonyabb,
ropogósabb, míg a borszőlők héja vastagabb, szívósabbak. Az anionok összege körülbelül azonos a
kocsányban és a bogyóban, így a héjban is. Különbség a kötött savak mennyiségében mutatkozik
először. Az érett bogyó húsában a savak 25-30 %-a kötött formában van, ezért a bogyóhús pH-ja

magasabb, minta musté. A héjban lévő polifenol tartalom mintegy fele a kocsányban lévőnek. Értelem
szerűen a vörös fajták héjában több a polifenol, minta fehérekben. A héj legjellemzőbb anyaga a
pigmnetek (vörös és sárga9, valamint az aroma anyagok. A sárga pigmentek a flavonok, a vörös
pigmentek az antocianinok, amelyek a zsendüléskor kezdenek megjelenni. A flavonok a héjon kívül a
bogyóhúsban is megtalálhatóak, míg az antocianinok csak a héjban. A festő szőlők illetev a direkt
termők bogyóhúsa lehet színes.
Legfontosabb flavon alkotórész a kvercetin, amely glükozid formában van jelen, és megtalálható
mind a fehér, mind a vörös szőlőben. Jelentős élettani hatással bír, megakadályozhatja bizonyos
allergiák kialakulását, gyulladást okozó anyagok termelődését.
A szőlő bogyójában általánosan négy mag található, de kivételesen több mag is lehet. A magok
fejlődése jelentősen befolyásolják a bogyó nagyságát, darabszáma pedig a bogyó összetételét. A
nagyobb magszámmal a cukortartalom csökken, a savtartalom pedig nő. A szőlőmagok gazdagok
leukoantocianinokban.
A magok kutikulájában lévő cserzőanyagok, nitrogén tartalmú anyagok részben beoldódnak a
borkészítési folyamat során, míg a mag belsejében lévő, főképpen az olaj, rontanák a bor élvezeti
értékét, ezért a mustkészítési technológia során ügyelni kell a magok épségének megőrzésére. A
magban található olajat a kozmetikai ipar és a gyógyászat is felhasználja. Az olaj gazdag bioaktív
anyagokban, antioxidánsokban.
A szőlőmag általános összetétele a következő: 25-45 % víz, 33-36 % szénhidrát, 10-23 % olaj, 4-6
% cserzőanyag, 4-8 % nitogén tartalmú anyag, 2-4 % ásványi anyagok és nyomelemek valamint 0,5-1
% zsírsav.
A bogyóhús szőlőbogyó része, annak tömegének 75-80%-át teszi ki. A bogyóhús két részből áll, a
magvakat körül vevő húsosabb sejtekből, amely a magházat alkotja, illetve a lédúsabb középső és
külső részekből.
A szőlőbogyó sajtolása során nyert édes, zavaros folyadék must. A fehér szőlők mustjának színe a
zöldessárgától az aranysárgáig változhat.
A szőlőbogyóból kinyert must mennyisége függ a szőlő fajtájától, az évjárattól, valamint a
technológiától. Általánosan elmondható, hogy 100 kg szőlőből 60-80 liter must nyerhető. A must
sűrűsége nagyobb 1,0000 g/cm3-nél, amely adat a must cukortartalmától függ főleg.
A zúzott szőlőből magától vagy enyhe sajtolásra lefolyó must a színmust. A nyomással kapott lé a
sajtolt must. A fellazított törkölyből utósajtolással nyert must az utósajtolás mustja.
A víz a must alkotórészeinek 70-90 %-át teszi ki.
4.2.4

A bor kémiai összetétele

A bor definíció szerinti meghatározása: a bor különböző szervetlen és szerves anyagoknak,
vegyületeknek valódi és kolloid vizes, alkoholos oldata.
A kémiai analitikai módszerek fejlődése során a bornak egyre több alkotóelemét ismerték meg. Az
alkotórészek mennyiségi eloszlása igencsak különböző. Vannak olyan alkotórészek, amelyek néhány
tized mg mennyiségben fordulnak elő, és vannak olyanok, amelyek mennyisége egészen 100 g-os
határig is változhat egy liter borban. Ezeknek az anyagoknak az érzékszervekre gyakorolt hatása nem
egységes, mivel nem mindig az az anyag gyakorol legnagyobb hatást az érzékszervekre, amely a
legnagyobb mennyiségben van jelen, hanem néha a legkisebb mennyiségű anyag jobban érezhető.
A bor összetételének alapos ismerete fontos a borászok számára, mivel az előbb elmondottak
alapján a bor alkotórészei alakítják ki a bor érzékszervi jellegét, tulajdonságait. Emellett az összetétel
ismerete lehetővé teszi az egyes borfajták megkülönböztetését, és ami a legfontosabb: a bor összetétele
megszabja a pinceműveletek fajtáját és sorrendjét is. A bor összetételéből lehet következtetni azokra
az anyagokra is, amelyek nem kívánt ízt vagy illatot kölcsönöznek a bornak.
A bor összetételét több módon lehetne csoportosítani. Lehetne fontosság, származásukat tekintve
illetve szokásos módszereket alkalmazva is csoportosításra jutnánk. Most a kémiai jellegüket
figyelembe véve csoportosítjuk a vegyületeket.
Kémiai jelleg szerinti csoportosítás:
− Alkoholok
− Cukrok
− Szerves savak

− Fenolos vegyületek
− Nitrogén tartalmú vegyületek
− Poliszacharidok és pektinek
− Aromaanyagok
− Ásványi anyagok
− Vitaminok
A csoportosítás hasonlít a must alkotórészeinél megismert csoportosításra, de kiegészül a
fermentáció alatt keletkezett vegyületek csoportjaival.
Alkoholok
Az alkoholok közül a metil illetve etil-alkoholt, valamint magasabb erndű alkoholokat fogjuk
tárgyalni.
Metil-alkohol
Egyértékű alkohol, képlete CH3-OH. Sajátos szagú, vízzel és etil-alkohollal korlátlanul elegyedő
folyadék. A borokban mindig megtalálható a metil alkohol 30-200 mg/l-es koncentrációtartományban.
A szőlő pektinjeinek erjedés alatti hidrolíziséből ered. Mivel a szőlő szilárd részei mindig több pektint
tartalmaznak, ezért a metil-alkohol koncentrációja a vörö borokban magasabb. A fajta jelleg is
meghatározza a bor metil alkohol tartalmát, a direkttermő szőlőkből származó borokban mindig több a
metil-alkohol.
A metil alkohol veszélyes mérek bizonyos koncentrációban. 8-10 g tiszta metil alkohol 8amely 6-8
3
cm ) körüli mennyiség elfogyasztása már látási zavarokat, sőt vakságot is okozhat. Bizonyos
esetekben 30-40 g halált okozhat. A halálos adag 120-150 g körül van.
Ezen adatok tükrében vizsgálva a borokat, egy liter minőségi bor metil alkohol tartalma
maximálisan 0,2-0,3 g körül van, tehát sokkal kisebb, mint a veszélyes határ.
Etil-alkohol
Egyértékű alkohol, a bor fő alkoholja. Képlete CH3-CH2-OH.
Színtelen, gyenge illatú, de jellegzetes ízű folyadék. Vízzel minden arányban keveredik. Ez az
alkohol fontos része a bornak, nem csak ízérzet szempontjából, hanem a különböző szerves anyagok
(gyanták, zsírok, olajok) jó oldószere. A bor helytelen tárolása illetve erjesztése során acetaldehid
majd ecetsav keletkezik belőle ecetsavbaktériumok hatására..
A cukor erjedése során keletkező alkohol, amelynek mennyisége elsősorban függ az élesztő
fajtájától. Az alkoholtartalom függ a szőlő érettségi fokától, valamint az évjárattól és a technológiától.
A bor alkoholtartalma széles határok között mozoghat, természetes úton keletkezett alkoholtartalom
általában 7-17 v/v %.
Az alkohol a bor egyik védő anyaga, a nagyobb alkohol tartalmú borok hosszabb ideig őrzi meg
karakterüket. Az édes borok utóerjedése során az alkoholtartalom növekedhet. A száraz bork alkohol
tartalma lassan de biztosan csökken a párolgás illetve a különböző aldehid és acetál képződési
folyamatok miatt.
Magasabb rendű alkoholok
A magasabb rendű alkoholoknak a kettő szénatomnál többet tartalmazó egyértékű alkoholokat
nevezzük. Szoktuk még kozmaalkoholoknak is nevezni őket. Az alkoholos erjedés folyamán változó
mennyiségben keletkeznek. Alkoholos erjedéskor a következő magasabb rendű alkoholok
keletkeznek:
− Normál-propil-akohol
− Izo-propil alkkohol
− Izo-butil-akkohol
− Amil-alkohol
− Azi-amil-alkohol
Magasabb rendű alkoholok mennyisége a borokban 100-600 mg/l mennyiségben vannak jelen.
Legfontosabb az izo-butil-alkol és az izo-amil-alkohol. Ezen alkoholoknak nagy szerepük van a bor íz
és illatvilágának kialakításában. Szerves savakkal acetálokat képeznek, amelyek kellemes ízűek és
illatúak.

Glicerin
Háromértékű alkohol, képlete CH2OH-CHOH-CH2OH. Színtelen, édes ízű, szagtalan, sűrűn folyó
folyadék. Az alkoholos erjedés másodlagos terméke. Botrytis cinerea hatására szőlőben is képződik.
Az alkoholos erjedés elején képződik a glicerin legnagyobb része, amely függ az élesztő fajtájától, a
cukortartalomtól, a kénezéstől is.
Az alkohol után a bor legnagyobb mennyiségű alkotórésze, azt extrakt nagy részét ez az anyag
adja.
A glicerin mennyisége borokban állandó értéket mutat, általában 6-10 g/l körül mozog, az alkohol
tömegének 1/10-1/15-öd része. Bortytises szőlőben ennél több található, a Tokaji aszúban 7-24 g/l
mennyiség is előfordulhat. A glicerinmennyisége az ászkolás ideje alatt csökken, merta baktériumok
lebontják.
2,3-butilénglikol
Kétértékű alkohol, azerjedés alatt képződik. A magyarországi borok 0,5-1,5 g/l mennyiségben
tartalmazzák. Keserű cukros ízű anyag, baktériumok nem támadják meg, a bor fontos alkotórésze.
Mezo-inozit
Hatértékű alkohol, a szőlőből származik, mennyisége kis mértékben csökken az erjedés alatt.
Vitaminfaktor. A fehérborok általában 50 mg/l, a vörösborok 300 mg/l tartalmaznak. A tejsav
baktériumok le tudják bontani.
Mannit
Hatértékű alkohol, édes ízű, jelenléte a borban rendellenes, hibás erjedésre utal. A fruktóz
tejsavbaktériumok által keletkező hibás erjesztéséből ered. Ha esetleg az erjedés alatt a hőmérséklet 35
C fölé emelkedik, az élesztők megszüntetik működésüket, így a bort az anaerob baktériumok erjesztik,
amelyek a fruktózból mannitot is előállítanak, persze kis savtartalom mellett. Az ászkolás alatt is
keltkezhet, a hosszúra elnyúlt malolaktikus fermentáció miatt is képződhet mannit. A hibás erjedés
alatt a mannit mennyisége akár 25 g/l is lehet.
Szorbit
Hat értékű alkohol (cukoralkohol, a mannit izomerje.) kis mennyiségben 0,1 g alatt a szőlőből ered.
Ennél nagyobb mennyisége a gyümölcsborokkal történő házasításra is utalhat, amely hamisítás
kategóriájába esik. A gyümölcsborok rendes alkotórésze.
Cukrok
A borban található fontosabb cukrok a D-glükóz, D-fruktóz, L-arabinóz, szacharóz, D-xilóz,
amelyek természetes vagy mesterséges úton kerülhetnek a borokba.
A borok cukortartalma változó, amely függ a must cukortartalmától, az erjedési körülményektől, az
élesztő fajtájától, a bor tárolásától és kezelési műveleteitől. A borok többsége száraz, néhány g/l cukrot
tartalmaz. Természetes úton csak úgy keletkezik édes bor, ha a must mustfoka magas, akár 22-24 is,
mert az élesztők ilyen esetben a cukro nagy részét nem tudják kierjeszteni. (mikrobiológia jegyzet).
Az édes borok tárolása és kezelése több gonddal jár az utóerjedés miatt.
Hexózok
Hat szénatomos cukrok, ide tartozik a D-glükóz és a D-fruktóz, amely a szőlőből származik. A
mustban ennek a két cukornak az aránya közel 1:1-hez, édes borokban a G/F arány kisebb, mint 0,5. A
száraz borok glükóz tartalma 0,1-0,5 g/l, a fruktóz tartalom 1-2 g/l, mert az élesztők a glükózt teljesen
kierjesztik. A természetes édes borokban általában a glükóz 30 g/l-ig, a fruktóz 60 g/l-ig terjed. A
borban lévő glükózt és a fruktózt a baktériumok megtámadhatják és tejsavvá, ecetsavvá erjesztik.
Pentózok
Öt szénatomos egyszerű cukrok, a mustban mindig megtalálhatóak. Nem erjeszthetők, így a borba
változatlanul kerülnek. Nagyobb mennyiségben befolyásolják a bor érzékszervi tulajdonságait, a
savakat tompíthatják. Jelentősebb képviselőik a D-xilóz és az L-arabinóz, valamint a ramnóz.
Nagyobb mennyiségben a bor savainak érzékszervi hatását befolyásolják.
Szerves savak
A szerves savak lényeges elemei a boroknak, ezen savaktól ered a bor savas tulajdonága. Szerepet
játszanak a különböző borbetegségekben. A bor savai közül, amelyek mindig jelen vannak a
legfontosabbak: borkősav, almasav, citromsav, tejsav, borostyánkősav, ecetsav.
L-borkősav:

A szőlő és a bor jellegzetes sava, szőlőn kívül kevés növényben található meg. A borok pH értéke
nagymértékben függ a jelenlététől, mivel jól disszociáló sav. A szőlőből származik, mennyiségét a
must borkősav tartalma szabja meg. Mennyisége az erjedés és az ászkolás alatt csökken. Meleg
éghajlaton termelt szőlőkben kisebb mennyiségebn található. Az erjedés alatt borkőként, mint káliumtartarát kiválik. Ritka esetben egyes tejsavbaktériumok megtámadják.. a borkősav nehézfémekkel
komplexeket képez. Mennyisége 1-5 g/l mennyiség között változik.
L-almasav:
Sok gyümölcs legfontosabb sava. Szerepet játszik a szőlő érettségi állapotának meghatározásában,
valamint a borok minőségében is. Az érés során csökken a mennyisége. A borok almasav tartalma
változó lehet, ez az érték 0-8g/l mennyiségben adható meg. A szőlőből származik, maximális
mennyiségét a must almasav tartalma szabja meg. Erjedés alatt egy részét a baktériumok alkohollá,
másik részét tejsavvá erjesztik.
Citromsav:
Kis mennyiségben a szőlő és a bor természetes alkotórésze. Botrytises szőlőből származó borok 1
g/l is tartalmazhatnak. A vas(III)-ionokkal komplexet képez, igy oldhatóvá válik a vas-ion-.
Vörösborokban kevesebb található a citromsavból, mint a fehér borokban. Ászkolás alatt csökken a
mennyisége.
Borostyánkősav: {COOH-CH2-CH2-COOH}
Négy szénatomos kétbázisú sav. Az alkoholos erjedés másodlagos terméke. Jellegzetes komplex
sós-keserű-savanyú ízével nagy szerepet játszik a bor íz kialakításában.
Tejsav: (CH3-CHOH-COOH)
Színtelen, higroszkópos folyadék. Kellemesen savanyú ízű. Az alkoholos erjedés alatt képződik,
minden bor normális alkotórésze. A biológiai savcsökkenés folytán almasavból nagy mennyiségű
tejsav keletkezik. A tejsav a bornak az a sava, amely az erjedéstől kezdve állandóan szaporodik.
Kivételt képeznek ez alól az állandóan kénezett borok.
Ecetsav: (CH3COOH)
A borok illósav tartalmát az alifás sorozatba tartozó homológ zsírsavak (hangyasav, ecetsav,
propionsav, vajsav, valeriánsav) képezik. Az egészséges borokban az illó savtartalom mintegy 95%-a
ecetsav. Mustban csak nyomokban található meg, az erjedés során az élesztők tevékenységével
képződik. Az erjedés alatt az acetaldehid diszmutációja révén keletkezik.
Az erjedés folyamán keletkező ecetsav mennyisége nem haladhatja mega 0,8-1,0 g/l-t.
Az ecetsav mellett illó savként megtalálható még a hangyasav és a propionsav is, valamint avajsav.
Ezek mennyisége elenyésző az ecetsavhoz képest.
Glükonsav: {CH2OH-(CHOH)4-COOH}:
Egybázisú sav, a glükózból származik. A penészeknél igen elterjedt enzim, a glükóz-oxidáz
hatására keletkezik. Jelenléte azt bizonyítja, hogy az édes szőlő nemes rothadáson ment keresztül.
Glükuronsav: {CHO(CHOH)4-COOH}
Szintén glükóz származék, hasonló körülmények között keletkezik, mint a glükonsav.
Nemesrothadáson átesett szőlőben keletkezik.
Fenolos alkotórészek
A szőlőből illetve a mustból a fenolos vegyületek biológiai aktivitásuk megtartásával kerülnek be a
borba. Többek között ennek tudható be a vörös borok pozitív élettani hatása is. A vegyületcsoport
oxidációra, polimerizációra hajlamos. Fenolos alkotórészek az antocianin-monomerek, amely a
vörösborok színének kialakításában játszanak fontos szerepet. Az antocianin koncentráció az erjedés
alatt csökken. Az antocianin koncentráció csökkenhet a kénezés hatására, mivel a borhoz adagol SO2
megköti az antocianinokat. Az antocianinok érzékenyek a pH változására is.
Nitrogéntartalmú anyagok
A borban kevesebb nitrogéntartalmú anyag van jelen, mint a mustban, mert az élesztők
tevékenysége során felhasználódnak. A borokban mennyiségük széles határok között (0,3-11,3 g/l)
változhat. A bor nitrogéntartalma függ a fajtától, az évjárattól és a művelési módtól. A feldolgozási
mód is hatással van, a törkölyös erjesztés, áztatás is növeli a bor nitrogéntartalmát. A borok
nitrogéntartalma az ászkolás és a derítés alatt csökken, főként fehérje kiválás formájában. A borban
található nitrogéntartalmú vegyületek a következő csoportokba tartozhatnak:
Ammónium kation (NH4 A szőlőből ered, mennyisége lecsökken az erjedés alatt.
Amidok

Ilyen amind a borban az aszparagin és a glutamin. Ezek az összes nitroéntartalmú vegyületek 1-2 5át teszik ki.
Aminosavak
Az aminosavak nitrogénje teszi ki a nitrogéntartalom 30-50 %-át. A borokban 19 aminosavat
mutattak ki, ezek az arginin, alanin, glutamin, aszparaginsav, cisztin, gamma-aminovajsav,
glutamninsav, glikokoll, hisztidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenil-alanin, prolin, ornitin, szerin,
teronin, tirozin és valin.
Biogén aminok
Kémia szerkezetükben eltérő, alifás, aromás és heterociklusos vegyületeket tartalmazó
vegyületcsoportot jelent. Jellemző a kis móltömegű lebomlási termékeik. Képviselőik a borokban:
triptamin, szerotonin, hisztamin, tiramin, kadaverin, fenil-etil-amin, putreszcin. A borvidékekben,
évjáratokban és szőlőfajtákban nincs nagy különbség a biogén aminokból. A jelentőségükaz, hogy a
biogén aminok lebontása a szervezetben a monoamino-oxidáz enzim hatására történik, amely enzim
gyógyszerek vagy alkohol hatására teljesen gátlódik, ezért az érzékeny embereknél a borral bevitt
alkohol hatására a biogén aminok allergiás reakciót válthatnak ki.
Polipeptidek
Kisebb-nagyobb mértékben polimerizált, kondenzákt aminosavakból állnak.
Peptonok: nagyobb számú aminosab polimerizációjával keltkeznek.
Fehérjék
Igen sok aminosavból keletkezett molekulák. Hő hatására kiválhatnak a borokból. A szőlőből
kerülhetnek a mustba és a borba. Normális időjárási körülmények között a szőlőben lévő oldható
fehérjék a bogyóban vízben oldhatatlan fehérjékké alakulnak, amely nem kerül bele a borba. Nem
normális, száraz időszakokban ez a folyamat megszakad, így vízoldható fehérje kerül a mustba és a
borba is.
Pektinek és poliszacharidok
Érdekes tulajdonságuk, hogy ha tiszta mustot vagy bort sósavval megsavanyítunk, és 5 – szörös
mennyiségű alkoholt adunk hozzá, akkor az megzavarosodik, majd a szilárd anyag néhány nap alatt
leülepszik. A zavarosodást pektinanyagok, a gumi és a növényi nyálka okozza. Az erjedés alatt a
pektinanyagok mennyisége csökken, így a borban jóval kisebb mennyiségben fordulnak elő, mint a
mustban. A gumik többé-kevésbé polimerizált cukoraldehidek, amelyek savas hidrolízissel cukrokat
adnak. A szőlőből kerülnek a borba, és az érzékszervi tulajdonságokban nem játszanak közre.
A nyálkaanyagok, mézgák közül legjelentősebb a dextrán. Szerkezetük hasonló a gumikéhoz, de
tulajdonságaik eltérnek. A „nyúlós” borok megjelenését a dextrán hatása fejti ki. A dextrán a
legjelentősebb mézgaanyag, a Botrytis cinerea termeli, mint védőkolloid viselkedik a borban.
A bor aromaanyagai
A borban előforduló vegyületeknek majd mindegyike rendelkezik érzékszervi hatásokkal. A bor
aromaanyagai kisebb mértékben a szőlőből származnak, amelyeket kiegészítenek a must
aromaanyagai illetve az erjedés alatt keletkezett aromaanyagok. A borban előforduló íz és
zamatanyagok csoportosítása:
Aldehidek:
Az aldehidek az erjedés során alkoholokká redukálódnak, így kevés olyan aldehid játszik szerepet a
borban, amely a szőlő fajtáját megmutatná. A legnagyobb mennyiségben a borban található aldehid az
acetaldehid, amely a bor aldehidtartalmának a 90 %-át is kiteheti. Más aldehidek, például a furfurál
(furánaldehid) és a furfurol érzékszervileg érzékelhetőek. A furfurál elsősorban olyan borokban fordul
elő, amelyeket a feldolgozás során hőhatásnak tettek ki. Ez a vegyület adja a főtt ízt a bornak. A
fahéjaldehid illetve a vanillin az ászkolás során keletkezhet nagyobb mennyiségben.
Ketonok:
A szőlőben kevés keton található, amely túléli az erjedést. Ilyen ketonok a damascenon, alfa-ionon,
béta-ionon. A damascenon például a rózsaillatot hordozza, amely Chardonnay és Olaszrizling
borokban található meg. Az erjedés során kevés keton keletkezik, ezek közül kiemelkedő a diacetil,
amely csekély szerepet játszik a borokban, kivétel, ha nagy mennyiségben van jelen, mivel ekkor vajra
emlékeztető, nemkívánatos szagot eredményez.
Acetálok:

Akkor képződnek, ha aldehid reagál két alkohol hidroxil csoportjával. Általában zöldség jellegű
illatuk van. Bár a borokban 20 féle acetált izoláltak eddig, mennyiségük alapján azt lehet mondani,
hogy nem befolyásolják az érzékszervi bírálatokat.
Észterek:
Az észterek szerves sav és alkoholos vagy fenolos hidroxilcsoport reakciójával keletkeznek. Eddig
mintegy 160 speciális észtert azonosítottak, amelyek szerepet játszhatnak a borok gyümölcsillatának
kialakításában. Az észtereket egyenes láncú (alifás) és gyűrűs (fenolos) csoportot tartalmazó
vegyületekként csoportosíthatjuk. A borban található észterek nagyobb csoportját az alifás észterek
alkotják. Ezeket feloszthatjuk mono,- di- és trikarbonsav-észterekre, valamint hidroxi- és oxosavészterekre. Például az alacsony molekulasúlyú észterek, amelyeket gyümölcsésztereknek nevezünk,
gyümölcsillatot adnak. Ilyenek az izoamil-acetát és a benzil-acetát, melyek a banán, illetve az alma
illatát adják.
Laktonok és más oxigéntartalmú heterociklusos vegyületek:
A laktonok belső észtereződéssel jönnek létre hidroxi-karbonsavak karboxil- és hidroxilcsoportjai
között. A laktonok a szőlőből kerülnek a borba, de nagy részük az erjedés folyamán képződik. A
botrytises szőlőkre jellemző vegyület a sztolon (4,5-dimetil-tetrahido-2,3-furándion), amely a sherryk
egyik jellemző illat összetevője. A laktonok egyik forrása lehet a tölgyfa is, amely a tölgyfahordós
érlelés alatt kerül bele a borba, így ezeket tölgyfa laktonoknak is szokták nevezni.
Terpének és oxigénszármazékaik:
A terpének az aromavegyületek fontos csoportját képezik, jellemzik sok virág, gyümölcs, fa, mag,
levél illatát. Kémiailag a terpének 5 szénatomos izoprén (2 metil-1,3-butadién) alapvázat tartalmazó
vegyületek, amelyek 2, 3, 4, 5 izoprén egységből állhatnak. Sok fontos terpén tartalmaz
hidroxilcsoportot, ezek a terpénalkoholok. Más terpének ketocsoportot, a terpén oxidok pedig gyűrűs
éterkötést tartalmaznak. Az egészséges szőlő terpénalkohol tartalmát a Botrytis cinerea által okozott
fertőzés csökkenti.
Nitrogéntartalmú aromák:
A pirazinok, ezek a gyűrűs nitrogéntartalmú vegyületek fontos szerepet kapnak sok szőlőfajta
aromájának a kialakításában. A 2-metoxi-3-izobutil-pirazin fontos szerepet játszik a Cabernet
sauvignon és a Sauvignon borokban.
Kellemetlen ízek kialakításában, ilyen az „egéríz”, játszik szerepet a 2-acetil-tetrahido-piridin.
Kéntartalmú aromák:
Ezek a kénhidrogén és szerves kénvegyületek. A borban található kénvegyületek sokféle egyenes
láncú és gyűrűs vegyületből állnak, amelyek létrejötte aminosavak, fehérjék bomlásából adódik.
Egyszerű szerves kénvegyület az etántiol, amelynek hagymára, gumira nagyobb mennyiségben
fekáliára is emlékeztető illata lehet. A kénhidrogén általában nyomokban fordul elő a borban, az
érzékszervi küszöbérték alatt.
Polifenolok:

12. kép

flaván-3-ol

13. kép

flaván-3,4-diol

Vörösborok esetében a flavonoid típusú vegyületeknek fontos szerepe van az íz és
zamatképzésben. A vörösborokban a legjobban érzékelhető vegyület a katechin és ennek polimerjei, a
procianidinek. A fehérborokban is megtalálhatóak flavonoid típusú vegyületek, ilyen például a flaván3-ol amely katechinekből és a flaván-3,4-diol, amely leukoantocianinokból áll. A fehérborok keserű
ízének a kialakításában a tirozin nagy szerepet játszik.
Vitaminok
A jelenleg ismert mintegy 20 vitaminfajnak a bor körülbelül a felét tartalmazza. Valójában a borból
a lényeges vitaminok szinte teljesen hiányoznak, míg más kevésbé fontosabbakból többet
tartalmaznak. Teljesen hiányoznak a borból a zsíroldható vitaminok (A, D, E, K- vitamin), valamint a
vízoldhatóak közül a C-vitamin. Megtalálható azonban a B1, B2, B6, B12, H és PP vitamin
(nikotinsavamid), valamint a pantoténsav, a folsav, a mezo-inozit, a kolin, a p-amino-benzoesav és a
P-vitaminfaktor.
Ásványi anyagok
A borban sok ásványi anyag található, amelyek a szőlőterület talajtani adottságai folytán kerülnek
bele a borba. Ilyenek: kloridion, foszfátion, szilikátion, bromidion, fluoridion, jodidion, borátion és
nitrátion, valamint kálium-, kalcium-, nátrium-, vas-, réz-, alumíniumion.

4.3 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jellemezze a klimatikus, edafikus, biotikus tényezőket! Milyen szerepük van a szőlő növény
fejlődésében?
milyen vegyületek az antocianinok? Milyen szerepet töltenek be a borban?
Jellemezze a must kémiai összetételét!
Soroljon fel néhányat a bor aromaanyagaiból! Milyen szerepe van az ecetsavnak az aroma
kialakításában?
Milyen mennyiségben található a borban vitamin? Sorolja fel a borban található vitaminokat!
Jellemezze a bor nitrogén tartalmú anyagait, mondjon példát a borra nézve káros
nitrogéntartalmú komponensre!
Mi a rezveratrol és milyen szerepe van a borokban? Hogyan kapcsolódika francia
paradoxonhoz ez a vegyület?
Sorolja fel a borban található fontosabb cukrokat és alkoholokat!
Hol és milyen folyamatban képződik a glicerin a szőlőben? Milyen szerepe vana borban a
glicerinnek?
Mekkora lehet egy normál erjedés útján kierjed bor alkoholtartalma, miért?
Milyen ásványi anyagokat tartalmaz egy átlag bor?
Tartalmazhat-e metil-alkoholt a bor? Válaszát indokolja!

5. SZÜRET ÉS SZŐLŐFELDOLGOZÁS, SZŐLŐ ÉS MUSTKEZELÉS, A MUST
ÖSSZETÉTELE.
A szüret általános szabályai:
Technológiai érettség
Szedés
Szállítás
Időkorlátok
A szőlő feldolgozásának általános szabályai:
Szedés, beszállítás
Szőlő feltárása
Szőlő illetve cefre hűtése, feldolgozása
Présnyomás hatása
Fémes szennyeződések kizárása
Must osztályozása
A szőlőfeldolgozás általános technológiája:
Szakaszos és folyamatos rendszerű szőlőfeldolgozás műveletei.
A szőlő fogadása és átvétele (mérlegelés, mintázás), gépek, berendezések ismertetése
Bogyó feltárása (bogyózás, zúzás), gépei és eszközei.
Törkölyös must szállításának berendezései.
Cefrekezelések (kénezés, hőmérséklet szabályozás, cefreázatás) és berendezéseik
Mustelválasztás: statikus, dinamikus és pneumatikus mustelválasztás (gépek, berendezések,
technológiák)
Préselés: folyamatos és szakaszos üzemű prések. A pneumatikus prés működési elve, típusai.
Újabb technológiák, gépek, berendezések.
Mustkezelés gépei, berendezései, technológiája:
Erjedés előtti kezelés: tisztítás, ülepítés, enzimes kezelés, kénessavas nyálkázás, flotálás, bentonitos
derítés, szeparálás,
Összetétel javítása különböző módszerekkel.
Savcsökkentés, savnövelés.
Présmustok kezelése
Must tartósítása: fizikai és kémiai módszerekkel.
A must kémiai összetétele, jellemzése:
A must technológiai meghatározása, kémiai összetétele
Alkotórészek:
Szénhidrátok: mono-,di-,és poliszacharidok általános jellemzése, jelentőségük, előfordulásuk,
mennyiségeik, arányaik (G/F), hexózok, pentózok.
Szerves savak a mustban: borkősav, almasav, citromsav, glikolsav, glicerinsav, glükuronsav,
fumársav, malonsav, 2-hidroxi-glutársav, galakturonsav (Botrytis cinerea).
Ásványi alkotórészek jellemzése, mennyiségeik, viselkedésük, hatásaik a mustban. Kálium,
kalcium, magnézium, nátrium, alumínium, ólom, bór, kadmium, vas, fluor, kobalt, réz, mangán,
molibdén, szelén, cink, foszfor, nyomelemek.
Polifenolok, színanyagok: jelentőségük, fizikai és kémiai jellemzésük. Flavonok, fenolsavak,
antocianinok, tanninok. Francia paradoxon, antioxidáns hatás, polifenolok bioszintézise.
Nitrogéntartalmú anyagok jellemzése, hatásaik, mennyiségeik.
Színezékek: klorofill, xantofill, flavonok és flavonszármazékok.
Zöld és sárga színezékek
Vörös színezékek
Aromaanyagok: elsődleges vagy primer aromaanyagok, prefermentatív aromaanyagok.
Monohidroxi- terpénalkoholok

Oxidok
di-és trihidroxi-terpénalkoholok
C6 aldehidek és ketonok
C6, C8 ésC10 karbonsavak és észterek
Botrytis cinerea aromák
Viaszok, olajok, zsírok
Vitaminok, enzimek.
A must jellemző kémiai értékei:
pH
hamu tartalom
extrakt tartalom (cukor és savtartalom)
redox-potenciál
hamu-lúgosság
A fejezetet lezáró ellenőrző kérdések.

5.1 A BORSZŐLŐ BETAKARÍTÁSA, SZÜRET
A borkészítés egyik alapvető mozzanata a szüret időpontjának meghatározása. A szüret időpontja
függ a technológiai érettségtől, vagyis attól, hogy milyen típusú bort szeretnénk előállítani.
A technológiai érettség fogalma azt jelenti, hogy a szőlőt a készítendő bornak megfelelő érettségi
állapotban szüreteljük. A technológiai érettség időpontjának megállapításakor már tervezni tudjuk a
legnagyobb munkával járó termés betakarítást, úgy mint szedést, szállítást és fogadást. A szedés
idejének meghatározása nagyfokú rugalmasságot igényel, mivel az időjárás szinte minden évben
változik.
A termés betakarításához ismernünk kell a szőlő érettségi fokait. Fontos, ert különböző érettségi
fokokban más-más anyagok jelennek meg a szőlőben, és így a borban is.
A szőlő érésének három szakaszát különböztetjük meg:
− Zsendülés
− Teljes érés
− Túlérés
A zsendülés időszakában a bogyó elveszti zöld színét, áttetszőlesz és puhul.. Ez az időszak az érés
kezdeti szakasza. A zsendülés időszakában a cukrok bevándorlása a bogyóba nagyon élénk, hetenként
akár 2-4 mustfokot is nőhet. A zsendülési időszak kezdetén a bogyók nedvének titrálható savtartalma
25-30 g/l-es érték lesz, amely az időszak végére a légzés miatt 7-16 g/l körüli értékre esik vissza.
A teljes érés időszakában a cukorbeáramlás lelassul, de a savcsökkenés még folyik. A bogyók teljes
érettsége akkor áll be, amikor a levelekből már nem áramlik több cukor a bogyókba. Ekkor a fürt és
bogyókocsány elfásodik.
A túlérés a teljes érési időszak végétől veszi kezdetét. A töppedés, vagyis a vízvesztés miatt a
bogyó cukortartalma, savtartalma, nitrogéntartalma töményedik. A termés mennyisége csökken, de a
bogyókban a túlérés által okozott minőségjavulás képes kompenzálni ezt a csökkenést.
A technológiai érettség az esetek többségében egybe esik a szőlő teljes érettségével.
Érdemes megjegyezni, hogy harmónikus összetételű borokat megfelelő cukor-sav arányú mustok
esetében lehet.. ennek az aránynak a kifejezésére alkották meg a borászok a glükoacidimetrikus arányt.
A glükoacidimetrikus arány egy mutatószám lesz, amely a must egy literében mért cukortartalom
grammokban kifejezve és a titrálható savtartalom hányadosa. Harmonikus boroknál ez az arány 22-32
közé esik.
A technológiai érettségről próbaszürettel tájékozódunk.
5.1.1

A termés betakarítás

Ezt a folyamatot szüreti terv készíti elő. A szüreti terv általában tartalmazza a szüret kezdetének és
végének időpontját, a szőlőfajták szedési sorrendjét, a kézimunkaerő és gépi munkaerő igényeket, a
várható termést, valamint a naponta szüretelendő szőlő mennyiségét.
A szedés történhet géppel illetve kézzel. A kézi szedésnél hagyományosan a szőlőt vödrökbe
szedték, majd puttonyokkal hordták a szállítótartályba. Ezen termésbe takarítás fejlesztéseként jelent

meg a ládás szedés, ahol a termést ládákba szedték. Ekkor nem volt szükség puttonyosokra, valamint
adott távolságokon lerakott ládákat nem kellett mozgatni. Ez akár 30 %-al nagyobb szedési
teljesítményt is hozhatott. A ládákat ezután a sorok közül gépekkel összeszedik, majd vagy konténerbe
ürítik, vagy ládában szállítják az üzembe. Lényeges és fontos szempont, hogy a szedés és a szállítás
során ne törődjön meg a bogyó, mert így az értékes must elveszthet, valamint fertőzések juthatnak be a
mustba. Fontosak a szedés és a szállítás folyamatában is a megfelelő higiéniai követelmények
betartásai. Különleges minőségű boroknál termésválogatás is lehetséges a feldolgozó helyen.
A szőlőfürt szüretelése és az üzembe történő beérkezése között lehető legrövidebb idő teljen el,
persze megfelelő gazdasági szempontok betartása mellett, vagyis kis mennyiségek szállítása túlzott
költségeket eredményezhet.
A gépi betakarítást lásd a borászat gépei anyagban.
5.1.2

A szőlő feldolgozásának általános szabályai:

− Szedés, beszállítás
− Szőlő feltárása
− Szőlő illetve cefre hűtése, feldolgozása
− Présnyomás hatása
− Fémes szennyeződések kizárása
− Must osztályozása
− A szedésről és abeszállításról az előző részben szó esett. A következő művelet a szőlő feltárása.
5.1.3

Szőlő feltárása

A szőlőfeldolgozás módja nagymértékben befolyásolja az abból készített bor minőségét. Megfelelő
minőségű, technológiai érettségű szőlőből is akkor készíthető minőségi bor, ha a feldolgozás alapvető
szabályait betartjuk:
Az első a szőlő törésmentességének megőrzése a beszállítás során.
A roncsoló, pépesítő hatás mérséklése illetve elkerülése a feltáráskor (bogyózás, zúzás).
A szőlő illetve a cefre hűtése a feldolgozásig (illatos fajtajelleg meőrzése).
Alacsony présnyomás, maximum 2 bar. Nagyobb nyomáson nő a borok összkolloid tartalma.
Fémes szennyezők kizárása. Rozsdamentes anyagok használata, kerülni az olyan fémek
használatát, amelyek beoldódhatnak (sérült vas eszközök, vaslapát, stb). Ezt a szennyeződést nagyrészt
kizárhatjuk a műanyag ládás szürettel.
Gyors és zárt rendszerű szőlőfeldolgozás.
Must osztályozása. Sajtolás előtt nyert színmust, illetve présmust, valamint az utóprésmust
szétválasztása.
Kénezés szerepe.
Minden lépésben a tisztasági, higiéniai szabályok betartása.
5.1.4

A szőlőfeldolgozás általános technológiája:

A szőlő feldolgozásának technológiái jelentősen különböznek a fehér illetve vörös borok
készítésénél, valamint a készítendő bor jellege, minősége.. [ábra]
Technikailag a feldolgozás végezhető szakaszos és folyamatos üzemben. A szakaszos rendszerű
feldolgozás a következő lépésekből áll fehér bor készítése esetében:
a szőlő átvétele,
a szőlő fogadása és továbbítása,
kocsány elválasztás és a bogyók feltárása
törkölyös must továbbítása
törkölyös must kezelése
mustelválasztás
préselés
must osztályozása és gyűjtése
a prés ürítése, törköly elszállítása.

A folyamatos rendszerű feldolgozás ugyanezekből a lépésekből áll, állandó folyamatot képezve.
5.1.5

A héjon erjesztéses vörösbor készítés technológiai folyamata:

− a szőlő átvétele,
− a szőlő fogadása és továbbítása,
− kocsány elválasztás és a bogyók feltárása
− törkölyös must továbbítása
− törkölyös must kezelése
− cefre erjesztése
− színbor elválasztása
− az előlételenített, kierjedt cefre továbbítása
− préselés
− présborok gyűjtése
− a prés ürítése, törköly elszállítása.
A lényeges különbség a vörösboroknál a megkívánt színanyagok kioldása miatt a cefre
erjesztésében van.
Meg kell említeni még a melegítéses vörösborkészítést is, amely technológia lépései megegyeznek
a fehérbor szőlő készítés műveleteivel, a különbség az, hogy a kékcefrét hevítik és egy órán át
melegen tartják a színanyagok kioldása végett.
5.1.6

A szőlőfeldolgozás munkafolyamatai részletesebben

A szőlő átvétele: a szőlő mennyiségének az ismerete fontos tényező gazdasági számításokkor,
valamint az üzem kapacitásának figyelembevételekor is. A szőlő mennyiségét nagytételben
hídmérlegeken mérhetjük le, vagy mérlegtartályos fogadógaratokban. Az átvételkor meg kell győződni
a szőlő minőségéről, amelynek egyik fontos mérőszáma a must cukortartalma. Ennek gépeit lást a
technológia jegyzetben. Fontos még a beérkezett szőlő egységességének és szennyezettségének (levél,
sár, stb) megállapítása is, ez szemrevételezéssel oldható meg a legkönnyebben.
A szőlő fogadása: az átvétel után a szőlőt a fogadógaratba ömlesztik. Ezt történhet gépi illetve kézi
módszerrel is. Fontos, hogy itt sem használjuk fém illetve beton tartalmú anyagokat, illetve
csökkentsük érintkezési felületüket a lehető legkisebbre. Megfelelő megoldás a saválló acél
berendezések használata. Gépeit lásd a technológia jegyzetben.
A szőlőbogyó feltárása: lényeg a szőlőbogyó leválasztása a fürtökről és törkölyös musttá alakítása.
Technológiai szempontból először bogyózunk, majd zúzunk, elkerülve ezzel a kocsányból a mustba
való bekerülését a nagy mennyiségű fenolos vegyületeknek illetve íz rontó anyagoknak. Gépeit lásd a
technológia jegyzetben. A bogyózás során az egészséges érett szőlőknél nem maradhat bogyó a
kocsányon. A bogyózásnál az elválasztás nagyon fontos az illat és zamatanyagok kinyerése
szempontjából.
A zúzás során a bogyó oly mértékben történő megroppantása a cél, amely a bogyó héjának
fölrepedését és húsénak nem nagy mértékű roppantását idézi elő. Gépeit lásd a technológia jegyzetben.
A törkölyös must szállítását cefreszivattyúkkal végezzük, a lépés feladata az üzemen belüli cefre
mozgatása a következő munkafázishoz. Gépeit lásd a technológia jegyzetben.
A törkölyös must kezelése: szükséges és fontos lépés, amely igen kényes szakasza a borkészítési
technológiának. Elsődleges veszélyforrások ebben a szakaszban a feltárt szőlő oxidációja,
mikroorganizmusok elszaporodása valamint a fenolos anyagok erőteljes kioldása. Tehát ebben a
munkafolyamatban meg kell oldanunk ezen veszélyforrások leküzdését, valamint a szőlő értékes
anyagainak átvitelét a mustba. Ezen feladatokat a következő lépésekkel tudjuk megoldani: kénezés,
hűtés, áztatás, enzimes kezelés. Ezen lépések akár mindegyikét alkalmazhatjuk, de akár egyiket sem.
Ennek eldöntése a borász feladata. Ezen döntések sorozata fogja megadni a borászatban előállított bor
lényegi egyediségét.
Kénezés szerepe: oxidáció elleni védelem, mikroorganizmusok elleni védekezés illetve a szőlő illat
és aromaanyagainak feltárása. Lényeges megemlíteni, hogy a penészes, rothadt szőlőcefre kénezése
nem javasolt, mivel a kénezéssel a penészgombák által szétroncsolt bogyókból nagy mennyiségű

fenolos anyag jut a mustba, amely minőségrontó tényező lesz. Az egészséges szőlő nem gyors, hanem
vontatottabb feldolgozása esetében a kívánt kénessav mennyiség 30-50 mg/l, a gyors feldolgozásnál ez
akár 0 is lehet,mivel nincs szükség ekkor az antiszeptikus hatásra. A kénezés hatására a szőlő illat és
aromaanyagai feltáródna, optimális értéke 100 mg/l lenne a kénessavnak, bár ez nem javasolt, mert
növeli a bor acetaldehid tartalmát. Több fajta cefrekénezési mód lehetséges.
A törkölyös must hőmérsékletének szabályozása: a cefre hűtése főleg fehér borok készítése
esetében alkalmazandó a magas polifenol tartalom és a mikroorganiuzmusok elszaporodásának
gátlására korai szüret (meleg szőlő, msut ) esetében. Késői érésű fajtáknál és vörösboroknál a hűtést
inkább melegítés váltja fel. Gépeit lásd a technológia jegyzetben.
Cefreáztatás: maga a folyamat szükségessége a készítendő bortól függ. Üde, friss bukéboroknál
akár káros is lehet a cefreáztatás, míg minőségi vörösboroknál, aszúboroknál elengedhetetlen. Három
körülmény indokolja a cefreáztatást:
Nagy cukortartalmú, töppedt, aszúsodott szőlő
Illet és aromaanyagok szőlő fajtánkénti feltárása
Enzimatikus kezelés, a pektinanyagok lebontása
5.1.7

Mustelválasztás:

A bogyózás, zúzás után a cefrét mustelválasztó berendezésbe szállítjuk. A feltárás során nyert lédús
cefre a must teljes mennyiségét magába foglalja. A préselés előtti mustelválasztás könnyíti és rövidíti
a préselés folyamatát, az ekkor nyert must lesz a színmust, amely a mustnyeredék legértékesebb része.
A mustelválasztó berendezések lehetnek statikus, dinamikus és pneumatikus működésűek. Gépeit és
leírását lásd a technológia jegyzetben.

5.2 MUSTKEZELÉS GÉPEI, BERENDEZÉSEI, TECHNOLÓGIÁJA:
A must kezelés során a must előkészítését az erjesztésre, összetételének javítását illetve tartósítsáát
értjük.
A must erjedés előtti kezelése
A must tisztítása: célja a szőlő feldolgozása során a szőlőből bejutó és a folyamatok során
keletkezett szilárd részecskék, valamint kolloid és kémiai anyagok eltávolítása. A must tisztításnak a
következő módjai lehetségesek:
Egyszerű ülepítés
Kénessavas nyálkázás
Enzimes kezelés
Hűtés
Bentonitos kezelés
Mustflotálás
Mustszeparálás
A must levegőztetése: a must levegőztetésének a lényege az, hogy levegővel vagy tiszta oxigénnel
érintkezetve azt a benne levő fenolos anyagok oxidálódnak, polimerizálódnak majd kicsapódnak. A
must ennek a folyamatnak a végén megbarnul, de az alkoholos erjedés folyamán keletkező más
anyagokkal együtt a fenolos anyagok kiülepednek, így nem veszélyeztetik a bor stabilitását.
A must hevítése: a művelet során a mustot 80-87 C-ra melegítik az erjesztés előőt, és 2 percig azon
is tartják. Ekkor a mustban lévő enzimek aktivitása csökken, mikroorganizmusok elpusztulnak,
valamint a hőre érzékeny fehérjék kicsapódnak.
5.2.1

A must összetételének javítása

A kedvezőtlen évjáratokban szükségessé válhat a mustok savtartalmának csökkentése vagy
növelése, cukortartalmának javítása, illetve színhibák kezelésére.
Cukortartalom növelése:
A cukortartalom növeléséről : A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII.
törvény (a továbbiakban: Btv.) rendelkezik.

Mustjavítás:a must cukortartalmának növelése az összes alkoholtartalom növelése céljából, az e
rendelet előírásai szerint engedélyezett mértékben és anyagokkal. Mustjavítás cukorral asztali és
minőségi borok esetében maximum 2 v/v% lehet.
A savtartalom szabályozása: a bor értékének meghatározásakor első helyen álla savharmónia,a
mely mint tudjuk, az egyes évjáratokban nem azonos. A savtartalom növelésére és csökkentésére
kémiai úton must és bor állapotban nyílik lehetőség a vonatkozó előírások betartásával. A bor
stabilitás a szempontjából mustban történő savszabályozás előnyösebb.
Savcsökkentés: a savcsökkentésére törvényes kereteken belül a mustban szénsavas mész (CaCO3)
használható. A borkősav, minta must legerősebb sava lép reakcióba. Literenként 1 g borkősav
csökkentéséhez 0,67 g CaCO3-ra van szükség. A mustok savcsökkentése akkor indokolt, ha
savtartalma meghaladja a 10 g/l-t.
Savnövelés: az idézett bortörvény keretein belül maradva a savtartalom növeléséhez borkősav
használható fel. A borkősav hozzáadásával a must savtartalma asztali és minőségi borok esetében 1,5
g/l, rendkívüli időjárás esetében 2,5 g/l.
Színhibák javítása:
Fehér mustok színhibája lehet a pirkadt, rezes szín,a mely piros bogyóhéjú szőlőfajták (tramini,
szürkebarát, stb), léphet fel. Színteleníteni must állapotban érdemes. Színtelenítésre szolgál az aktív
szén . fontos megjegyezni, hogy a szín mellett illat és zamatanyagokat is megköt az aktív szén, tehát
alkalmazása mindig durva beavatkozás a bor rendszerébe, és fiygelmet igényel.
5.2.2

A mustok tartósítása

A mustok tartósításán az erjedésmentes állapot megtartását értjük. Az eljárásokat csoportosíthatjuk
fizikai és kémiai módszerekre.
Fizikai eljárások:
Hőkezelés: ez a folyamat abban különbözik az erjesztés előkészítésében írt hőkezeléstől, hogy itta
pasztőrözésen kívül meg kell akadályoznia visszafertőződést is. A pasztőrözött, visszahűtött mustot
sterilizált tároló edényzetbe kell bejuttatni. A fejtésnél szükséges lehet még egy 0,2 mm
pórusátmérőjű szűrőn átszűrni a mustot a további fertőzés elkerülése végett.
Hőelvonás: a hűtés és a fagyasztás alapvető lényege az, hogy az alacsony hőmérsékleten a
mikroorganizmusok életjelenségei megszűnnek. A hűtve tárolásnál csíraszegény, derített, szűrt mustot
lehet 0-2 C hőmérsékleten tartani. Fagyasztásos tartósítás során a vízelvonás és a must cukros
részeinek töményedése is szóba jön, ezért ez előnyös, de drága megoldás.
Szén-dioxid atmoszféra alatt tartás: a mustot maximum 250 mg/l kénessav tartalom mellett 7-8 bar
széndioxid nyomáson 15 C hőmérsékleten tartják.
Membránszűrés: a tartósítás legkorszerűbb módszere, amely során olyan pórusméretű
membránokon szűrik át a bort, amely pórusok között az élesztő baktériumok már nem férnek át.
A must jellemző kémiai értékei:
pH érték:
A must és a bor jellemző tulajdonságainak és a lejátszódó folyamatok nagy része függ a pH-tól. A
must és a bor savai, mint szerves savak, nem erős savakna, hanem gyenge savaknak foghatóak fel.
Ezért a titrálható savtartalomból nem tudunk következtetni a pH-ra. A pH meghatározása
mérőműszerekkel lehetséges az analitika jegyzetben leírtak szerint. A mustok pH értéke savas
tartományban 2,8 és 3,7 között mozog.
Hamutartalom
A must és a bor hamutartalma is az az anyag, amely az extrakttartalom elhamvasztása után
visszamarad, és teljesen mentes a szén legkisebb nyomától is. A hamvasztást legalább 800 C-on kell
végezni. A hamvasztás után mért érték lesz a nyert hamu. A mustok hamutartalma nagyobb minta
boroké, mivel az erjesztés alatt az ásványi anyag tartalmú vegyületek nagy része kiválik. A must
hamutartalma 2-8 g/l között van. Kationok közül legnagyobb mennyiségben a kálium (K) szerepel,
majd a kalcium (Ca), manézium (Mg), és a vas (Fe). Kisebb mennyiségben alumíniumot (Al),
amngánt (Mn), rezet (Cu) és további nyomelemeket is kimutattak. Anionok közül a foszfor (P9, kén
(S), szilicium (Si) és klór (Cl), valamint bór (B) és jód (I) mutatható ki. A mustok hamujában mindig

több akalcium mint a magnézium. A must vastartalma nem több néhány milligramnál, míg a
technológiai mustok akár 20-30 mg/l-t is tartalmazhatnak, amely a berendezések vastartalmú
anyagaiból jut a mustba. A must réztartalma 1-15 mg/l, amely az erjedés alatt kiválik.
Hamualkalitás
Égetéskor a mustban lévő szerves savak összessége karbonátokká alakul, ezért a hamu mindig
lúgos kémhatású. A hamualkalitás meghatározása azért jelentős, mert így megkaphatjuk belőle a
mustban található kötött szerves savak összességét, amelyhez hozzáadva a titrálható savtartalmat
(szabad savtartalom), az összes savtartalmat kapjuk meg.
Extrakttartalom:
A mustok és a borok összes extraktartalma az az érték, amely az adott anyagból meghatározott
körülmények között (70-100 C) nem párolog el. A cukormentes extrakttartalmat úgy kaphatjuk meg,
hogy az össze extraktból levonjuk az 1 g-on felüli cukormennyiséget. (mindig van olyan anyag a
borokban és a mustban kb 1g mennyiségben, amely cukorszerű, de nem erjeszthető, a
cukortartalommal nem határozható meg.)
A cukor és savmentes extraktartalom értelemszerűen az összes extrakttartalomból levonjuk a cukor
és a borkősavban kifejezett savtartalmat. A mustok cukormentes extrakttartalma mindig kisebb, minta
belőlük készített boroké.
Redoxpotenciál, rH érték:
Az rH érték bizonyos fokig analóg a pH értékkel. A redoxpotenciál értéke függ az oldatban lévő
oxidációs-redukciós anyagok kémiai természetétől, koncentrációjától, arányától, valamint a
hőmérséklettől és a hidrogén-ion koncentrációtól. A különböző pH értékű közegek oxidációredukciós állapotáról az rH érték jobb képet ad, mint a redoxpotenciál. A mustok és borok különböző
pH érékei miatt azok rH értékeit érdemes összehasonlítani. A szőlőfeldolgozás során nyert, levegőzött
mustok rH értéke 19-24 közötti, a Tokaj-hegyaljai mustoké 19-22, míg a must erjedés előtti pihentetés
alatti értéke 1-2 körül mozog, amely az erjedés alatt 10-15-re rohamosan növekszik.
A borászatban két redox rendszer fontos szerepet játszik, ezek a Fe2+/Fe3+ és a Cu+/Cu2+ rendszerek.

5.3 A MUST KÉMIAI ÖSSZETÉTELE:
Szénhidrátok
A must szénhidrát tartalmának túlnyomó részét a redukáló cukrok teszik ki, úgy mint a glükóz és a
fruktóz. Normál szőlőből származó must redukáló cukortartalma 130-260 g/l között mozoghat, töppedt
szőlőből származó musté elérheti az 500 g-ot is literenként.
A szénhidrátokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
Monoszacharidok
D(+)-glükóz vagy más néven szőlőcukor, dextróz. Redukáló monoszacharid. Általános képlete
C6H12O6. Hexózok közé tarozik a 6 db szénatom miatt, mégpedig aldohexóz. Vízben oldva egy része
zárt láncú formába alakul. A két forma közötti egyensúly beállásához hosszabb idő szükséges. A
glükóz a poláros fény síkját jobbra forgatja, a forgatás mértéke αD20= 52,5 fok. A borászatban
használatos élesztők közvetlenül erjesztik a glükózt alkohollá és szén-dioxiddá. Az érett szőlőben lévő
glukóz tartalom a fruktózéval azonos, tág határok között mozog, 65-125 g/l.
D(-)-fruktóz (gyümölcscukor)
Tapasztalati képlete a glükózhoz hasonlóan C6H12O6. Ketohexózok közé tartozik. Redukáló
tulajdonságú. A D-fruktózt is az élesztők közvetlenül erjesztik alkohollá és szén-dioxiddá. A Dfruktóz a poláros fény síkját balra forgatja. Optikai forgatóképessége αD20= -90,7 fok 10 %-os
oldatban.

14. kép
Diszacharidok
Szacharóz (nádcukor, répacukor)
Tapasztalati képlete C12H22O11. Összetett cukor, a glükóz és a fruktóz összekapcsolódásából
keletkezik, ezért diszacarid. A szacharóz optikailag aktív, jobbra forgatja a síkban poláros fény rezgési
síkját, αD20= +66,5 fok. Nem redukáló cukor. Lényeges az erjesztés folyamatában, hogy az élesztők
nem erjesztik ilyen formában, csak invertálás, hidrolízis után. Híg savak hatására vagy invertáz enzim
hatására glükóz és fruktóz keletkezik belőle. Ezek egyenlő mennyiségű elegye az invertcukor. A
szacharóz a szőlő levelében és zöld részeiben található meg, a bogyóban csak nyomokban van jelen.
A mustba tett szacharóz a bor savainak valamint invertáz enzim hatására lassan glükózra és
fruktózra bomlik, amelyeket az élesztők már ki tudnak alkohollá erjeszteni.
Poliszacharidok
Keményítő

15. kép

Keményítő

A klorofilos asszimiláció terméke, a növény tartalék tápanyaga, levélben, vesszőben, gyökérben
halmozódik fel. Bonyolult felépítésű poliszacharid. Általánosan (C6H10O5)n egységekből, egymással
összekapcsolt D-glükóz gyűrűkből áll. Nem redukáló tulajdonságú. Molekulatömege a 10000-100000
g ig terjed. Enzimek illetve savas hidrolízis végső terméke a glükóz. A növényben történő vándorlása
glükózként képzelhető el.
Pentózok
A pentózok 5 szénatomos cukrok, tapasztalati képletük C5H10O5. Megtalálhatóak aldóz illetve któz
formában. Az élesztők nem erjesztik őket, redukáló monoszachíridok. Édes ízűek. A pentózok közül
érdemes megemlíteni az L-arabinózt, D-arabinózt, ramnózt illetve xilózt, amelyek a must alkotó
elemei, maximum1,4 g/l mennyiségben fordulnak elő, és mivel nem erjeszthetőek, átkerülnek a borba.
Cellulóz

16. kép

Cellulóz egység

A cellulóz általános képlete C6H10O5)n, glükózpolimer, a ligninnel együtt a növényi sejtfal
alapanyaga. Savakkal főzve hosszú idő után glükóz egységekre bomlik szét. Molekulatömege 50000300000 g között van. A mustba került szilárd foszlányok, bogyófoszlányok mindig tartalmaznak
cellulózt.
Glikogén
A glikogén állati keményítő, a sejtekben rakódik le, a mustnak nem alkotórésze. Az élesztők
sejtjeiben tartaléktápanyagként van jelentősége. A friss mustban kevés az élesztősejt mennyisége, ezért
a must glikogéntartalma elhanagolható..
Pektinanyagok, gumik:
A pektinanyagok jelenléte miatt a szőlő nehezen préselhetővé válik, a must nehezen szűrhetővé,
mert kolloid zavarosodást stabilizálja.
A szőlőbogyóból származnak a pektinanyagok, amelyet kettő csoportra bonthatunk: a tiszta
pektinre és egyéb anyagokra, úgymint gumik, poliszacharidok, arabánok, pentozálok keverékei. A
mustban több az egyéb anyagok mennyisége, minta tiszta pektin.
Szerves savak.
A must savait tárgyalva három savra szűkíthetjük le a mustba található összes sav borászati
jelentőségét. Ez a három sav a borkősav, az almasav és a citromsav. A többi szerves savnak a
mennyisége elhanyagolhatóan kevés a mustban. Ilyen savak a glikolsav, glicerinsav, oxálsav. A
citromsav mennyisége is csak 3-5 % körüli az összes savtartalomhoz képest, ezért gyakorlatilag
amikor a must savtartalmát mérjük, csak borkősavról és almasavról beszélünk. A titrálható savtartalom
meghatározását lásd az analitika jegyzetben.
A szerves savak molekuláinak egy része szabad, másik része kötött vagy félig kötött ( kétértékű
savaknál) formában van jelen a mustban. A kötött formát az alkálifémekkel (nátrium, kálium) illetve
alkáliföldfémekkel (kalcium, magnézium) alkotott sói jelentik. A must savanyú ízét a szabad és a félig
kötött savak okozzák.
Borkősav

17. kép

Borkősav

Kétbázisú oxisav. A szőlőben és a mustban L(+)-borkősav található, amely erősen savanyú ízű
anyag. Megtalálható a szőlő minden részében, a szőlő jellegzetes sava. A szüret időpontjában általában
túlsúlyba kerül az almasavval szemben. A must borkősav tartalma 4-8 g/l, amelynek körülbelül fele
kötött formában van.

Sói közül borászati szempontból fontos a félig kötött kálium sója,a borkő (kálium-hidrogéntartarát) és a kötött állapotban lévő kalcium sója. A borkő rosszul oldódik vízben, alkoholos oldatban
pedig még rosszabbul oldódik. Az erjedéskor képződő alkohol hatására rendszerint kiválik a borkő két
sója a borból.
Almasav

18. kép

Almasav

Kétbázisú oxisav. Két optikai izomerje a D-almasav és az L-almasav közül a szőlőben és a mustban
az L(-)-almasav fordul elő. A szőlő minden része tartalmazza. A muszt almasavtartalma erősen
változó, függ az időjárás viszonyoktól. Mennyisége 2-7 g/l között mozog amelynek 25 %-a kötött
formában van jelen.
Citromsav

19. kép

Citromsav

Hárombázisú oxisav. A szőlőnek és a mustnak kis mennyiségben alkotórésze. A must maximum
0,5 g/l citromsavat tartalmaz.
Egyéb szerves savak
A glikolsav és a glicerinsav említhető meg itt. Nemesrothadás hatására glükonsav keletkezik,
amelynek mennyisége a 2 g/l is elérheti. A glükosav mellett glükuronsav is található iylenkor a
mustban, kicsi, 0,1 g/l-es mennyiségben.
Továbbiakban a galakturonsav és az oxálsav jelentéktelen mennyiségben szerepel a mustban,
valamint hasonló kis mennyiségben előforduló sav méga mustbana fumársav, 2-hidroxi-glutársav,
malonsav. A botrytises erjedés hatására keletkezhet még a nyálkasav,a mely a galakturonsav oxidációs
terméke, mennyisége a 2 g/l is elérheti.
Ásványi anyagok és nyomelemek.
A szőlő és a must ásványi anyag összetétele a talajból származik, hűen tükrözve annak összetételét.
Az ásványi anyagok és nyomelemek száma nagy, amelyet a szőlő növény fel tud venni. Jelentősebbek
a következőek: P, S, Na, K, Cs, Fe, Mn, Mg, Si, F, Cl, I, Al, B, Rb, Mo. Az ásványi anyagok főleg a
szőlő növény szilárd részeiben helyezkednek el, maga a must aránylag keveset tartalmaz.
A következő táblázat a must ásványi anyag összetételét mutatja.
Nitrogéntartalmú anyagok
A mustban számos fontos nitrogéntartalmú anyag megtalálható. A cukormentes extrakt tartalom 25
%-a is lehet akár a nitrogéntartalmú anyagok mennyisége.
A nitrogéntartalmú anyagok jelenléte a mustban szervetlen (NH4+) kation formában, részben
szerves formában lehetséges. A szerves nitrogént a következőkben csoportosíthatjuk:
Amidovegyületek (aszparagin, guanin), aminosavak, polipeptidek, peptonok, fehérjék.

Az aminosavak a fehérjék építőkövei, mustban a legnagyobb mennyiségben az arginin, prolin,
glutamin, treonin található. A polipeptidek polimerizált aminosavak, a fehérjebomlás kisebb
molekulájú termékei. A peptonok a fehérjebomlás nagy molekulájú bomlástermékei.
A fehérjék különböző aminosavakból épülnek fel, nagy molekulájú anyagok. Vízben oldódnak,
optikailag aktívak, a poláros fényt balra forgatják. Amfoter jellegűek.

20. kép

Aminosavak

Viaszok, olajok, zsírok.
A szőlőbogyó héján található vékony viaszréteg a bogyó védőrétegét képezi a külső hatásokkal
szemben, úgy mint víz, de baktériumok is. A viaszréteg a héj nedves súlyának 2 %-át is kiteheti. A
viaszréteg összetétele általánosan palmitinsav, cerotinsav, cetil alkohol és iricil-alkohol. A szőlő
viaszanyaga a feldolgozás során s mustba kerül.
A szőlőmag olajtartalma száraz tömegre vonatkoztatva akár 10-20 % -is lehet, amely linolsav,
palmitinsav, sztearinsav és linolensav gliceridjeiből áll. Az olaj zöldessárga színű, kellemes ízű. A
mustba olaj csak a magok szétzúzásával kerül bele.
A mustban nagyon kevés zsír találgató, mértéke 0,1 g/l mennyiségű. A borokban már több van,
amely az élesztőkből származik. Főleg olajsav és mirisztinsav jellemzi a zsírokat.
Polifenolok
Borászati szempontból az egyik legjelentősebb vegyületcsoport. Jelenlétük feltétlenül szükséges a
borokba, főként a vörösborokba. Oxidációra hajlamos vegyületek. A polifenol név a fenolos hidroxil
csoportok számára utal. Csoportosításukra két mód lehetséges. Az első a borban észlelt tulajdonságaik
alapján történt:
Flavonok
Fenolsavak
Antocianinok
Tanninok

Kémiai szemlélet szerinti csoportosítás:
Nem flavonoid fenolok: hidroxi-benzoesav és származékai, hidroxi fahéjsav és származékai, egyéb
nem flavonoid fenolok
Flavonoid fenolok: katechinek, leukoantocianinok, antocianinok és flanonok és flavonolok
Tanninok
A nem flavonoid fenolok

transz-rezveratrol
A nem flavonoid fenolok vagy egyszerű fenolok a bogyóhúsban találhatóak meg. A szőlő és a bor
hat benzoesav és három fahéjsav származékot tartalmaz. A fahéjsav származékok szabad állapotban is
és antocianinokkal alkotott vegyületek formájában is megtalálhatóak.
A nem flavonoid fenolok alkotják az érzékszervileg is érezhető összehúzó ízt.
Az egyéb, nem flavonoid fenolok közül jelentős vegyület a rezveratrol.
A szőlőbogyóban elsősorban az érés során a héjban halmozódik fel, de megtalálható a
magrészekben is. A borok rezveratrol tartalma a feldolgozási technológiától függ, lényeges a
cefreáztatás időtartama, a hőmérséklet, a széndioxidos maceráció mértéke, a présnyomás nagysága, az
enzimkezelés is. A vörösborok rezveratrol tartalma a 0,5-5 mg/l koncentráció körül mozog, jóval
magasabb mint a fehér borokban. Élettani hatása kettők: növényi védőanyagként a patogén kórokozók
szembeni védekezésben van fontos szerepe, valamint kedvező gyógyszertani hatása van a szív és
érrendszeri megbetegedések kezelésében. Az élettanilag jelentős izomerje a transz-rezveratrol.

Francia paradoxon.
Flavonoid fenolok
A borok barnulási hajlama és érzékszervi változása valamint keserű ízük a flavonoid fenolokra
vezethető vissza. Ebbe a csoportba tartoznak a katechin, leukoantocianin és antocianin vegyületek.
Ezen monomer molekulák a procianidinek alkotóelemei. Az alavegyületek rendkívül sok típusa
ismeretes, a variációk számát növeli az a tény is, hogy a flavonoidok rendszerint glükozidjaik
formájában fordulnak elő. Redukáló képességük az alapváz telítettlenségére vezethető vissza.
Antioxidáns hatásukat indirekt módon úgy fejtik ki,, hogy az oxidációs folyamatokat katalizáló
fémionokat kelát komplexbe viszik. Farmakológiai hatásukat a vér és a hajszálerek
áteresztőképességének javításával és törékenységének csökkentésével fejtik ki.
A szőlő gazdag flavonid vegyületekben.
Katechin:

21. kép

katechin

Vízoldható, hidrolízissel nem bontható vegyület. A szőlőben és általában a gyümölcsökbe a (+)
katechin és a (-) epikatechin fordul elő. A bor P-vitamin aktivitás a katechin tartalommal egyenes
arányban nő. A fejlődő borban egyszerű katechinek és gallokatechinek találhatóak.
Leukoantocianinok
Alkoholos közegben savval melegítve antocianinokká alakulnak, amelyek vörös színű vegyületek
(vörös bor színabyagai). Kisérletek bizonyítják, hogy az antocianinok szintézise a
leukoantocianinokon keresztül megy végbe. A leukoantocianidokból képződő leukoantocianidinek a
bor oxidációs folyamataiban mint oxidánsok hatnak, ezért megvédik a borokat az oxigén káros
hatásaitól. Mennyiségük borokban 2 g/l körüli, és főleg vörösborokban fordulnak elő. A flavonoidok
elsősorba a héjban, kocsányban és a magban találhatóak monomer formában, innen jutnak be a borba.
A mai szőlő feldolgozási technológiák lehetővé teszik a flavonoid fenolok koncentrációjának alacsony
ileltev megfelelő szinten tartását.
Tanninok

22. kép

antocianinok

Kettő csoportra oszthatjuk őket, hidrolizálható és nem hidrolizálható tanninok.
A hidrolizálható tanninok legismertebbjei a galluszsav, a digalluszsav, az ellágsav és a pantagalloil-glükóz. Közös tulajdonságuk, hogy szőlőben nem, de borokban kimutathatóak. Részben a
tölgyfa hordókból, részben a derítés folyamán a csersavkészítményekből kerülnek a borba.

Nem hidrolizáló tanninok a procianidinek, kondenzált tanninok illetve a tannin-flavonoidok.
A tanninok gátolják az enzimek működését, mivel denaturálják az enzimeket. Ez az oka, hogy a
must enzim aktivitása gyorsan csökken, a boroké pedig csekély
Procianidinek
Tannin típusú polifenolok 2-6 egységből álló oligomerjei.
A szőlőben található fenolos vegyületek mennyiségi és minőségi összetétele jelentős lesz a
borminőség szempontjából. Fontos szerepet játszanak a stabilitásban és az érzékszervi tulajdonságok
kialakítsáában. Komoly szerepük van a bor tisztaságában, a kellemetlen, fanyar íz kialakulásában is. A
bortechnológia szempontjából fontos szerepet játszó procianidinek és prekurzorai a katechin és az
epikatechin a héjban, a magban fordulnak elő, míg az egyszerű fenolok, úgy mint kávésav, pkumársav, ferrulsav - legnagyobb részt a bogyóhúsban találhatóak.
A must aromaanyagai
A must aromaanyagainak keletkezése a szőlő bogyó. Az aromaanyagokat két csoportra oszthatjuk
keletkezésük és előfordulások valamint kémiai felépítésük szerint.
A keletkezés szerinti csoportosítás:
Primer vagy elsődleges aromaanyagok
Prefermentatív aromaanyagok
Fermentatív aromaanyagok
Érlelési aromák.
A szőlő és a must aromaanyagai a primer és a prefermentatív aromák közé tartoznak
Primer vagy elsődleges aromaanyagok
Aki szőlővel találkozott már, annak feltűnhetett az is hogy az illatos és a nem illatos szőlők mustjai
között aromaanyagokban különbség tapasztalható. Az illatos szőlőfajták mustjaiban a terpénalkoholok
jelenléte alakítja ki a szőlőre jellemző illatokat, míg a nem illatos szőlőkben az illó vegyületeket hat
szénatomos aldehidek és alkoholok képezik, valamint megtalálható bennük még a kapronsav,
benzilakolhol és alfa-butirolakton .
A terpén vegyületek jelenléte a mustban egyértelműen a szőlőfajta jelleget fogja hordozni.
Az illatos szőlőfajtákban megtalálhatóak a következő vegyületek:
Monohidroxi-terpénalkoholok:
Linalool
Alfa-terinol
Nerol
Citronellol
Geraniol
Érzékszervileg vizsgálva a bort, ezek közül a vegyületek közül a linalool a legmeghatározóbb, 50
ug/l-es koncentrációban , már érezhető. A muskotály szőlő fajtákra jellemző vegyület. A többi
terpénaloholok íz és illatküszöbe jóval magasabb.
Oxidok:
Alfa-furán-linalool
béta-furán-linalool
gamma-furán-linalool
cisz és transz-rózsaoxid
neroloxid
Ezen vegyületek jelenléte aromaveszteséget okoz, mivel linaloolból és nerolból képződnek.
Di és trihidroxi-terpénalkoholok:
1-diendiol
2-diendiol
Endiol
Triol
Ezen vegyületekből érzékszervileg aktív vegyületek képződnek.
C6 vagyis hat szénatomos aldehidek és alkoholok:
n-hexanal
transz-2-hexenol

transz-3-hexenol
cisz-3-hexenol
Ezen vegyületek jelenléte az úgynevezett zöld ízt és illatot alakítják, ki.
A szőlő feldolgozása során a zúzás követően a héjon áztatás fázisában keletkeznek a C6, C8, C10
karbonsavak és észtereik.
Terpén glikozidok:
A tepén alkoholok előfordulása a mustban nem csak szabad formában, hanem B-glikozidos
formában, kötve is megjelennek. Ízben keserű ízt okoznak a mustban és illat szempontjábó nem
jelentős vegyületek. Lényegi szerepük abban rejlik, hohy indirekt módon hozzájárulnak az
artomakarakterek kialakításában, ugyanis lassú folyamatokban terpénalkoholokra hidrolizálnak,
pótolva ezáltal a már átalakult terpénalkoholok mennyiségét. Mennyiségük néhány száz ug a mustban.
A linalool, nerol, geraniol koncentráció a szőlő héjában jóval nagyobb, mint a kinyert lében. Ezért
ezen értékes illatanyagok kinyerése az egyik célja a héjon áztatásnak. Viszont kioldódásuk a polifenol
tartalom emelkedését eredményezi. Megoldás erre a hideg áztatás (10 C alatt), amely alatta za
romaanyagok kioldódnak, míg a polifenolok kioldódása elenyésző mértékű.
Vitaminok és enzimek
A vitaminok az emberi és az állati szervezetek számára nélkülözhetetlen vegyületek, amelyeket a
D-vitamin kivételével a szervezetünk nem tudja előállítani.
A vitaminokat két nagy csoportra szoktuk osztani, zsírba és vízben oldódó vitaminok.
A zsírban oldódó vitaminok, az A, D, E, K-vitamin
A vízben oldódódó vitaminok a B-vitaminok, C-vitamin.
A szőlőben az A-vitamin provitamonja a karotin található, amely a szőlő sárga festékanyagát
képezi.
A C-vitamin vagy más néven L-aszkorbinsav igen erős redukáló tulajdonságú vegyület. A
szőlőlében vagy mustban csak nyomokban mutatható ki.
Egyéb vízoldható vitaminokban a must gazdag, úgy mint B-vitaminok, H-, és PP-vitaminok,
pantoténsav, folsav, mezo-inozit, kolin, p-amino-benzoesav. Ezen vitaminok a mustban lévő élesztők
növekedési faktorai lesznek.
Enzimek
Az enzimek bonyolult összetételű szerves katalizátorok. Bio katalizátoroknak is nevezzük őket.
Az enzimek szerepéről a mikrobiológia részben olvashat többet.
Csoportosításuk: peroxidázok és katalázok, szacharázok, invertázok, proteázok, malátdehidrogenázok, észterázok, glikozidázok.

5.4 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Milyen szerepük van az enzimeknek a bor fejlődése során?
Sorolja fel a bor primer aromaanyagait!
Milyen aromaanyagok kerülnek át a borba a mustból, és melyek alakulnak kia a borban?
Milyen vegyületek a tanninok? Milyen szerepük van a borban?
Milyen szerves savakat találhatunk a borban? Melyek származnak a mustból?
Milyen különbség van a keményítő és a cellulóz között?
Jellemezze a glükózt, fruktózt és szacharózt! Milyen szerepük van a abor fejlődésében?
Található-e a borban szacharóz? Válaszát indokolja!
Részletezze a szőlőfeldolgozás munkafolyamatait!
Hogyan lehet a must összetételét javítani? Mi a színhiba és hogyan javíthatjuk?
Jellemezze az elsődleges vagy primer aromaanyagok, prefermentatív aromaanyagokat!

6. ERJESZTÉSI TECHNOLÓGIÁK. A SZŐLŐ ÉS BOR MIKROORGANIZMUSAI.
Az alkoholos erjedés rövid összefoglalása. Az erjedés energetikai jellemzése.
Különböző erjesztési technológiák (oxidatív, reduktív) részletes bemutatása fehér , rozé , siller és
vörösbor készítés esetében. Az erjesztés berendezéseinek bemutatása.
Az erjesztő tartályok, berendezések jellemzése (méret, alak, anyag, felszereltség, automatizáltság,
stb.).
A fehér mustok erjesztése, hőmérséklet szabályozása, széndioxid elvezetése.
Modern erjesztési technológiák bemutatása, jellemzése.
Rozé, siller és vörösbor készítése:
A kékszőlő anyagainak kinyerése.
A rozé borkészítés általános szabályai
Siller bor készítés szabályai.
Különböző vörösbor készítési technológiák, gépek, berendezések:
Vörösborkészítés héjon erjesztéssel, a színintenzitás és a fenolos vegyületek mennyiségének
változása a héjon erjesztés során.
Az erjedési hőmérséklet hatása
Macerációs idő hatása a borra (kémiai paraméterek, minőség)
Törkölykalap áttörésének jelentősége, gépészeti megoldások és a minőségre gyakorolt hatásuk.
Vörösbor készítés melegítéses eljárással, a technológia bemutatása
Vörösbor készítés szénsavatmoszférában, a technológia bemutatása.
Különleges vörösbor készítési technológiák.
A szőlő és a bor mikroorganizmusai:
A szőlőtőkén található mikoorganizmusok. Mikotoxinokat termelő gombák a szőlőn.
Élesztőgombák, a borászatban jelentős élesztőgombák (hasznos és káros).
A fejezetet lezáró ellenőrző kérdések.
A borkészítés egyik lényeges és egyben talán a legfontosabb folyamata az alkoholos erjedés. A
folyamatban a must összetétele alapvetően módosul, savas ízű, csípős újborrá alakul. Az alkoholos
erjedést az élesztők hatására következik be, azok enzimjei segítségével a mustban található cukrokat
(glükóz és fruktóz) alakítják át alkohollá. Az erjedés hő termelő, vagyis exoterm folyamat.
Lényeges feladat a borászatban az erjedési folyamat optimalizálása. Ehhez ismerni kell az élesztők
tulajdonságait, működésük körülményeit illetve a közbenső folyamatok termékeit. Az élesztők
biokémiai folyamataival a biokémia jegyzet foglalkozik.
Az erjesztési technológiákon belül más a fehér borok és a vörös borok készítése. Első feladatként el
kell dönteni, hogy milyen karakterű bort készítsünk (termés minősége, fajtája, technológia megléte,
piac). A kékszőlőkből rosé, siller és vörös borok egyaránt készíthetőek.

6.1 AZ ERJESZTŐ:
Azon helység az üzemben, ahol az erjesztés folyik. A kistermelői viszonylatban a fehér borok
mustjait általában pincében erjesztik hagyományosan. Ezen körülmények között alig van lehetőség a
hőmérséklet szabályozására,a széndioxid elvezetésére. A saválló acélból kettős köpennyel készült
erjesztő tartályok ezen problémákat nagyrészt kiküszöbölik. Továbbá megoldás jelent még a
szabadtéri saválló acéltartályos musterjesztés, amely esetben az erjedési hőmérséklet féken tartása
kiegészítő berendezésekkel megoldható. Ezen okok ellenére sem tekinthetők korszerűnek ezek a
tartályok, mivel az időjárási viszonyok állandó zavaró hatást fejtenek ki. Az erjesztő tartályokból a 810 méter magasak sem teljesen kedvezőek a keletkezett CO2 elnyelődése miatt.

6.2 FEHÉR MUSTOK ERJESZTÉSE:
A szivattyúval az erjesztő tartályba juttatott mustban kettő módszerrel lehet megindítani az
erjesztést: vagy fajélesztőt használunk (minél tisztább, hidegebb és szűrtebb a must, annál lényegesebb
ennek az alkalmazása), vagy élesztő nélkül várunk a folyamat megindulására.

Az erjedési folyamat során beszélni kell az erjedési űrről. Az erjedő must a felszabaduló széndioxid miatt erős mozgásban van, habzik, ezért 10-15 % erjedési űrt hagyunk a tartályban, esetleg
indokolt esetekben többet. A cukorfogyás mértékéből tudunk következtetni az erjedési folyamat
gyorsulására illetve lassulására. Fontos adat, mert nem hűthető tartályoknál a 10-15% erjedési űr is
kevés lehet a felgyorsulás miatti kihabzásnál.
Erjedési hőmérséklet: döntő hatással van a bor minőségére,a technológia legsarkalatosabb pontja.
A kis pincészetekben, fahordós erjesztésnél nincs lehetőség a hőmérséklet korrigálására. A
nagyüzemi termelés során nem acéltartályokat alkalmazva (vasbeton) a hőmérséklet 30 C fölé is
emelkedhet, amely esetében nem lehet szó minőségi bor előállításáról. A saválló acéltartályok erre
megfelelő megoldást nyújthatnak (például: folyó vizes hűtés a tartály oldalán).
A komoly, jól felszerelt borászatok már gépesített eszközökkel tartják kordában az erjedés
hőmérsékletét akár 0,1 °C pontossággal. Az üde, friss íz világot tükröző borok előállításánál a 10-18C
erjedési hőmérséklet betartása lényeges elem a minőségi bor előállításában. Érdekes adat, hogy az
élesztők optimális működéséhez 25 C szükséges, az előbb felvázolt hideg technológia ennél jóval
alacsonyabb hőmérsékleten tartja a cefrét, ezért így tudja kontrollálni az erjedés folyamatát, valamint
jobban megőrizni a gyümölcsös aromákat.
Az erjedési hőmérséklet kialakításában 3 lehetőség közül érdemes választani:
1, A must erjesztését 10 °C-on indítjuk, majd a cukor ¾ részét ezen a hőmérsékleten erjesztjük ki.
Megszüntetjük a hűtést, és hagyjuk kb 14-17 C-ra felmelegedni a mustot, amely hőmérsékleten a
maradék cukor is alkohollá alakul.
2, a must erjesztését mindvégig 16-18 °C-on végezzük. Üde, reduktív borok készítésénél
alkalmazzuk, Európai technika.
3, a hőmérsékletet 20-24 C között tartjuk. Az élesztők optimuma nagyon közel van. Ajánlatos érett,
közepesen illatos Furmint, Leányka, Olasz rizling, Zöld Veltelini, Zenitet így erjeszteni, illetve az
össze túlérett fajtát.
Fontos és nem utolsó kritérium életvédelmi célból a keletkező szén-dioxid (CO2) elvezetése. 1 hl
20 mustfokos mustból nagyjából 10 kg CO2 szabadul fel, amely 50 hl-nyi mennyiségű. A CO2 30 %os koncentrációja azonnali halált okoz.
A szén-dioxid alulról felfelé tölti fel a légteret, színtelen, szagtalan gáz,a melyet kezdetleges
módszerekkel égő gyertyával lehet kimutatni. Minden üzemben biztosítani kell a szén-dioxid
elvezetést és a jó szellőzést.
Rosé, siller és vörösbor készítés
Rosé borok:
A szőlő feldolgozása során a törkölyön tartás idejének rövidítésével kevesebb színanyag és tannin,
de a könnyen kioldódó leukoantocianinok kioldódásával világos színű, üde, gyümölcs illatú és
karakterű bort rosé bornak nevezzük. Gyors feldolgozási technológiát követel. Közvetlen préselést
alkalmazhatunk, vagyis a feltárt cefrét rögtön a présbe vezetjük és préseljük.
Egyes esetekben 4-24 órás cefre extrakciót alkalmazhatunk, amely ideje függ a fajtaválasztéktól és
a tradícióktól.
A cefreáztatás optimális hőfoka 18-20 C. A rosé borok kevés kivételtől eltekintve gyors
fogyasztásra készülnek.
Siller bor:
Magyarországi viszonylatban a rosé-nál több színanyagot tartalmazó, mélyebb szín bort siller
bornak nevezzük. Közel áll a vörös borhoz. Önálló kategóriát képez, magyar illetve német sajátosság.
A cefre erjesztését általában 2-3 nap után megszakítják, a színmustot elválasztják.
Vörösbor:
A vörösbor készítésénél a kékszőlő bogyójából kioldható fenolos anyagok összessége átkerül. A
színt meghatározza az antocianin tartalom. Az erjesztés során keletkező alkohol fehérjedenaturáló és
színkioldó hatás érvényesül.
A kékszőlő anyagainak kinyerése a vörös bor készítésénél elsődleges de nem kizárólagos célja az
antocianinok kioldása. Mivel ezen vegyületcsoport ízérzetéhez fanyarság is társul, lényeges a héjon
áztatás ideje. Megjegyzendő, hogy a szín kialakításában más fenolos vegyületek is részt vesznek. A
kioldási folyamat eltérő sebességgel megy végbe. Az elején gyors színkioldási folyamat a nyolcadik

nap körül éri el a csúcspontját, onnan lassul. A tanninok kinyerése az első 2-3 napban intenzív, majd
utána lassú folyamattá válik.
A héjon erjesztett szőlő kivétel nélkül bogyózni és zúzni kell. Az erjesztés során lehet a természetes
élesztőflóra elszaporodására várni, de általában fajélesztőket használunk. A cefrekénezést általánosan
50-100 mg/kg mértékű kénessavval érdemes végezni. Újabb módszerek speciális
enzimkészítményeket használnak a színanyagok kioldására.
Az alkoholos erjedés megindulásával a cefre szilárd részeinek nagy része (bogyóhéj, bogyóhús,
magvak egy része) a felszínre emelkedik, és úgynevezett törkölykalapot képez. Ennek áttörése és
újbóli bemerítése lényeges lépés és alapvető követelmény. Az extrakció módszerei és körülményei
lényegesek lesznek a bor minőségére: ezek az erjedés hőfoka és a cefre szilárd és folyékony részeinek
együtt tartózkodási ideje illetve a törkölykalap visszamerítésének módja.
Erjedési hőmérséklet általánosan vörös borok esetében 20-30 C között van, borászatoktól függően
változhat.
Macerációs idő: a rövid, 5-10 napos macerációs idő nem teszi lehetővé az antocianinok és a tannin
vegyületek kioldódását, legalább 1-4 hét együttes tartás szükséges és 20-25 °C hőmérséklet.
Törkölykalap bemerítése:
Lehet statikus és dinamikus rendszerű a bemerítés, gépeit lásd a technológiai fejezetben.
Vörösborokat készíthetünk még melegítéses eljárással is. Ebben az esetben a hő fehérjéket
denaturáló hatását hasznosítjuk. A hő közlés (60-70 °C-ra melegítés) és általában 1-3 órás kioldási idő
után a kékszőlő cefréjéből vörös mustot nyerünk, amelyet borrá erjesztünk. A szőlőt e művelet előtt
bogyózzák, zúzzák és kénezik. Ez a technológia ma már háttérbe szorult, esetleg penészes, rothadt
kékszőlő erjesztésénél alkalmazható.
A vörösborok készítése lehetséges még szénsavatmoszférában
Kézimunka igényes, nagy gondosságot igénylő anaerob eljárás. Kiemelkedően gyümölcsös
karakterű borok előállítására alkalmas. Érdekes a technológiája ennek a borkészítésnek. Négy jól
elkülönülő lépése írható le:
Első lépésben a szén-dioxid gázzal feltöltött tartályba betöltik az ép szőlőfürtöket.
Alapkövetelmény a bogyók törődésmentes betöltése.
A második lépésben a szőlőbogyók a tartály szén-dioxid tartalmának 25-35 %-át megkötik,
amelyet pótolni kell. Ezek után a bogyókban beindult enzimatikus folyamatok útján almasavból etilalkohol képződik, majd speciális aromaanyagok jönnek létre, amelyek csak az ilyen típusú borokra
jellemzőek, illetve magasabb rendű alkoholok és savak képződnek. Ezen erjedés mellett jelen van az
alkoholos erjedés is a bogyókból kifolyó mustban. Az első fermentáció fázis hőmérséklete 28-30 °C,
időtartama 8-12 nap. A második fázis az alkoholos erjedés fázisa. A második fázis után leengedik a
színlevet, majd préseléssel présmustot nyernek.
A harmadik lépésben a kinyert mustot fajélesztőkkel beoltva 18-20 C-on erjesztik, majd a
malolaktikus fermentációt elősegítik.
Negyedik lépésben zajlik le az alkoholos és a malolaktikus fermentáció.
Az így készült vörösborok általában gyors forgalmazásra, vagy házasítási alapként könnyű
vörösbor előállításra szolgálnak.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:

6.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vázolja fel a rosé bor készítés lépéseit! Térjen ki a fontosabb, lényegesebb technológiai
folyamatra!
Vázolja fel a vörösbor készítés lépéseit! Térjen ki a fontosabb, lényegesebb technológiai
folyamatra!
Mennyi széndioxid keletkezik egy hektoliter bor erjedése során? Miért veszélyes eza gáz?
Miért lényeges a vörösborkészítésnél a törkölykalap folyamatos áttörése, bemerítése? Milyen
vegyületek oldódnak ki ezen lépésben?
Hasonlítsa össze a fehér, rosé és vörösbor készítés technológiáját a héjon áztatás időtartama
alapján!
Mitől függ a cefre extrakció ideje?
Mekkora mértékű cefrekénezést érdemes végezni a vörösbor készítés során?

Mennyi az optimális macerációs idő és hőmérséklet a vörös bor készítés során?
9. Sorolja fel a must erjesztése során alkalmazható 3 lehetőséget!
10. Milyen gázzal ürítik le a tartályokat a feltöltés előtt?
8.

7. AZ ERJEDÉS BIOKÉMIÁJA ÉS MIKROBIOLÓGIÁJA, AZ ERJEDÉS IRÁNYÍTÁSA.
Az erjedés feltételei.
Az alkoholos erjedés kémiai bemutatása, lényeges lépései. A glikolízis lépései, citromsav ciklus.
Az erjedés fázisai, reakciói (glikolízis): foszforsav-észterek képződése, trióz-foszfátok keletkezése,
piroszőlősav keletkezése, acetaldehid és etanol képződése.
Szekunder termékek keletkezése, jelentőségük a bor minőségének szempontjából:
tejsav képződése
glicerin képződése, a glicerin piroszőlősavas erjedése
ecetsav képződése az erjedés alatt
Piroszőlősavból származtatható másodlagos anyagcseretermékek: acetil-Co-A, acetoin, diacetil,
butilénglikol, almasav képződése, borostyánkősav képződése, metil-almasav képződése.
Nitrogén tartalmú összetevők lebomlása az erjedés során, jelentősége a borászatban.
Közvetlen aminosav felvétel a szubsztrátból
Ammónia felszabadulása
Erhlich-féle asszimiláció
Magasabb rendű alkoholok képződése, illat és zamatanyagokban gyakorolt hatásaik.
Kéntartalmú aminosavak képződése, és megjelenésük a borban.
Az erjedés szakaszai, kémiai és mikrobiológiai jellemzésük.
Az erjedés szabályozásának lényege, lehetőségei különböző fizikai és kémiai paraméterek
változtatásával. Technikai feltételek.
A fejezetet lezáró ellenőrző kérdések.

7.1 AZ ERJEDÉS FELTÉTELEI, AZ ALKOHOLOS ERJEDÉS
Mint már az előző fejezetekben is említésre kerül (a must kémiai összetétele) a mustban
legnagyobb mennyiségben a cukrok közül glükóz és fruktóz található, de nem szabad elfejteni a kis
mennyiségben jelen levő szacharóz tartalmat sem. A szacharózt tartalmát a szőlőben található invertáz
enzim még az erjedés előtt lebontja. A szőlő alkoholtartalmának képződése az előbb említett kettő
cukorból történik, elsődleges folyamatban a glükózból. A must glükóz/fruktóz aránya közel 1:1-hez. A
kettő típusú hexóz átalakítása biokémiai folyamat révén a glikolízisben történik meg, amely
folyamatban alkohol és szén-dioxid képződik a cukrokból. Ezt a folyamatot szoktuk EMP folyamatnak
is nevezni..
A folyamat részletes leírását lásd a biokémiai fejezetben.
Ebben a fejezetben néhány részét tárgyaljuk a folyamatnak, röviden, tömören összefoglalva annak
lényegét.
A glikolízis során a glükóz és a fruktóz piroszőlősavvá alakul, amelyből a folyamat végén alkohol
képződik. A piroszőlősav enzimatikus úton átalakul acetaldehiddé, amelyből alkohol képződik.

23. kép
A mustban található cukrok egy részéből azonban nem alkohol, hanem egy része glicerin
képződésére fordítódik, más része pedig az élesztők energiaellátását fedezi ( szaporodás, stb).
Az alkoholos erjedés teljes anyag és energiamérlege a következő
C6H12O6 + 2 ADP + 2 H3PO4 = CH3-CH2-OH + 2 CO2 + 2 ATP + 2H2O
A folyamat során hő szabadul fel, vagyis exoterm a folyamat. Ez a hő akkora, hogy 1 kg 18,2
m/m%-os cukoroldat alkoholos erjedése során a maradék energia körülbelül 26 C-al emelné meg a
cefre hőmérsékletét, ha nem adná le a hőt a rendszer a környezetének.
Összefoglalva el lehet mondani az erjedési folyamatról, hogy egy rossz energia kihasználással
végbemenő folyamat, amely azért következik be, mert a sejt a saját súlyához képest sok energiát
használ fel az életműködéséhez.

7.2 AZ ERJEDÉS FÁZISAI
Az alkoholos erjedés fázisai mintegy 28-30 egymás után következő folyamatot foglalnak magukba.
A borászok számára elengedhetetlen az erjedés részfolyamatainak és az azokban szereplő
vegyületeknek az ismerete, mert ezekben a folyamatokban alakulnak ki a bor alkotórészei.
A folyamat felsorolva, röviden, tömören:
1, foszforsav képződése: hexózok foszforizálása történik, a végtermék fruktóz-1,6-difoszfát.
2, trióz- foszfátok képződése: a fruktóz-1,6-difoszfát molekula triózokra, 2 db 3 szénatomos
molekulára bomlik.
3, piroszőlősav keletkezése
4, acetaldehid és etanol képződése

7.3 SZEKUNDER TERMÉKEK KELETKEZÉSE
7.3.1

Tejsav képződése

A monoszacharidok, jelen esetben hexózok erjesztése során az élesztők minjdíg termelnek tejsavat
is. A foylamatban piroszőlősav alakul át tejsavvá tejsav-dehidrogenáz enzim hatására. Ebből az
enzimből kettő fajt ismerünk, az egyik D(-)-tejsavat, a másik L(+)-tejsavat állít elő. A borélesztők

kizárólag csak D(-)-tejsavat állítanak elő a cukorból (kivétel egy-két faj: Saccharomyches veronae). A
biológiai almasav bontás folyamán az L(-) almasavból l(+) tejsav keletkezik.
7.3.2

A glicerin képződése

A glicerin képződése az erjedés kezdeti stádiumában sokkal erőteljesebb. A glicerin a a NADH2
oxidációs foylamatában keletkezik a NADH2 a hidrohénjét az acetaldehidnek tudja leadni, de ez a
kezdeti folyamatban nincs jelen. Ezért az erjedés elején más úton indul meg a folyamat, amelyben
acetaldehid keletkezik, és a NADH2 már le tudja adni a hidrogénjét.
Kén-dioxid adagolás hatására az acetaldehid lekötődik, így növekvő glicerin koncentrációt
eredményez az erjedő közegben. Ebben az esetben a cukor 22-25 %-a glicerinné alakulhat, amely
arány a normál erjedésben 5-8 %. Megemlítendő, hogy a magasabb glicerin koncetráció az
alkoholtartalom csökkenésének a rovására képződik csak.
Ecetsav képződése az erjedés alatt
Az erjedés folyamán az erjedés első szakaszában nő az ecetsav koncentrációja, majd a vége fele
csökken. A növekedés és a csökkenés mértéke nagymértékben függ az élesztő fajtól. Az erjesztés
során az élesztők nem csak termelik, de dfel is használják az ecetsavat oly módon hogy acetaldehiddé
redukálják az ecetsavat.
Piroszőlősavból származó termékek
Általában a piroszőlősav koncentrációja a borokban 80-100 mg/l között mozog. Ezen termékből
keletkezhetnek a következő anyagok: acetoin, amelyből diacetil képződik. A következő termék a 2,3butándiol.
Egy újabb fontos termék is keletkezik, az almasav, amely a piroszőlősavból oxálecetsavon
keresztül almasavvá alakul át.
A piroszőlősavból borostyánkősav is keletkezik: piroszőlősav, almasav, fumársav, borostyánkősav
reakcióúton.
Piroszőlősavból 2-metil-almasav képződik ecetsav, piroszőlősav és acetil-coenzim-a
kondenzációjával.

7.3.3

A nitrogén tartalmú összetevők lebontása az alkoholos erjedés alatt:

A mustban a nitrogén tartalmú összetevők aminosavak, fehérjék, polipeptidek és ammónium kation
formájában vannak jelen általánosan. Az élesztők a fehérjéken kívül lebontják az összes
nitrogénforrást. A legkönnyebben felhasználható az élesztők számára az ammónia-nitrogén.
Magasabb rendű alkoholok képződése az erjedés alatt
Egyik feltételezett folyamata a magasabb rendű alkoholok képződésének az aminosavak és a
cukrokból való képződés. Az ammónia-nitrogénből az élezstők képesek maguk számára szintetizálni
az összes aminosavat. Ha aminosav is van eredetileg a mustban, akkor az élesztők melléktermékként
magasabb rendű alkoholok is kialakulhatnak, ezek az 1-propanol, 2-metil-1-propanol, 2-metil-1butanol illetve a 3-metil-1 butanol.
7.3.4

Kéntartalmú aminosavak képződése

Az élesztők a borban található szulfátokat képesek kén-hidrogénné (H2S) erjeszteni,a melynek
szintje 10-150 µg/l is lehet. Továbbá képesek szulfit (SO32-) ionok képzésére is. Ezen termékekből
kiindulva a két fő kéntartalmú aminosav, az L-cisztein és a metionin is képződhet.
Az erjedés alatti kén-hidrogén képződés nem egyenlő az erjedés utáni merkaptán képződéssel,
amely a hibás technológia miatta a sokáig seprőn maradó borokban keletkezik. Már néhány mg/l
merkaptán koncentráció a bornak kellemetlen illatot és ízt ad, nehezen eltávolítható. A kén-hidrogén
származhat még a mustban lévő kén tartalmú aminosavak lebontásából is. A kén-hidrogént az erjedés
kezdeti szakaszában érezhetjük, de az alkohol kierjedése során keletkező szén-dioxid teljesen kiűzi a
borokból.

7.4 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1.

Írja le az alkoholos erjedés feltételeit!

Mi a glikolízis lényege?
3. Egészítse ki a következő egyenletet:
C6H12O6 + ADP + H3PO4 = CH3-CH2-OH + CO2 + ATP + H2O
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mi keletkezik a biológiai almasav bontás folyamán az almasavból?
Milyen vegyületekből keletkezhet kén-hidrogén és merkaptán az erjedés
folyamatában?
A borélesztők kizárólag csak D(-)-tejsavat állítanak elő a cukorból?
Az erjedés folyamatában mikor keletkezik glicerin?
Mekkora a piroszőlősav koncentrációja borokban?
Milyen magasabb rendű alkoholok keletkeznek az erjedés alatt?
Hogyan változik az ecetsav koncentrációja az erjedés során?

8. BORKEZELÉS, STABILIZÁLÁS ÉS ÉRLELÉS. A BOR FEJLŐDÉSÉNEK KÉMIÁJA
8.1 BEVEZETÉS
A modern nagyüzemi borászatokban a kierjedt újbort különféle kezelésekben részesítik, melyek
alapvető célja a bor stabilitásának, palack állóképességének kialakítása. Ebben a fejezetben a
borkezeléseket, azok technológiai folyamatait, eszközrendszerét, illetve a borfejlődés kémiai, elméleti
hátterét mutatjuk be
8.1.1

A borkezelések célja

A kierjedt új bor kezelésének szükségességét a termelési folyamatok felgyorsulása, a borászat
technológiai és technikai fejlődése, azaz az iparszerű bortermelés kialakulása, illetve a bor palackozási
igényének általánossá válása vonta maga után. E kezelések célja tehát a bor fejlődési folyamatainak
felgyorsítása, a végtermék előállítás idejének lerövidítése továbbá a bor stabilitásának,
palackállóságának kialakítása és megőrzése.
A borkezelések egyrészt az újbor zavarosító anyagainak eltávolítását ,azaz tisztítását, másrészt a
bor fiziko-kémiai egyensúlyának kialakításával a lehetséges későbbi zavarosító anyagok létrejöttének,
tehát a potenciális zavarosságnak a megelőzését szolgálják. A kezelések elsősorban fizikai és kémiai
hatásokra, módszerekre alapulnak, de a biológiai almasavbontás során mikroorganizmusok
felhasználására is sor kerül. A fizikai kezelések - bár drága berendezéseket igényelnek –
népszerűbbek, mert a bor természetes, eredeti jellegét nem változtatják meg.

8.2 BORKEZELÉSI MŰVELETEK CSOPORTOSÍTÁSA
Tisztító kezelések a fejtés, a szűrés és a szeparálás. A borok stabilitását a derítés, a hőkezelés és az
érlelés szolgálják. A kezelések többsége nem csak egy célt valósít meg, az elsődleges hatáson túl más
folyamatot is elősegít.
A fejtés elsődleges feladata az erjedést követően letisztuló újbor elválasztása a leülepedett seprőről.
Természetesen minden hasonló eset, bármilyen üledékről, aljról való dekantálás fejtésnek minősül.
Ugyancsak fejtés a borok bármely célból való mozgatása (szállítás, egalizálás, szellőztetés, stb.).
Fejtés során a bor oxigénnel találkozik, ami következtében változnak a redox viszonyai. Ez már a bor
stabilitására ható, kémiai folyamat. Az oxigén felvétel mértéke a fejtés technikájától, gyakorlati
megvalósításától függ. Ezek alapján beszélhetünk nyílt, félig nyílt, félig zárt és zárt fejtésről. Nyíltan
fejtünk egy bort például akkor, amikor egyik tartályból egy másikba szivattyúzzuk úgy, hogy az üres
tartály felső búvónyílásán át vezetjük a tömlőt és a bor zubogva-csobogva esik a tartály fenekére. Zárt
a fejtés akkor, ha mindkét tartály alsó csapját használjuk és a borok felületére védőgázt (többnyire
széndioxidot) feszítünk.
Az újborok első fejtésének ideje meghatározó jelentőségű, és a borok minőségéhez, elsősorban
teltségéhez, testességéhez igazodik. Ezek szerint korán fejtjük a vékony, egyszerű, könnyű fehér
borokat, míg a nagy testű, almasav bontásra szántakat hosszabb ideig seprőn tartjuk.
A fejtés eszközei a különféle működési elvű (ezekről bővebben a ….linken) szivattyúk, a
fejtőtömlők és az ezeket összekötő szerelvények ( tömlővégek, tömítések, kapcsok, hollanderek, stb.),
valamint fejtőcsapok, gólyanyak, kutyafej, stb.
A derítés időben rendszerint a fejtést követi, tehát a már tisztított bort célszerű deríteni. A
derítésnek hármas célja van: egyrészt további tisztítás: a szuszpendált, kolloid részecskék eltávolítása,
másrészt stabilizálás a potenciális zavarosító anyagok lekötésével és végül a minőség javítása az
idegen ízek, szagok megkötésével, a húzós fenolos vegyületek „kerekítésével”.
A derítés során jellemzően lejátszódó folyamatok az adszorpció, a flokkuláció és a leülepedés. A
derítést mindig próbaderítés előzi meg, amit laborban végzünk a derítőszerek és azok dózisának
meghatározása céljából. A kiválasztott derítőszert a gyártó útmutatása szerint kell előkészíteni (pl.
duzzasztás), ellenkező esetben jelentős hatékonyság veszteséggel kell számolnunk. A derítőszert
alaposan el kell keverni a borban. A derítési reakció általában rövid idő alatt lejátszódik, rendszerint az
ülepedésre kell tovább várni. A derítés hatásfokát a derítendő bor állapota is befolyásolja

(hőmérséklete, pH-ja, széndioxid tartalma, stb.), például a magas széndioxid tartalmú (erjedő) bort
nem érdemes deríteni, hiszen a pelyhesedő (flokkuláló) csapadék nem fog leülepedni. A derítési aljról
akkor fejtsük a bort, ha már tömör üledék képződött.
Megkülönböztetünk egyszerű és kombinált derítőszereket. A legáltalánosabb egyszerű derítőszerek
az ásványi anyagok (bentonit, aktív szén) illetve a fehérjék. A természetes állapotú fehérjéket (kazein,
albumin, zselatin, stb.) ma már szintetikus, könnyen felhasználható, jól oldódó készítményekkel
helyettesítik. Az egyéb derítőszerek közül a sárgavérlúgsót nem, viszont a PVPP-t előszeretettel
alkalmazzák a borászatok. A kombinált szereket jellemzően több egyszerű derítőszer összeállításával,
a derítés hatás spektrumának kiszélesítése érdekében készítik a gyártók. Klasszikus kombináció a
bentonit-zselatin-kovasavszól együttes.
A szűréssel tovább tisztítjuk a bort és kialakíthatjuk, illetve megőrizhetjük állóképességét.
Segítségével tovább gyorsítható a készre kezelt végtermék előállítása.
A tisztító hatás mértéke szerint több fokozatban megkülönböztetünk durva, közepes, finom és steril
szűrést. A szűrés módja szerint beszélhetünk a hagyományos frontális áramlásos (a bor laminárisan,
párhuzamos rétegekben áramlik), illetve a keresztirányú (cross flow, tangenciális) szűrési
rendszerekről. A két leggyakoribb frontális áramlásos eljárás a kétdimenziós (felületi) lapszűrés
valamint a háromdimenziós (mélységi) kovaföld szűrés. Az újabban kifejlesztett membrán frontális
szűrés ugyancsak kétdimenziós, de az előzőektől eltérően itt nincs szükség külön segédanyagra.
Ezeknél a módszereknél a szűrőhatás részben adszorpción (a szűrő pórusainál kisebb részecskék),
részben egy előzetesen kialakított szűrőréteg mechanikai visszatartásán alapul. A frontális áramlásos
szűrések segédanyagai a cellulóz szűrőlapok, a kovaföld és a perlit. A szűrőmembránok
tulajdonképpen különféle műanyagokból (cellulózok, polipropilén, DTFE, nejlon, stb.) készített
vékony filmek. A borászatban alkalmazott pórusméretük a 0,45 és 1,0 µm közötti. A
hibridmembránok felülete több rétegű, a melyek pórusmérete különböző, így több fázisú szűrést
tesznek lehetővé.
A keresztirányú szűrésnél a tiszta bor az áramlás irányára merőlegesen, a membrán pórusain át
távozik, míg a zavarosító anyagok tovább keringenek a rendszerben. Az elvitt tiszta bort szűrendő
borral pótolják a szűrési folyamat végéig. Ezzel a módszerrel a membrán pórusméretétől függően
„egymenetben” akár sterilre is szűrhetünk egy erősen zavaros bort is.
A vákuum dobszűrés a nagy szediment tartalmú folyadékok (seprő, derítési alj, stb.) tisztítási
eljárása. A szűrőgépek bemutatását megtalálhatja a .. oldalon/ linken.
A szeparálás a nagyüzemi borászatokban alkalmazott tisztító művelet, melyet jellemzően a
tömegborok gyors készre kezelése érdekében végeznek. A folyamat lényege, hogy a borban
szuszpendált szilárd részecskéket sűrűség különbség alapján centrifugális erőtérben – ahol ez a
különbség sokszorosára nő - választják szét a folyadék fázistól. Szeparáláskor a tisztítás mellett erős
mechanikai, rázó hatás is éri a borokat, továbbá fokozódik az oxidáció veszélye, ezért alkalmazásuk
fokozatosan csökken.
A hőkezelés a borok stabilizálásának fizikai módja, mellyel a bort a szokásos (pince)
hőmérséklettől eltérő hőhatásnak teszik ki, így a zavarosságot mesterségesen idézik elő, azért, hogy
később az ilyen hatásokkal szemben stabil maradjon.
A melegkezelés során a bort 35-110 C0 közötti hőmérsékleten tartják hosszabb-rövidebb ideig
(részben a bor analitikai tulajdonságai, részben a stabilizálási cél szerint), majd visszahűtik. A
melegkezelésnek hármas célja lehet: a leggyakrabban a fehérje stabilizáció érdekében alkalmazzák.
Meleg (65-70 C0 ) hatására a termolabilis fehérjék koagulálnak, illetve tanninokkal és fémsókkal
pelyhes csapadékot alkotva leülepednek. A második cél a biológiai stabilizáció, mely elsősorban az
élesztőgombák elpusztítását eredményezi ugyancsak néhány perces 65-70 C0- ra történő hevítéssel. A
harmadik cél az enzimatikus oxidáció csökkentése, az oxidáz enzimek (mint fehérjék) kicsapásával. A
melegkezelés időtartama szerint megkülönböztetünk gyors (néhány másodperces vagy perces) hevítést
valamint több napos (10 – 30 nap) melegen tartást. Ez utóbbi esetben a bor hőmérséklete mindössze
35 - 40 °C.
A hidegkezeléssel a bort fagyáspontja közeli hőmérsékletre hűtik, és 6-10 napig izotermikus
tartályban ezen a hőmérsékleten tartják. Ezzel a borkő (kálium tartarát) kicsapódását érik el, vagyis a
bor „hidegstabillá” válik. Mellékhatásként kisebb mennyiségben fehérje is kiválik, bár ebben a pH
emelkedés is szerepet játszik. A hűtés alkalmával könnyen oxidálódhat a bor, hiszen a hideg folyadék
több gázt nyel el, ezért az oxigén kizárására fokozottan kell ügyelni. A hidegkezelés annál

hatékonyabb, minél gyorsabban és minél közelebb hűl le a bor a fagyáspontjához. Ez a hőmérséklet a
bor alkohol és kisebb mértékben az extrakt tartalmától függ. Kiszámítása úgy történik, hogy az alkohol
tartalom feléből 2-t levonunk (természetesen mínusz tartományban). Hidegkezelés után (még hidegen)
a borkő kristályok eltávolítása érdekében szűrni kell a bort.
(A hőkezelés berendezéseinek bemutatását lásd a …. Linkre kattintva!)
Az érlelés során a borok mélyreható fizikai, kémiai és biológiai változásokon mennek keresztül,
melyek közül az oxidációs folyamatok és az észterképződés játszák a legfontosabb szerepet. Végső
soron ezek a változások alakítják ki a kész bor arculatát, harmóniáját és érzékszervi (szín, illat és íz)
tulajdonságait is.
Az érési folyamatban megkülönböztetünk fejlődő szakaszt, tetőpontot és hanyatló szakaszt. A
szakaszok időtartama és a bennük lejátszódó változások a bor eredeti összetételétől, a tárolás módjától,
illetve a borkezelés során alkalmazott eljárásoktól függ. A könnyű, reduktív típusú borok gyorsabban
fejlődnek, míg a testes, tömör, komplex borokat hosszabb ideig kell érlelni. A bor fejlődését az
illatanyagok átalakulásán követhetjük a legérzékletesebben. Ennek mértéke a bor elsődleges
(gyümölcs) és erjedési aromaanyagainak változatosságától, gazdagságától függ. Természetesen a
borok ízében, harmóniájában (savak, tanninok lekerekedése, az alkotók összesimulása, stb.) is
előnyös, minőség javító átalakulások figyelhetők meg.
A borok érlelése porózus fahordókban, illetve pórusmentes vasbeton (régebben), műanyag és
fémtartályokban (rozsdamentes acél), valamint a különféle módon lezárt palackokban történhet. A
hordókban a borok fejlődése öntisztulással kezdődik. Az erjedési széndioxid elillanása után viszonylag
gyorsan leülepednek a zavarosságot okozó szilárd részecskék, a fából kioldott fenolos anyagok pedig a
bor fehérjéivel képeznek csapadékot, így a bor önderüléssel stabillá válik. A továbbiakban a fahordók
pórusain keresztül zajló lassú és folyamatos oxidáció (mikrooxidáció) hatására kialakulnak az ún.
ászkolási illat- és zamatanyagok. A barrique hordós érlelés során a fa illetve a pörkölési aromák
egészítik ki a bor saját zamatait. A pórusmentes tartályok a reduktív jellegű borok tárolásához
kedvezőek, mert ezekben tovább megőrizhetők az elsődleges szőlő aromák és az erjedési (zárvány)
széndioxid tartalom. A tartályokban érlelt bor csak a borkezelések alkalmával vehet fel oxigént. A bor
végső arculatának eléréséhez és megtartásához a borászok gyakran kombinálják a tárolóedények
használatát.
A borok seprős érlelése (seprőn tartás) fahordókban és tartályokban egyaránt végezhető. A bor a
seprőből értékes „testépítő” anyagokat (elhalt élesztő sejtekből) és aroma alkotókat vehet fel,
ugyanakkor a seprő védelmi szerepet is betölt, megköti a fából extrahált nemkívánatos
aromaanyagokat és fenolos vegyületeket.
Az érlelési folyamat a technológia eszközeivel is módosítható. Kénezéssel a bor oxidációsredukciós viszonyait, azaz a fejlődés sebességét befolyásolhatjuk. A tárolóedények teletöltésével
kizárjuk a levegőt a bor környezetéből, amellyel egyrészt az oxidáció kémiai és enzimatikus hatását
csökkentjük, másrészt az aerób mikroorganizmusok életfeltételeit is megszüntetjük. A fahordók
apadási veszteségét rendszeres töltögetéssel pótolni kell.
A természetes parafa dugóval lezárt palackokban a bor hasonló fizikai, kémiai változásokon
(mikrooxidáció) megy keresztül, amit a jellegzetes palackbuké kialakulása is jelez. A palackos érlelést
stabil klimatikus körülmények között és fektetve kell végezni.

8.3 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
Mi a célja a borkezeléseknek?
2. Miért vált szükségessé a borok kezelése – válasszon az alábbi kifejezések közül:
a, a termelési folyamatok felgyorsulása, az ivóvízkészlet csökkenése, a borászat technológiai
és technikai fejlődése, az erdőterületek általános csökkenése, az iparszerű bortermelés
kialakulása, a bor palackozási igényének megjelenése, a borfogyasztás globalizációja, az
alkohol fogyasztás csökkenése?
b, Mi a célja a borok hőkezelésének: fehérje stabilizáció, élesztőgombák elpusztítása, az
ecetbaktériumok gyérítése, az enzimatikus oxidáció csökkentése, az üzem hőfeleslegének
levezetése?
1.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

c, Milyen folyamatok játszódnak le a hordós érlelés során: az erjedési széndioxid elillanása, az
alkohol és a víz rétegződik a hordóban, leülepednek a zavarosságot okozó szilárd részecskék,
hirtelen megnő a bor titrálható savtartalma, fából kioldott fenolos anyagok a bor fehérjéivel
csapadékot képeznek, lassú és folyamatos mikrooxidáció, megjelennek a fa illetve a pörkölési
aromák, a fehér borok kékes színeződést kapnak?
Egészítse ki a mondat hiányzó szavait:
a, A borkezelések egyrészt az újbor …………. ……………… eltávolítását ,azaz tisztítását,
másrészt a bor fiziko-kémiai egyensúlyának kialakításával a lehetséges későbbi zavarosító
anyagok létrejöttének, tehát a ……………………………. a megelőzését szolgálják.
b, Fejtés során a bor oxigénnel találkozik, ami következtében változnak a ………….viszonyai.
c, A keresztirányú szűrésnél a tiszta bor az áramlás irányára …….., a membrán pórusain át
távozik, míg a zavarosító anyagok tovább keringenek a rendszerben
Költségesebb voltuk ellenére miért népszerűbbek a fizikai borkezelések?
Sorolja fel a bort tisztító kezeléseket!
Milyen kezelésekkel érheti el a borok stabilitását?
Milyen fizikai-kémiai jelenségek játszódnak le a borok derítése során?
Melyik a két leggyakoribb frontális áramlásos szűrési eljárás?
Milyen fizikai jelenségen alapszik a szeparálás?
Hogyan tudja a bor hidegkezelésének hatékonyságát növelni?

9. PALACKOZÁS, CSOMAGOLÁS, PALACKOS TÁROLÁS
9.1 BEVEZETÉS
Ebben a leckében/fejezetben a készre kezelt, érlelt bor palackozásának folyamatát ismerjük meg.
Rövid történeti visszapillantást követően megállapítjuk a palackozás céljait, majd áttekintjük
palackozás munkafázisait, illetve a palackozó üzem egységeit.
A palackozás feltételei közt szerepelnek a bor előkészítettsége, a palackozó gépsor és a kiszolgáló
háttér berendezéseinek üzemképessége valamint az adott bortételhez szükséges palackozási anyagok
rendelkezésre állása, mennyiségi és minőségi ellenőrzöttsége.
Végig követjük a borászati üzemből átadott bor útját az előkészítő tartálytól a készáru raktárig,
közben megismerjük a palackozó üzem épületének funkcionális egységeit, illetve a palackozó gépsor
felépítését, gépeit és működésüket.
Bemutatjuk a különféle kategóriájú, illetve stílusú borok jellemző csomagoló anyagait. Ismertetjük
a borok jelölésére, a címke tartalmára vonatkozó szabályokat.
A bor stílusa, érettsége szerint a palackozás menete lehet teljes, azaz a folyamat a csomagolással,
készáru kibocsátással zárul, vagy lehet részleges, azaz a töltés és zárás után a „meztelen” palackok
további érlelés céljából a pincébe vagy a palackos érlelőbe kerülhetnek. Ide illesztjük a borban
érleléskor lejátszódó, a minősére ható kémiai folyamatok bemutatását, értékelését. (Szabi !)
A fejezetet a minőségbiztosításról ejtett néhány szóval zárjuk.

9.2 A PALACKOZÁS CÉLJA
A borok termelői palackozása a XX. században vált általánossá Európában. Természetesen
korábban is kerültek forgalomba, illetve a módosabb fogyasztók asztalára palackba töltött borok, de az
igazi áttörést a városi fogyasztói társadalom kialakulása és a borkultúra, a borfogyasztás
polgáriasodása hozta meg.
A palackozás egyik célja a borok kisebb, szinte személyre szóló egységbe való csomagolása, illetve
a végső fogyasztóhoz való közvetlen eljuttatása. A borkereskedelem fejlődésével egy-egy borvidék
borai a földrajzilag távoli fogyasztókhoz is eljutottak, akik természetszerűen örömmel vásárolták és
tartották a különféle nemes italokat. A városok emeletes házaiban nem állt rendelkezésre a borok
tárolására alkalmas helység, pince, így szükségessé vált egy kisebb, egyszeri alkalomra szánt
fogyasztási egység, az (üveg) palackos bor kifejlesztése.
A készre kezelt borok minőségének és eredeti tulajdonságainak megőrzése a másik fontos célja a
palackozásnak. A megkezdett hordóban gyorsan veszítettek minőségükből, majd a hosszabb tárolás
során gyakran megromlottak (pimpósodás, ecetesedés) a borok. A lezárt (különösen a zárjeggyel
ellátott) palackokban nem vagy csak nagy nehézségek árán lehet a bort kicserélni vagy hígítani, így a
termelő nagyobb garanciát tud nyújtani a bor eredetiségéről.
Bár a termelők boraikat a legszebb állapotukban töltik le, azok fejlődése nem áll meg, a dugón
keresztül megvalósuló mikro-oxidáció révén tovább érik, tökéletesedik. Így az eddigiekhez
hozzátehetjük, a palackos érlelés minőségjavító hatását is.

9.3 A PALACKOZÓ ÜZEM
A nagyobb borászatokban a palackozás, és a folyamatot kiszolgáló egységek külön épületben, vagy
épületrészben kapnak helyet. A legnagyobb teret többnyire a töltőcsarnok foglalja el, amihez
közvetlenül kapcsolódnak: a borelőkészítő helyiség, a laboratórium, a palackozási anyagok (palack,
dugó, kupak, címkék és karton) tárolói, az energia ellátás helysége és a szociális helyiségek (mosdók,
öltözők). Kissé távolabb helyezkedhetnek el a berendezéseket karbantartó műhelyek, az irodák és a
készáru raktár.
A töltőcsarnok a palackozási folyamat központi egysége, legfontosabb berendezése a palackozó
gépsor. A csarnokban fokozott higiéniai követelmények uralkodnak. Kizárólag a termékpálya
úgynevezett tiszta vonalai érhetnek ide. A dolgozók is csak tisztán, „fehér” öltözetben léphetnek be. A
palacktöltő gépsor eleje és vége rendszerint a csarnokon kívül található. A gépsor kezdőpontját képezi

a mosógép, ide érkezik a visszáru göngyöleg. A végpontot pedig a palettázó berendezés jelenti, amely
a kartondobozokat raklapra rakja, pántolja és zsugorfóliával csomagolja.
A borászati üzemből a palackozásra szánt bort a megfelelő (az üzem belső szabályozása szerinti)
dokumentumok kíséretében adják át a palackozó üzemnek. Ekkorra a bor már fizikai és kémiai
értelemben is stabil (palackálló), megfelelő stílusú (házasított), illetve fejlettségű és sterilre szűrt.
Először a borelőkészítő helyiség tartályaiba fejtik. Itt történik az utolsó ellenőrzés. Mintákat vesznek
tételenként, melyeket analitikai, mikrobiológiai és érzékszervi vizsgálatnak vetnek alá a
laboratóriumban. Az eredmények alapján - ha szükséges - elvégzik a szabad kénessavszint beállítást,
továbbá a kategóriának megfelelő édesítést, illetve a tartósítószer (K-szorbát, metaborkősav,
stb.)bekeverést. Rozé és üde, reduktív fehér, továbbá habzóborokhoz ekkor célszerű a széndioxid
hozzáadása. Amennyiben hideg pincéből került ide a bor, szükséges lehet az előmelegítés is. Ennek az
a célja, hogy csökkentsék a bor dilatációját (kitágulását) a palackban és hogy, megelőzzék a címke
tapadását gátló páralecsapódást a palack felületén.
Az előkészített bort steril szűrőre vezetik, lap- és membrán (0,45 mikronos) szűrést követően fejtik
a töltőgép tartályába.
A legtöbb borászati nagyüzem jól felszerelt laboratóriummal rendelkezik. A rutin analitikai
mérések (alkoholtartalom, titrálható savtartalom, cukortartalom, illósav tartalom, összes- és szabad
kénessavtartalom, pH mérés, stb.) mellett mikrobiológiai vizsgálatokat (faj és törzs meghatározás,
csíra számlálás, stb.) valamint derítési próbákat és próba házasításokat végeznek itt.
A bor csomagoló anyagai közül a palackok hutasteril állapotban vagy visszáru göngyölegként
érkeznek az üzembe. Nagy terjedelmük miatt az utóbbiakat szabad ég alatt, a zsugorfóliával védett új
palackok raklapjait legfeljebb fedett szín alatt tárolják. A papír árut (karton, címke) és a kisebb
terjedelmű anyagokat (dugó, kupak) típusonként és kategóriánként elkülönítve a csomagoló anyag
raktárban tartják. A tisztító- és fertőtlenítő szereket, az előkészítéshez használatos borászati
segédanyagokat (szűrő membrán, tartósító szer, stb.) továbbá a gépsor alkatrészeit kisebb tárolókban
helyezik el.
A palackozás helyiségeinek, továbbá a gépek és berendezések energia ellátása főként a temperálás
(a borok előmelegítése, meleg steril töltés), a villamos energia, illetve a sűrített levegő biztosításának
feladatára összpontosul. Eszközeik általában a kazánházban nyernek elhelyezésre.
Az üzem dolgozóinak pihenése, étkezése, továbbá tisztálkodása, ruhacseréje, valamint
szükségleteik elvégzése érdekében szociális helyiségeket (mosdók, öltözők) alakítanak ki, ez
utóbbiakat nemek szerint külön a nők és külön a férfiak számára.
A gépek és berendezések karbantartására, a kisebb javítások elvégzésére a borászati üzem
műhelyében nyílik lehetőség. Komolyabb problémák megoldására célszerű a gyártó cég szakembereit
kihívni.
A palackozási folyamatok tervezése, az adatok rögzítése, az eredmények értékelése, a kísérő
dokumentumok kitöltése, tárolása és összességében az üzem adminisztrációja az irodá(k)ban történik.

9.4 A PALACKOZÓ GÉPSOR
A palackozó gépsor a palackozás berendezéseiből, az azokat összekötő, illetve a palackokat szállító
lánc szalag pályákból, továbbá a kiegészítő berendezésekből (gőzfejlesztő, membrán szűrő, fix
rozsdamentes acél csővezetékek, légkompresszor, stb.) áll. A palackozó gépsor mellett viszonylag kis
létszámú személyzet dolgozik, feladatuk elsősorban a gépek felügyelete, illetve a munkafolyamatok
minőségének ellenőrzése.
A palackozás, a mikrobiológiai stabilitás megőrzése szerint alapvetően kétféle, hidegsteril és
melegsteril technológiájú lehet. Az utóbbi, bár technikailag (a sterilizálás vonatkozásában) egyszerűbb
feladat, a borminőségre gyakorolt kedvezőtlen hatásai (illat és íz veszteség, oxidáció) miatt kevésbé
elterjedt a gyakorlatban. Így itt csak annyit említünk meg, hogy az eljárás lényege a bor 50-55 0C –ra
való hevítése és 10 -15 percig történő hőntartása. A következőkben felsorolt gépek műszaki leírását,
működési elvének magyarázatát
A palackozás megkezdése előtt a gépsort, különösen a palacköblítő, a töltő és a záró gépet
sterilizálni kell. Erre leggyakrabban gőz vagy forró vizes kezelést alkalmaznak (az előbbi biztosabb).

A sor első műveletét, a mosott, vagy új palackok feladását a kisebb üzemekben kézzel, a
nagyobbakban automata berendezéssel végzik. Ennek lényege, hogy az üres palackokat a gépsor
szállító pályájára helyezik.
Ezt a a palack öblítő, és/vagy fertőtlenítő egység követi. A fertőtlenítés kéndioxiddal, kénessavval,
ózonnal, esetleg más fertőtlenítő szerrel történhet.
Rendszerint a fertőtlenítés elé helyezik el a palackokat átvilágító szerkezetet, amely segítségével
ellenőrzik a palackok tisztaságát, sérülés- és szennyeződés mentességét. A palackok milyenségére
vonatkozó, korábbi kissé merev szemlélet már fellazult, az egyetlen korlátozó szabály az, hogy a
csomagoló anyag feleljen meg az élelmezésügyi szabályoknak és ne károsítsa a bort. Ennélfogva a
palackok alakjuk, űrmértékük, méretük, színük és tömegük szerint eltérőek lehetnek, többnyire utalnak
a bennük lévő bor jellegére és minőségére. A leggyakoribb palackok 0,75 liter űrmértékűek, rajnai,
burgundi vagy bordói alakúak, színtelen vagy zöld, barna (és átmeneteik) színűek. Bizonyos
termőhelyhez kötött borokat egyedi palackba is lehet (sőt kell) tölteni, például a tokaji
borkülönlegességeket. Természetesen promóciós célokkal különleges színű és alakú, egyedi
palackokat is lehet használni, amennyiben az a töltést, szállítást, stb. nem akadályozza.
A sor következő egysége a töltőgép, amely többféle műszaki elven működhet, alapvető feladata a
bor meghatározott mennyiségének palackba juttatása, az úgynevezett szintre töltés. Méretéhez és
teljesítményéhez igazítják a többi gépét, végső soron meghatározza az egész gépsor sebességét, azaz
teljesítményét. A nagy teljesítményű töltők körforgásos rendszerűek. Különösen reduktív borok
esetében a töltés előtt inert gázzal (nitrogén, széndioxid) telítik a palackokat, így az oxigén
kiszorításával segítik a bor üdeségének megőrzését..
Közvetlenül a töltőgépet követi a palackzáró berendezés. Az alkalmazott zárásmód szerint ez
lehet dugózó, csavarzáró vagy régebben koronazáró berendezés. Mindegyiknél alapvetően fontos,
hogy a palackok központosan kerüljenek a záró alkatrész alá. A záráshoz két kiegészítő művelet is
tartozhat, az egyik inert gázt juttat a bor felületére, a másik - dugózók esetén - sűrített levegővel lefújja
a dugómorzsalékot a zárópofák környékéről. A bor minősége szempontjából a töltés és a zárás az
egész sor legkényesebb művelete. A korszerű töltősorokon ezt a két gépet (sőt, újabban a palack
sterilizálót is) egy monoblokkban (azonos légterű, zárt egység) helyezik el, melyet a visszafertőzést
elkerülendő steril gázzal túlnyomás alatt tartanak.
A borászatban a palackok zárására leggyakrabban használt megoldás a dugózás. A dugó
milyensége is összhangban áll a borok minőségével. Eszerint a nagy minőségű, drága borokhoz natúr
parafa dugót (ennek minősége és mérete is változik), a borminőség csökkenésével előbb a még mindig
parafa alapú technikai dugók, végül a szintetikus (koextrudált és fröccsöntött műanyag) dugók
következnek. Az utóbbi években jelent meg és terjedt el - az elsősorban a reduktív borok
frissességének megőrzését célzó - csavarzáras zárási mód, amely kizárja a bor és a külső környezet
közötti gázcsere lehetőségét.
A tökéletes zárást, ugyanakkor a bor fejlődését is biztosító megoldások érdekében a gyártó cégek
folyamatos technológiai innovációt végeznek.
A zárást követően történik a palackok kiszerelése, azaz a kupak és a címkék felrakása. A kupak
díszítő, védelmi és információ közlési szerepet tölt be. A kupakot az adagolóból általában sűrített
levegő áram „lövi” rá a palackra. A kupakok anyaga lehet hőre zsugorodó műanyag (PVC), fém (ón)
vagy a kettő keveréke (polilaminált), ugyancsak a bor minősége, illetve a végtermék ára
függvényében. A fém és a polilaminált kupakokat külön görgőző szerkezet simítja a palack nyakára. A
szépen kiszerelt kupak gyűrődés vagy hólyagosodás mentes és általában eltakarja a bor szintjét. A
védőkupakot akkor is célszerű felhelyezni, ha a palackok visszakerülnek a pincébe, további érlelésre,
mert védi a dugót a nedves levegő távoltartásával.
A címkézőgép általában jóval bonyolultabb berendezés, hiszen több címkét és több pozícióban kell
felragasztani a palackra. A címkék részben kötelező információt tartalmaznak meghatározott
formában, részben a termelő által bemutatott, a borról, a birtokról, stb. szóló ismeretekkel elősegítik a
termék eladását. A kötelező információkat a főcímke közli a fogyasztóval egy látómezőben. Ennek
elhelyezése tetszőleges, történhet a palack has- vagy hát oldalán. Gyakran előfordul, hogy a bor
évjáratát egy külön „lepke” címke mutatja be, ily módon évjárat váltás esetén nem kell az egész
címkét újratervezni, illetve a megmaradt címkéket kidobni. Bizonyos minőségű, illetve általában a
védett eredetű boroknál nyakszalag garantálja a bor minőségét és eredetét. A címkékre is igaz az,
hogy anyagával, grafikai kivitelezésével, stb. közvetett módon is kifejezik a bor minőségét, stílusát és

értékét. A hagyományos címkéket folyékony ragasztóval kell a palackra rögzíteni illetve simítani. A
címkéző gépen belül külön egység biztosítja a ragasztó állandó konzisztenciáját (hőmérsékletét),
felhordását illetve a felesleges ragasztó leválasztását és elvezetését. A korszerűbb, öntapadós címkék
felhelyezése sokkal egyszerűbb, tekercses kivitelben a has és a hátcímke egymást követheti a kívánt
távolságban ugyanazon tekercsen. A címkézőgépen célszerű elhelyezni a palackozási dátumot, vagy az
adott tételt azonosít kódot (a címkére) nyomtató, továbbá a palackszámláló berendezéseket.
A kiszerelt palackokat kézzel vagy nagy teljesítményű sor esetén automata géppel rakják a gyűjtő
csomagoló kartonokba vagy műanyag rekeszekbe. A kartondobozok a palackok elválasztása és
rögzítése tekintetében maguk is sokfélék lehetnek, méretük a palackok számához és méretéhez
igazodik. Közvetlen feladatuk mellett reklám felületet is biztosítanak. Általában a palackozást
megelőzően, helyben állítják össze. A műanyag rekeszek nagyobb helyigényűek bennük a palackok,
címék könnyebben sérülnek, de megvásárlásuk csak egyszer jelent költséget. A kartonokat vagy
rekeszeket raklapra pakolják, pántolják, majd zsugorfóliával bálázzák és így szállítják az üzem készáru
raktárába.
Ezek a raktárak a borminőség és a papír csomagolóanyagok védelme érdekében légkondicionáltak,
emiatt gyakran használják palackos borok érlelésre is, konténerekben.

9.5

A PALACKOZOTT BOROK ÉRLELÉSE

A borok palackozás utáni érlelésének célja jellemzően a minőség javítása. Ez egyfelől vonatkozik a
palackozásit követő átmeneti minőségvesztés korrigálására, másfelől a borok egyes tulajdonságainak,
paramétereinek kedvező változására, végül a harmónia kialakulására.
A palackozás folyamata, ún. nyúzó hatása ugyanis minden borra kedvezőtlenül hat, azaz illat és
aroma anyagai összekuszálódnak, átmenetileg mérséklődnek, a bor szerkezete, tartása fellazul,
egyensúlya felbomlik, savai élesebbé válnak, stb. Ez a változás függ a bor kiindulási minőségétől
valamint a palackozás körülményeitől (szűrés, oxidáció, rázkódás, stb.). A regenerálódáshoz szükséges
idő hossza ugyancsak a bor eredeti minőségén és az érlelés körülményein múlik. Általános tapasztalat,
hogy a könnyebb, egyszerűbb borok 3-6 hónap alatt visszanyerik a palackozásuk előtti állapotukat,
míg a testes, bonyolultabb jellegű, rendszerint hordóban tartott boroknál az ehhez szükséges idő
elérheti a 9-12 hónapot is. A palackos borok hosszabb érlelésének a célja az eredeti minőség
meghaladása, a teltség kialakulása, az éles savak lekerekedés, az érdes tanninok simulása. Ennek
időigényét - a fent leírtak szerint - ugyancsak több tényező határozza meg. Legfontosabb a bor eredeti,
a szőlő alapanyagtól származó minősége, a borkészítés technológiája (oxidációs hatások) és a
fejlettsége. A sarkos, erőteljes, nagy sav- és cserzőanyag tartalmú borokat hosszabb ideig (több év), a
harmonikus, telt borokat rövidebb ideig célszerű érlelni. Az érlelés körülményei szintén fontosak, a
sötét, állandó klimatikus adottságú érlelők (pincék) kedvezőbbek. A palackokat fektetve célszerű
tárolni, ellenkező esetben a parafa dugók kiszáradhatnak, és a normálisnál több oxigént engedhetnek a
palackba. A dugó minősége (szerkezete, épsége) alapvető fontosságú.
Az érlelésnek kedvezőtlen hatásai, következményei is lehetnek. A bor elsődleges szőlő aromái
elvesznek, átalakulnak. A vörösborok színanyagai oxidálódva, valamint kolloiddá alakulva
megváltoznak (barnás, sárgás árnyalat), továbbá kondenzálódnak és kicsapódnak. Ez utóbbi jelenséget
az alacsony hőmérséklet elősegíti, míg a magasabb hőmérséklet az oxidációs folyamatokat gyorsítja.
A könnyebb, lágyabb fehérborok kiüresednek, elvénülnek túl hosszú érlelés alatt.

9.6 A BOROK JELÖLÉSE
Az Európai Unió borreformja 2009. augusztus 1-től az alábbi új kategóriákat vezette be:
földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek:
- oltalom alatt álló eredet megjelöléssel ellátott borászati termékek (OEM), az a bor
melynek minősége alapvetően egy adott földrajzi környezethez a természeti, valamint emberi
tényezőkhöz kötheti. Kizárólag a lehatárolt földrajzi területen termett és feldolgozott Vitis vinifera
szőlőből készülhet, maximális megengedett terméshozam 100 hl/ha seprős bor,
- oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek (OFJ) melynek
különleges hírneve vagy egyéb jellemzői az adott földrajzi eredethez kapcsolhatók. A borok legalább
85 %-ban a földrajzi területen termett, ott feldolgozott, Vitis vinifera, vagy annak és a Vitis

nemzetséghez tartozó fajoknak a keresztezéséből létrejött szőlőfajból származó szőlőből készül
maximális megengedett terméshozam 120 hl/ha seprős bor,
földrajzi jelzés nélküli borászati termékek (FN). ország bármelyik termőhelyi kataszterbe
sorolt,
szabályosan eltelepített ültetvényén található bármely osztályba sorolt szőlőfajta terméséből
előállítható, tetszőleges hozam mellett.
A jelölések típusai
1. Kötelező jelölések azok a kifejezések és adatok, amelyeket mindenképpen fel kell tüntetni a
címkén.
Kötelezően egy látómezőben kell feltüntetni az alábbiakat::
- termékkategória megjelölése (OFJ és OEM boroknál a minősítés szerinti kategória és az
oltalom alatt álló név)
- tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban (% vol)
- űrtartalom (SI mértékegységek, latin karakterekkel)
- származási ország (az ország neve, vagy Európai Közösségből származó bor, stb.)
- palackozó ( termelő) vagy a forgalmazó neve és címe (H és négyjegyű kód)
- glükózban és fruktózban kifejezett cukortartalom (pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült
habzóbor, minőségi és illatos minőségű pezsgő esetén)
Kötelező feltüntetni, de nem egy látómezőben:
- tételszám (Lot), amely az azonos tételeket jelöli
- allergén (kén-dioxid) tartalom (ha koncentráció meghaladja a 10 mg/liter tartalmat)
- import (EU-n kívülről behozott borászati termék) esetén importőr
2. Szabályozottan használható választható jelölések: azok a kifejezések, adatok stb., melyeket nem
kötelező jelölni a címkén, azonban ha feltüntetik őket, akkor bizonyos feltételeknek teljesülniük kell.
- évjárat feltüntetése csak abban az esetben lehetséges, ha a szőlő legalább 85%-át az adott
évben szüretelték
- fajta neve akkor tüntethető fel, ha a bor legalább 85%-ban az adott fajtából készült. Két vagy
több szőlőfajta esetén a bor előállításához felhasznált valamennyi fajtát fel kell tüntetni, csökkenő
sorrendben.
- közösségi szimbólum feltüntetése (OEM és OFJ terméken)
- egyes előállítási eljárásokra utaló kifejezések (barrique, késői szüret, szűztermés, főbor,
jégbor, újbor illetve szinonimái
- rosé vagy rozé (bármilyen írásmóddal) kifejezések csak a kékszőlőből készült borászati
termékeknél
- palackozás helyének feltüntetése (termelői palackozás, termőhelyen palackozva, stb.)
- a FÖMI térképére felvezetett dűlő név, a Földrajzi Névtár írásmódja szerint (csak OEM
boroknál )
- e”-jel, mellyel palackozó/csomagoló felelőséget vállal arra, hogy a termék megfelel az
előrecsomagolt termékek
névleges mennyiségére vonatkozó szabályozásnak
- egyebek: szőlő ökológiai termesztésére vonatkozó információ, minőség megőrzési garancia
(dátum jelzéssel)
3. Szabadon használható jelölések: Minden olyan, az előzőekben nem tárgyalt kifejezés, adat, szó
stb., ami nem téveszti meg a fogyasztót.

9.7

ÖSZEFOGLALÁS

A fejezet a modern borgazdaság egyik legfontosabb és legnagyobb körültekintést igénylő
munkafolyamatát, a palackozást mutatta be. A bor fogyasztásának elterjedése és a bortermelés
iparosodása megszüntette a helyben fogyasztás kényelmét és idilli állapotát. A csomagolás, amint az
élelmiszeriparban már általánossá vált, kiemelt fontosságot kapott a termelési technológiákban. Ennek
jelentőségét a termékek eredet- és minőségvédelme tovább emelte.

A folyamat megkezdésének feltételei közül elsődleges a bor készenléti állapota, azaz fizikai,
kémiai és mikrobiológiai stabilitása, továbbá fejlettsége, valamint a palackozási anyagok adott
mennyiségben és minőségben való rendelkezésre állása.
A továbbiakban megismertük a borászat palackozó üzemének felépítését, a központi egységét
képező töltőcsarnokban és a köré elhelyezett kiszolgáló funkcionális helyiségekben zajló
tevékenységeket. Ezt követően sorra vettük a palackozó gépsor berendezéseit, azok legfontosabb
feladatait és működési elveit. A gépek bemutatása kapcsán kitértem a felhasznált palackozási illetve
csomagolási anyagok jellemzésére is.
A borok egységes jelölésére az EU 2009 évi borreformja ad pontos útmutatást. Ez a reform új
termék kategóriákat vezetett be, melyek a bor eredetével és földrajzi megjelölésével kapcsolatos. A
címkére kerülő információk kötelező és választható kategóriákba sorolhatók. A kötelező adatok közül
a fontosabbakat egy látómezőben kell feltüntetni, azaz úgy elhelyezni, hogy a palack forgatása nélkül
elolvashatók legyenek. A hazai borászok a bor egyediségét erősítő dűlő megjelölést egybehangzóan
fontosnak tartják.
A palackozást követően célszerű a palackozott bort pihentetni, érlelni. Az érlelés még a reduktív,
gyümölcs karakterű borok esetében is hasznos, hiszen a palackozás folyamata „megnyúzza” a borokat.
Az érlelés általában fektetve, pincében vagy temperált tárolókban történik. Ideje a bor minőségétől,
teltségétől analitikai paramétereitől, stb. függően akár több év is lehet.

9.8 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Egészítse ki a mondat hiányzó szavait:
a, A palackozás egyik célja a borok kisebb, szinte személyre szóló egységbe való
………., illetve a végső …….. való közvetlen ………………….
b, A korszerű töltősorokon a ………és …….. gépet egy monoblokkban
(azonos
légterű, zárt egység) helyezik el, melyet a ……………. elkerülendő
steril gázzal
túlnyomás alatt tartanak.
c, A palackokat ………. célszerű tárolni, ellenkező esetben a parafa dugók
…………., és
a normálisnál több ………..engedhetnek a palackba.
Válasszon az alábbi kifejezések közül:
a, Melyek a palackozásra előkészített borral szembeni elvárások?
a bor fizikai és kémiai értelemben is stabil (palackálló), 30 C0-nál nem magasabb
hőmérsékletű, meghatározott stílusú házasított), megfelelő fejlettségű, sterilre
szűrt, szénmonoxidot nem tartalmaz, 1,6 bar alatti belső nyomású
b, Milyen módon végezheti a töltőgép sterilizálását?
hideg vizes öblítés, meleg vizes mosás, forró vizes mosás, klórgázos kezelés, gőzölés,
c, Kötelezően egy látómezőben kell feltüntetni az alábbiakat:
termékkategória megjelölés, a palack tömege, tényleges alkoholtartalom, űrtartalom,
származási ország, palackozó (termelő) vagy a forgalmazó neve és címe, glükózban és
fruktózban kifejezett cukortartalom (pezsgő esetén), a töltés ideje, adóraktár engedély
szám
Milyen jelenségek játszódnak le a palackozott borban?
Sorolja fel a palackozó üzem funkcionális egységeit!
Milyen feladatokat végeznek el a borelőkészítő helységben?
Sorolja fel a palackozó gépsor berendezéseit!
Milyen palackzárási megoldásokat ismer?
Sorolja fel a borok túlzott érlelésének kedvezőtlen hatásait!
Az Európai Unió borreformja 2009. augusztus 1-től milyen új bor kategóriákat vezette be?
Mi az alapvető elvárás a boros címke szabadon használható jelöléseivel szemben?

10.BORÁSZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTJAI, HIGIÉNIA, HULLADÉK
ELTAKARÍTÁS. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK.
BORBETEGSÉGEK, BORHIBÁK.
10.1 HULLADÉKOK A BORÁSZATBAN. A HULLADÉKOK KELETKEZÉSE, FELHASZNÁLÁSA,
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A BORÁSZATOKBAN.
A borászatban megjelenő környezetvédelmi szempontok bemutatása a szőlő termesztésétől a bor
palackozásáig illetve eladásáig.
A nagyüzemi szőlőfeldolgozásnál, borkészítésnél az átlagot figyelembe véve általában 1 liter bor
forgalomba kerüléséhez 6 liter víz (amely általában ivóvíz) szükséglettel lehet számolni, ami jelentős
szennyvíz kibocsátást jelent. A vízkibocsájtás jellege szezonális, vagyis a szüret, feldolgozás,
palackozás idején nagyobb, míg a holt időszakokban kisebb a fogyasztás. Nagy általánosságban
általában a szüretnél és szőlőfeldolgozásnál keletkező szennyvíz nem terheli a közüzemi csatornákat,
így helyi derítőkben, vagy szabadba elvezetéssel kerül vissza a természetbe. A pincészetekben folyó
technológiai műveletek során az októbertől – februárig terjedő időszakban jelentős a vízfelhasználás,
majd a borok készre kezelése, szűrése – február – április – jelenti a nagyobb szennyvízterhelést a helyi
környezetre. A borpalackozás vízfelhasználási igényére példaként egy városi környezetben működő,
saját szikkasztóval nem rendelkező nagy cég adataira hivatkozva egy éves 80 millió palackos
bortermelés összes vízfelhasználása 280.000 m3 vízfelhasználást jelent és ugyanennyi közüzemi
csatorna igénybevételt.
A szőlőtermesztésben alkalmazott növény védőszerek használatának szabályai, a
vegyszermaradékok jelentősége.
Szőlőtermesztésben:
növény védőszerek,
gyom irtószerek és azok tárolóedényei,
műtrágyák
A felhasznált anyagokért a felelős a növényvédelmi szakmérnök és a tulajdonos. A keletkezett
hulladékok és vegyszerek veszélyeztethetik a talajt, felszíni vizeket és a termelt terméket, illetve az
állatvilágot is.
A biotermelés a borászatban is az előző okok miatt terjedőben van, mivel az ellenőrzött termelés
mellett a betegségeknek ellenálló szőlőfajtákat telepítik. Az EU-ban szigorúan szabályozzák a
mezőgazdasági szermaradványok határértékeit (maximum tolerancia limit). Az emberre és állatokra
veszélyes peszticidek, herbicidek és bomlástermékeik hatalmas mennyiségét adatbázisban rögzítik és
törekednek a határértékek alacsony értéken tartására. A magyar előírások megfelelően szigorúak,
néhány esetben az EU előtt járnak. Az előírásokhoz csatlakozó törvényes rendelkezések is
megfelelőek, valamint az új fogyasztóvédelmi törvény is nagyobb biztonságot ad a fogyasztóknak.

10.2 A SZŐLŐFELDOLGOZÁSNÁL KELETKEZŐ ANYAGOK:
Szőlőkocsány általában aprítás után komposztálásra, kisebb részben esetleg égetésre kerül.
Szőlőtörkölyt mint biomasszát a komposztálás után visszaforgatják a talajba, így a szállítási
költségeket csökkentik. Jelenleg Magyarországon a komplex feldolgozásra csak Kunfehértón van
lehetőség, ahol elsősorban a borkősavban, cukorban gazdag, értékes törkölyt dolgozzák fel. A
kistermelők pálinkafőzésre használják az erjesztett szőlőtörkölyt, amelyből a jól ismert törköly
pálinkát nyerik

10.3 BORÁSZATBAN KELETKEZŐ ANYAGOK
Sárgavérlúgsós derítés (kékderítés) során keletkező „kékalj” az egyedüli borászati anyag, amit
külön tárolva, kezelve kell környezetvédelmi szempontból megsemmisíteni. A kékderítést csak
engedéllyel rendelkező szakember végezheti, törvényi előírásoknak megfelelően. A sárgavérlúgsó
engedélyezett derítőanyag a borászatban, amivel a vasat, nehézfémeket, cinket, rezet, mangánt, vagyis
a fémek nagy részét. lehet rosszul oldódó Berlini-kék nevű komplex csapadék formájában a borból

eltávolítani. A derítési kékaljnak korábban jelentős terhelő hatása volt a természetre, mint veszélyes
kommunális hulladéknak számított. A vas és szénacél, réz és ötvözetei kiszorultak a korszerű borászati
gépgyártásból, helyette nem oldódó, saválló acél eszközöket, vagy műanyag eszközöket használnak. A
rozsdamentes és műanyag eszközöknél már nincs fémfelvétel, így a borok nem igényelnek kékderítést,
legalábbis nem a korábbi éveknek megfelelő mértékűt.
Természetesen a szőlőtermesztésnél a növényvédelemben használt réztartalmú permetezőszerek is
növelhetik a bor fémtartalmát. Magyarországon a kékaljat nem dolgozták fel, hanem összegyűjtve
Olaszországba szállítják, ahol Bologna mellett – a többi melléktermékkel együtt kémiailag kezelve –
festékgyártáshoz használták azt. Jelenleg csak a nagyobb borkombinátoknál jelentkezik ez a mára már
kisebb jelentőségű probléma, a kisebb egységek a megfelelő technológia és eszköz használat mellett
nem használják a kékderítést. A tudomány mai állása szerint az oldhatatlan csapadék kékalj még a
talajban sem okoz szennyezést, mivel nem degradálódik. A szeméttelepre került „kékalj” évekig
bomlás nélkül kék színnel jelzi a nehézfém szennyezést.
A mai korszerű borászatban a fémtartalom miatt a nagyüzemi technológiában csak ritkán kell
kékderíteni a borokat. A kistermelő borászat is korszerűsödik és a határértékek feletti fémszennyezést
más kezelési technológiával szüntetik meg, mivel a kékderítést csak szakvizsgázott és az Országos
Borminősítő Intézet által nyilvántartott személy végezheti Magyarországon.
A laboratóriumi vegyszerek a borvizsgálatok korszerűsödésével, a gyors és műszeres vizsgálatok
terjedésével elvesztették jelentőségüket, így kevesebb vegyszert termelnek. A használt és lejárt
vegyszerek, göngyölegek megsemmisítésére alakult vállalkozókkal kötnek szerződést a borvizsgáló
laboratóriumok.
Egyéb hulladékokként érdemes megemlíteni a borászati üzemekben keletkező szűrőanyagok,
műanyag, üvegcserép, fáradt olaj, papírhulladék, irodai festék, kazetták és egyéb környezetre ható
hulladékokat az erre szakosodott cégek gyűjtik és elszállítják.
A legtöbb borászati hulladék, úgy mint a szűrőanyagok közül a kovaföld, perlit, szűrőlap
membránok, a dorogi hulladékégetőben semmisül meg. Az 1990-es évekig környezetvédelmi és
egészségkárosító hatás szempontjából az azbeszt tartalmú szűrőanyagok jelentettek gondot a
borászatban.
A világszervezetek (WHO/FAO) nyomására az azbesztet ma már nem alkalmazzák az
élelmiszeriparban sem. A borászatban a hasznosítható hulladékokat általában értékesítik a
továbbfelhasználók számára. Leginkább kartonpapír, műanyag és üveg kerül értékesítésre. A
borászatban napjainkban elterjed az úgynevezett kohósteril új üveg palackok használata, melyek a
kommunális szemétbe kerülnek, ezzel elég jelentős szennyezést alkotva a környezetre, holott a
visszagyűjtésük az EU-ban megoldott. Magyarországon a borászatban a hulladék, melléktermék
hasznosítás kérdésében még vannak feladatok, amelyeket meg kell oldani. Jelentős lépést a borászatok
tudnak tenni a tudatos felhasználás, gyűjtés, ártalmatlanítás terén.

10.4 A BORÁSZATBAN KELETKEZŐ ANYAGOK:
Borseprő és ülepítési alj értékes borászati melléktermékek, melyet a nagyüzemek seprőpréselés,
dobszűrés után komplex feldolgozásra értékesítenek (borkősav és fehérjetakarmány gyártásra).
Jelentős mennyiség kerül lefőzésre és újabban a borhamisítók vásárolják fel, amely tevékenység miatt
a szakma kárára történik. A bevezetett hatósági intézkedések csak a szeszfőzdék számára teszik
lehetővé a törköly és seprővásárlást. A borseprő még szennyvízzel kerülhet a csatornarendszerbe vagy
a természetes környezetbe, melynek hatására növekszik a víz kémiai oxigén igénye (KOI). Különösen
a hordó és tartálymosásnál lehet csökkenteni ezen szennyvíz-terhelést. A borpalackozás
környezetvédelmi szempontból a leginkább víz- és energia igényes a borászatban. A borászatban
alkalmazandó EU és az ISO előírások legfőképpen a borpalackozás és forgalmazás környezetet terhelő
problémáival foglalkoznak.
A borászatokban használatos vízművek is az új követelményeknek (ISO 9001) igyekeznek
megfelelni. Az új üvegpalack felhasználóknál lényegesen kevesebb a víz- és energia felhasználás,
azonban a bevezetett termékdíj és a betétdíj jelenthet gondot. A szabályozás értelmében az új üveget is
szükséges vízzel öblíteni és sterilizálni, hasonlóan az egész palackozó gépsorhoz, ahol a hagyományos
gőzöléssel, vagy CIP-rendszerrel oldják meg a helybeni fertőtlenítést, vagy a másik nem fizikai úton
történő fertőtlenítéses eljárással, különböző kémiai anyagokkal (sav, lúg, klórtartalmú szerek), zárt

rendszerben fertőtlenítenek. Napjainkban használt környezetbarát fertőtlenítőszerek kiszorították a
klórtartalmú szereket, melyek sok esetben a bornál íz hibát okozhattak. Azokban a palackozó
üzemekben, ahol nincs szennyvízcsatorna, célszerű a perecetsav tartalmú és a természetben lebomló
fertőtlenítőszereket alkalmazni.

10.5 MIKOTOXINOK A BORBAN. MIKOTOXINOK BEKERÜLÉSE A BORBA, VÉDEKEZÉS
ELLENÜK.
A mikotoxinok a mikroszkópikus gombák másodlagos anyagcsere termékei. A penész jelenléte az
élelmiszerben nem jelenti automatikusan a mikotoxinok jelenlétét is, mivel a gomba eddig nem
tisztázott biokémiai inger hatására termeli a toxint. A toxinképződéshez megfelelő hőmérséklet,
oxigén, szubsztrátum és páratartalom szükséges. Ugyanaz a gombafaj többféle mikotoxin egyidejű
szintetizálására is képes lehet, ugyanakkor egy adott mikotoxint számos gombafaj is képes termelni. A
penészes élelmiszerek fogyasztásának betegséget okozó hatása régóta ismert. A gyakorlatban egy-egy
élelmiszer sok esetben egyszerre több mikotoxinnal lehet szennyezett. Ez nehezíti az egyes
mikotoxinok veszélyességének pontos megállapítását. Az élelmiszerek mikotoxin szennyezettsége
jelentős egészségügyi kockázatot jelent a fogyasztó egészségére, toxikológiai szempontból az egyik
legfontosabb élelmezés-egészségügyi kérdés.
Az antibiotikumok megfigyelése az 1800-as évek végére tehető, amikor Pasteur mindenki számára
jól ismert kísérletében észrevette, hogy egyes mikrobák hatással vannak a lépfene bacilusára és
ugyanezt tapasztalták más baktériumok és gombák esetében is. Erre azonban az akkori időkben nem
figyeltek fel az orvosok, és a mikrobiológusok is csak a primitív szervezetek létért való harcának
tartották a folyamatot. Ezért az antibiotikumok felfedezése 1928-ig váratott magára, mikor Fleming a
Penicillium penészgomba fajok baktériumölő aktivitását tanulmányozta, majd a későbbiekben a
tenyészetükből izolált anyagot penicillinnek nevezte el. A penicillin felfedezésének nyilvánosságra
hozása után számos antibiotikus hatású anyagot izoláltak különböző penészgombák tenyészetéből.
Sokról kiderült, hogy mérgezőek lehetnek állatfajokra, így toxicitásuk miatt el sem jutottak a
gyógyászati használatig. Ekkor egy új, általánosnak nevezhető felismerés látott napvilágot, mégpedig
hogy a főleg a mikroszkopikus gombák egyes másodlagos anyagcsere termékei felelősek lehetnek
állati és emberi betegségek kialakulásáért.
A mikotoxinok („mycos” (görög) gomba és „toxicum” (latin) méreg szavakból) penészgombák
által termelt, emberekben és/vagy állatokban toxikus válaszokat indukáló anyagok, melyek széles
körben elterjedtek. Előfordulásuk természetes, ezért potenciális, nem kiküszöbölhető veszélyt
jelentenek. Elsősorban táplálkozás útján kerülnek be a szervezetünkbe, de bőrön keresztül, inhalálás
útján is bejuthatnak: mikotoxikózist okoznak. Napjainkban több mint 400 mikotoxin ismert eddig,
melyekből kiemelkedő humán- és állategészségügyi jelentőséggel kevesebb, mint 20 rendelkezik.
Többségük kémiai struktúrájuk szerint 5 nagy csoportba sorolható:
1. ergotalkaloidok,
2. aflatoxinok,
3. ochratoxinok
4. trichotecének,
5. fumonizinek
Az ochratoxin-A előfordulása igen változatos képet ad az élelmiszerekben, nagyobb mennyiségben,
a kávéban, gabonában, babban, szárított gyümölcsökben és borban található. A borban jelenlétét
először 1995-ben mutatták ki. A borok tartalmazhatnak ochartoxin-A-t, ezért az emberi szervezetbe
jutásának egyik fő tényezője az élvezeti cikk fogyasztása. A bor fogyasztása igen jelentős,
tömegélelmiszernek tekinthető, ezért kiemelt hangsúlyt kap a benne lévő idegen anyagok
mennyiségének a meghatározása. Az ochratoxin-A mennyiségét borban az előbb említett okok miatt
az Európai Közösség 2 µg kg-1 1881/2006/EK koncentrációban maximálta.
A borban, mint élelmiszerbe az ochratoxin-A a borkészítési technológia miatt kerül bele.
Napjainkban a világon elterjedt borokat 3 kategóriába oszthatjuk: fehér, rosé és vörös borok. A 3
típusú bornak a borkészítési technológiája eltérő. A technológia szempontjából nézve a héjon áztatás
időtartama miatt a vörösborok tartalmazhatnak a legtöbb toxint. A mediterrán éghajlat (párás, meleg
időjárás) kedvez a mikotoxinokat termelő gombák megjelenésének a szőlő héján, de nem zárható ki

magyarországi megjelenése sem ezeknek a gombáknak, mivel a levegővel mindenhova eljut a gombák
spórája. A szőlő héján megjelenő gomba a szőlőben található anyagokból táplálkozik és a toxint,
amelyet termel a szőlő héjában, nagyobb fertőzés esetében a szőlő húsába, bogyójában hagyja. A bor
készítési technológiája során ezért a héjon áztatás időtartama lényeges a fehér borok illetve a rosé
borok készítésénél a szőlő mustot rövid ideig tartják a héjon a nem kívánatos tannin anyagok, a rosé
bornál pedig a túl sok színanyag kioldódása miatt. A vörösbor készítése során a ledarált szőlőt 2-4
hétig a héjon áztatják a színanyagok (antocianin és polifenol vegyületek kioldódása) minél jobb
kioldódása miatt. Ebben a lépésben a kontakt idő hosszúsága miatt és az erjedésből származó
alkoholos extrakciós közeg jelenléte miatt az ochratoxin-A tartalom ha a szőlő héján kívül is van,
akkor is szinte maximálisan beoldódik a mustba, majd a borba, mivel az erjesztési technológia ezen
stádiumábann indul meg az alkoholos erjedés, amely nagy részben le is zajlik a héjon áztatás végére,
és a keletkezett alkohol nagymértékben elősegíti az Ochratoxin-A kioldódását. A vörösborkészítés
technológiai lépései között találhatunk még derítést is, amely lépésben a borban kolloid állapotban
lévő anyagokat koagulálva a borból eltávolíthatóvá, szűrhetővé tesszük. A derítés lépésben a kolloid
szemcsék felületére kötődve kis mennyiségű ochratoxin-A eltávozik a borból, de ez csak elenyésző
része az összes OTA mennyiségének.
A technológia szempontjából érdekes lehet még a fehérborok közül a híres Tokaji aszú fajta, mivel
a technológiájában a héjon áztatás megjelenik, úgymint a vörös boroknál. Lényeges szempont még a
Tokajinál, hogy a Tokaj borvidék mikroklímájához hozzátartozó nedves, meleg éghajlat miatt
megtelepedő, aszúsodást okozó Botrytis Cinerea gomba mellett megjelenhetnek még más gombafajok
is a szőlő növényen, amelyek termelhetnek mikotoxinokat is. Analitikai vizsgálatok néhány
mikotoxint ki is mutattak a tokaji borokban, de nem volt jellemző a toxin jelenléte minden borban,
csak azokon területeken, ahol az aszúsodás helyett – amelyet a Botritis okoz – a szőlő más gomba által
történő penészesedése indult meg, és a szedésnél ezeket a fürtöket gazdasági okokból valamint a
munkások hanyag munkavégzéséből kifolyólag aszúsodott szemnek könyvelték el.

10.6 A BORÁSZATI HIGIÉNIA LÉNYEGE, FELADATA ÉS FELTÉTELEI. ÜZEMI ÉS SZEMÉLYI
HIGIÉNIA.
A borászati üzemek higiéniai szabályozásáról, feladatairól, feltételeiről a 25/2010. (III. 19.) FVM
rendelet, mint a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre
vonatkozó higiéniai szabályokról szóló törvényben tájékozódhatunk.
Általános laboratóriumi vizsgálatok a bor alapvető paramétereinek meghatározása céljából,
a vizsgálatok eredményeinek értelemszerű felhasználása, informatív jellege a szőlész és a borász
számára.
A borászati analitikai vizsgálatokat klasszikus és műszeres analitikai vizsgálatokra bonthatjuk. A
klasszikus. úgynevezett titrálásos eljárások az alapvető paraméterek meghatározására használatos
módszerek, amelyek nem biztos, hogy gyorsak (a műszeres vizsgálatokkal összehasonlítva), de
költséghatékonyabbak több esetben.
A klasszikus vizsgálatok közé soroljuk a bor összes titrálható savtartalmának meghatározását,
szabad illetve kötött kénessav meghatározást, illósav meghatározást, redukáló és nem redukáló
cukortartalom meghatározást, alkoholtartalom és vonadékanyag tartalom meghatározást,
színjellemzők. A következőkben nézzük meg néhány alapvető vizsgálat lényegét.
10.6.1 A borok összes savtartalom meghatározásának lényege
A szerves savaktól ered a borok savas tulajdonsága. Alapvetően lényeges összetevői a boroknak, a
borok minőségének. Nagy szerepet játszanak a különböző borbetegségekben. A savak minősége és
mennyisége szabályozza a sav-bázis egyensúlyt, ezen keresztül a bor savas karakterét, ízét. A bor
legfontosabb, viszonylag jelentős mennyiségben és mindig jelen levő szerves sava a borkősav,
almasav, citromsav, tejsav, borostyánkősav és az ecetsav. Ezek közül a borkősav, almasav, citromsav a
szőlőből származik, a többi az erjedés során keletkezik, illetve mennyiségük az ászkolás alatt,
baktériumos tevékenység következtében növekedhet.

10.6.2 A Rebelein- féle cukor meghatározás lényege
A szőlő érése során az asszimiláció eredményeként a bogyó cukortartalma abszolút értelemben az
érési időszak végéig, relatíve még a túlérési időszakban is nő. A bogyó cukor tartalma önmagában nem
minősíti egyértelműen a szőlőt, de természetesen jelentős tényezőként kell figyelembe venni. A
bogyóban csak szőlőcukor és gyümölcscukor található, ezek viszonylagos mennyisége a szőlő érési
állapotára utal. A növekedési időszakban a legnagyobb részben szőlőcukrot tartalmaz. Az érési
időszak végére a szőlő és gyümölcscukor mennyisége közel azonos. A túlérés biztos jele, ha
gyümölcscukor mennyisége meghaladja a szőlőcukorét.
A bogyóban tárolt cukrok a must erjedése során elbomlanak, alkoholt széndioxidot és vizet adnak
elsősorban, egyéb melléktermékek mint glicerin és borostyánkősav keletkezése mellett.
100 g cukorból általában 46-47 g alkohol keletkezik.
Az aszúborok is tartalmaznak több-kevesebb cukrot, a cukortartalom az évjárattól és a
technológiától, valamint visszahatólag az aszú minőségétől is függ (3-6 puttony.)
Ezek alapján követhetjük nyomon az erjedési folyamat pillanatnyi állapotát, de a cukortartalom
mérése segítségével sorolhatjuk borunkat az alábbi kategóriákba:
Cukortartalom
(g/l)
Száraz
0-4
Félszáraz
4-12
Félédes
12-50
Édes
>50
Elméleti alapok
A redukáló cukrok lúgos közegben a Cu (II)-ionokat Cu(I)-ionokká redukálják.
R-CHO + 2Cu

2+

+ 2 OH- = R-COOH + 2 Cu+ + H2O

A reakció lefolyása nem pillanatszerű, ezért forralással gyorsítjuk. Az előbbiek miatt az elemzés
során a Cu (II)-t feleslegben adjuk a borhoz, és a reakció utána megmaradt –fölöslegben lévő- Cu (II)ionok mennyiségét mérjük az alábbi reakciók alapján:
A Cu (II)-ionok jodid-ionokkal reagálva elemi jódot tesznek szabaddá, mely kivált jódot
Nátrium-tioszulfát oldattal határozunk meg.
2 Cu2+ +4 I- = 2 CuI + I2
I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6
10.6.3 A kéndioxid, kénessav meghatározás alapja, lényege
A borászatban leggyakrabban és legelterjedtebben használt adalékanyag a kén-dioxid.
Alkalmazási területei
1. A pince légkörének ill. a tárolóedények fertőtlenítése
2. Cefre kezelése:
3. Must kezelése:
4. Bor kezelése:
antiszeptikus hatása,
íz- és zamatmegőrző hatása
és színstabilizáló hatása alapján.
antioxidáns hatása,
A bor összes kén-dioxid-tartalma = szabad kén-dioxid-tartalom + kötött kén-dioxid-tartalom
Szabad kén-dioxid: Az összes kén-dioxid-tartalom redukáló (ill. antiszeptikus) hatással bíró
hányada. Jellemző kémiai formák: SO2, HSO3-, SO32- :

Kötött kén-dioxid: A bor bizonyos szerves komponenseihez kémiai kötődő, redukáló- ill.
antiszeptikus hatással nem rendelkező kén-dioxid-tartalom. (A szabad kén-dioxid-tartalom idővel
kötötté alakul!!)
Hatását befolyásoló tényezők:
- bor pH-ja: csökkenésével a hatékonyság nő
- hőmérséklet: növekedtével a hatékonyság nő
A hozzáadott kén-dioxid mennyiségének kiszámítása
1. Elemi kén: 2,5 g (kb. egy lap) elégetésekor 5 g kén-dioxid keletkezik, ami 1 hl bor esetén 50
mg/l-es kén-dioxid-koncentráció növelést jelent.
2. Kálium-metabiszulfit: 10 g oldásakor kb. 55 g kén-dioxid keletkezik, ami 1 hl bor esetén 55
mg/l-es kén-dioxid-koncentráció növelést jelent.
10.6.4 Illósav tartalom meghatározása
Az illósav-tartalom a borban szabad vagy kötött állapotban lévő, az alifás sorba tartozó zsírsavak
összessége.
Meghatározás elve:
A borból vízgőz-desztillációval elkülönített illó savakat nátrium-hidroxid-oldattal megtitráljuk.
A szén-dioxidot titrálás előtt el kell távolítani a borból.
A vízgőz-desztilláció során átdesztillált szabad és kötött kén-dioxid mennyiségét le kell vonni az
illósav-tartalomból.
A borhoz adott szorbinsavat is le kell vonni.
Megjegyzés:
Az egyes országokban a bor stabilizálására használt szalicilsav egy része jelen lehet a párlatban.
Ezt meg kell határozni, és a savtartalomból le kell vonni.
A borban található illósavtartalom nagy részben ecetsav formájában van jelen. A bor
meghatározott térfogatából vízgőz desztillációval átdesztilláljuk a bor térfogatának 90 %-át, amely
desztillátum tartalmazni fogja az illósavakat is. A desztillátumot nátrium-hidroxiddal fenolftalein
indikátor jelenlétében színátcsapásig titráljuk.
10.6.5 Vonadékanyag (extrakttartalom) meghatározása
A must vagy a bor bepárlása után visszamaradt anyagokat vonadékanyagoknak, extraktanyagoknak
nevezzük. Mennyiségüket 1 liter borra vonatkoztatva grammban fejezzük ki. Cukormentes
vonadékanyagnak nevezzük a vonadékanyag (összes vonadékanyag -) tartalom és a cukortartalom
különbségét.
Vonadékanyag meghatározás sűrűségméréssel
A vonadékanyag mennyiségétől függetlenül minden bor vizsgálatára használható, ha a bor
répacukrot nem tartalmaz.
Elv:
Az egyharmad térfogatára bepárolt bort desztillált vízzel eredeti térfogatára egészítjük ki, majd
megmérjük a sűrűségét.

10.7 A SZÍNJELLEMZŐK MEGHATÁROZÁSA
A bor és must színjellemzőit annak fényessége és színessége adja. A fényességet a transzmittancia
reprezentálja, ez fordított arányban változik a bor színintenzitásával.
A színességet az uralkodó hullámhossz reprezentálja (ami a színt jellemzi), valamint a szín
tisztasága.
A hagyománynak megfelelően és az egyszerűség kedvéért a vörös- és rozéborok színjellemzőit úgy
adjuk meg, mint a színintenzitást és a színtónust, összhangban a szokásos módszerrel.
Fontosabb vizsgálati paraméterek megadása, általános értelmezése, összefüggések bemutatása. A
bor különböző fejlődési szakaszaiban javallott vizsgálati paraméterek bemutatása.

A vizsgálati módszerek napjainkban már nagyműszeres mérésekre korlátorzódnak. Tájékoztató
mérésre használjuk a klasszikus és kisműszeres méréseket.
A nagyműszeres mérések során a GC, HPLC, GC-MS, HPLC-MS-el, AAS, ICP-vel történő
méréseket értjük. Ezen műszerek kombinációjának használatával pontos mérési adatokat kaphatunk a
bor szinte minden összetevőjére nézve.

10.8 BORBETEGSÉGEK, BORHIBÁK
A bor normális fejlődéséhez hozzátartoznak az íznek és illatnak bizonyos változásai, továbbá a
zavarosodások és kicsapódások. Ezen folyamatok azonban nem hagynak olyan nyomot a bor
érzékelhető tulajdonságain, amelyek rontanák annak élvezeti értékét. A bor természetes fejlődése
során ezeknek az elváltozásoknak a hátrányos következményei általában eltűnnek.
Előfordulhatnak azonban olyan elváltozások is a borban, amelyek nem tartoznak hozzá a 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 élvezeti értékét.
A hátrányos elváltozások megszüntetése elengedhetetlen a megfelelő minőség elérése
szempontjából, mert a legtöbb hátrányos elváltozás olyan kellemetlen érzékszervi tulajdonságokkal jár
együtt, amelyek a bort fogyasztásra alkalmatlanná teszik. A rendellenes elváltozások kezelése két
részből tevődik össze: a nem várt folyamat megállításából és a már képződött, érzékszervileg
kellemetlen anyagok eltávolításából. Csak nagyon ritkán lehetséges a hibás bort úgy megjavítani, hogy
a bor eredeti összetétele és harmóniája teljes mértékben helyreálljon.
A borhibák rendszerint technológiai hibák, amelyek a bor készítése során a szigorú higiéniás
követelmények be nem tartása miatt következnek be. Az ismertebb borhibák közé tartozik a dohosság,
a feketetörés, a fehértörés, a kocsányíz, a seprőíz, faíz, a darabíz, az idegeníz.
Szaghibák:
A bor különösen érzékeny a különféle szagokra, abszorpciós kapacitása nagy, így könnyen magába
szívja a pincében tárolt vegyszerek szagát, valamint a nem kellően kitisztított, kezelt hordók dohos
penész kellemetlen szagát is. Az enyhébb szaghibákat alapos, nyílt fejtéssel, majd kénezéssel
orvosolhatóak. A súlyosabb szaghibák (pl. vegyszerszag és íz) kezelése aktívszenes kezeléssel
történik,a mely jelentős beavatkozás a bor összetételébe. Az aktív szén nem csak a káros összetevőket,
de a jótékonyakat is magával viszi.
Feketetörés:
Savszegény borokban jelentkezhet, a bor kékesfekete színűvé, zavarossá válik, a borban lévő vas
oxidációja során oldhatatlan csapadék képződik, ami kiválik. Kezelése történhet kékderítéssel (ez csak
szigorúan meghatározott keretek között végezhető), illetve a savtartalom növelésével, a megfelelő
szabályok betartása mellett.
Fehértörés:
Szintén a savszegény borokban jelentkezhet, mikor a borban lévő vas oldhatatlan, piszkosfehér
színű, púderszerű csapadék formájában kicsapódik. Kezelése hasonló, mint a feketetörés esetében.
Zavarosodás:
Főleg az első fejtés után szokott előfordulni, de rendszerint néhány hét alatt letisztul. Ha 2-3 hét
múlva sem kezd tisztulni a bor és nem utóerjedéstől vagy más betegségtől vagy hibától származik a
zavarosodás, akkor ajánlatos szakértőhöz fordulni, mivel ez esetben jelentős hibát okozhat a borban.
Dugóíz:
Palackozott borok hibája lehet, amit a palackozásnál használt rossz minőségű és kellőn elő nem
készített dugóktól kapja a bor.
Seprőíz:
A gyengébb minőségű, főként savszegény borok esetében, főként magasabb hőmérsékletű
pincékben fordulhat elő, amikor a kierjedt bor sokáig a seprőn marad. Rendszerint a levegőztetés és a
gyenge kénezés elégséges.
Faíz:
Az új, előkészítetlen faedénytől származó íz, amit a rendszeres borkezelés (fejtés, kénezés)
folyamatosan tompít.

Zöldíz:
A nem teljesen beérett szőlőből nyert borokra alkalmazott kifejezés. Hasonlít a savanyú, zöld
gyümölcs, a zöld fű ízéhez. Egyes esetekben a fehérboroknál nem kívánatos fanyarsággal párosul. A
kellemetlen érzetek nélküli zöld íz jellemző a Sauvignon fajtákra.
Talajíz:
Jellegzetes, egy-egy borvidékre jellemző íz, amit egyesek mint különlegeset szeretnek, mások meg
kellemetlen mellékíznek tartanak. Ennek a hibának fogyasztói függése nagy, mivel az íz világot
mindenki máshogy érzi a borban. Vannak vidékek, ahol a borhibát talajíznek tulajdonítják.
10.8.1 Borbetegségek:
A bor rendellenes elváltozásainak másik csoportjába azok az elváltozások tartoznak, amelyeket
különféle mikroorganizmusok káros tevékenységei okoznak, azaz fertőzéses jellegűek, kezeletlenül a
bor minőségének további romlását okozzák. A borbetegségek közé tartozik az ecetesedés, a tejsavas
erjedés, a barnatörés, az egéríz, a virágosodás, a nyúlósodás, és bizonyos estekben a biológiai almasavcsökkenés. Az ecetesedés és a tejsavas erjedés főként a must erjesztésekor, magas erjedési hőmérséklet
mellett lép fel.
Barnatörés :
Az oxidáció legveszélyesebb formája. Általában a penészes, rothadt szőlőből származó borokat
veszélyezteti a Botrytis által termelt laktáz enzim oxidáló hatása révén. Mivel a barnatörés nem
javítható, ezért feltétlenül a megelőzésére kell szorítkoznunk, amit már a gyorsan préselt must
nyálkázásával, valamint a nyílt fejtések kizárásával lehet biztosítani. Fahordós tárolásnál az oxidációs
károsodás mérséklését szolgálja a rendszeres töltögetés. A feltöltésre használt bor egészséges és
lehetőleg hasonló fajtájú legyen.
Ecetesedés:
Meleg időben, magas erjedési hőmérsékleten, a levegővel történő tartós érintkezés következtében
az újbor szaga szúróssá válik, a bor kellemetlenül savanyú ízűvé válik. Az ecetbaktériumok a bor
alkoholtartalmát ecetsavra és vízre bontják, azaz a bor minősége folyamatosan romlik. Kezdetben 1015 g borkén/ 100 l bor hatásos, a hordók folyamatos és gondos feltöltögetésével. A folyamat azonban
teljesen nem állítható meg. A megkésett kezelés hatástalan, az ilyen súlyosan károsodott bort ki kell
főzni borpárlatnak. Lassú feldolgozás esetén már szüretkor kezdődhet az ecetesedés. Fellépését
elősegíti a meleg pince.
Erősebb borokban is kárt okozhat. Könnyen megelőzhetjük az ecetesedést a szőlő gyors
feldolgozásával, a borok gondos töltögetésével.
Virágosodás
Alapvetően az alacsony alkoholtartalmú, savszegény, darabban lévő borok betegsége. A bor
felszínén vékony, fehér hártya képződik, amely az idő előle haladtával összefüggő vastag réteget
képez, később pedig darabokra szakadva a borba süllyed, és így zavarossá teszi a bort. A gomba feléli
a bor alkoholtartalmát, és a savak egy részét is elbontja, így annak minősége erősen romlik. A virágos
bort ezért mielőbb kezelni szükséges, azaz szűrni kell, majd az alaposan kimosott, közepesen kénezett
hordóba (1 szelet kén/hl) visszafejtjük és állandóan feltöltve tartjuk.
Tejsavas erjedés
A tejsavas erjedés leginkább a must erjesztésekor lép fel, akkor, ha a must hőmérséklete 28°C fölé
emelkedik és az alkoholos erjedés károsodik. Íze émelyítő, édeskésen savanykás, szaga szúrós. A
tejsavas erjedéstől a beteg bor opálos, zavaros, pohárba kiöntve egy ideig füstszerűen kavarog. Íze és
szaga később káposztalére emlékeztet.
Egéríz:
Leginkább a vékony, alacsony savtartamú borok betegsége, főként akkor, ha ezeket a borokat túl
sokáig tartják a seprőn. Az egéríz okozója a 2-acetil-tetrahidropiridin két izomerje, melyet
Lactobacillus fajok is képezhetnek, de a Brettanomyces élesztők is előidézhetik. A bornak az
egérvizelet szagára emlékeztető íze van. Sokszor minden beavatkozás nélkül egy idő múlva teljesen
eltűnhet az egéríz. Kénezéssel (kb 25 g borkén/hl) és hidegen történő tárolással kezelhető.
Nyúlósodás:
Az új, alacsony alkohol és savtartalmú bor baktérium okozta betegsége. A bor olajszerűen folyik,
nyúlós lesz, íze jellegtelenné válik. Nem veszedelmes borbetegség, sokszor magától is megszűnik.

Záptojásszag
A bor íze és szaga fokhagymáéra, záptojáséra emlékeztet. Az erjedés során élesztőgombák termelik
kéntartalmú szőlő alkotórészek vagy kéntartalmú növényvédő szer maradványok átalakításával,
továbbá okozhatja a kénlap égése során a hordóba lecsöpögő kén is. Az újborban közvetlenül erjedést
követően szokott előfordulni. Nyílt, többszöri fejtéssel és ezt követően 100 literenkénti 25 g-os
kénezéssel kezelhető. A kezelést mielőbb el kell végezni, a későn végzett kezelések hatása korlátozott.
Muskátli íz:

24. kép

Muskátli ízt okozó vegyület

A szorbinsavval tartósított borok esetében a muskátli levelére emlékeztető szagú és ízű terméket
kapunk, amely a szorbinsav tejsav baktériumos lebontásának a terméke. A borhiba kialakulásáért a 2etoxihexa-3,5-dién nevű vegyület a felelős. Részlegesen javíthatunk a boron, ha szén-dioxidos vagy
nitrogén gázos átbuborékoltatást alkalmazunk.

10.9 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jellemezze a borhibákat!
Mit jelent: virágosodás, kénhidrogén szag, tejsavas erjedés, nyúlósodás, élesztős zavarosodás,
egéríz, ecetesedés, muskátli íz, dugóíz?
Milyen bortöréseket ismer? Sorolja fel azokat!
Milyen analitikai eljárásokkal lehet meghatározni egy bor alapvető paramétereit? Sorolja fel a
borkészítés során a klasszikus analitikai módszerek által meghatározott paramétereket!
Jellemezze a mikotoxinokat! Hogyan kerülhet a borba és melyik mikotoxin?
Mi az ochratoxin-A?
Sorolja fel a szőlőfeldolgozás során keletkezett hulladékokat és azok felhasználását!
Sorolja fel a borkészítési folyamat során keletkezett hulladékokat és azok felhasználását!
Milyen környezeti ártalmakat tud okozni a borkészítés?
Jellemezze a Rebelein-féle cukor meghatározás kémiai lényegét!

11.LIKŐRBOROK, BOR ALAPÚ ITALOK, BORKÜLÖNLEGESSÉGEK.
A likőrborok a borok sajátos csoportjába tartoznak, mesterséges úton előállított italféleségek. A
természetes boroktól abban különböznek, hogy alkohol (15-22,5 v/v %) valamint a cukortartalmuk
általában magasabb, valamint számos egyéb jellegzetes tulajdonsággal rendelkeznek. Tágabb
értelemben ide sorolhatóak az élesztőhártya alatt érlelt borkülönlegességek is.
Egyes típusaik aperitifként, mások desszertekhez vagy önállóan fogyasztva is ajánlottak.
Lényegük, hogy évjárattól függetlenek. A likőrboroknak három csoportja van:
fűszerezett bor
ürmösbor
csemegebor
Fűszerezett borok (Vermutok)
A fűszerezett borok keveréssel készülnek, mesterségesen megnövelt cukor- és alkoholtartalmú,
növényi eredetű adalékanyagokkal dúsított italok. Lényeges különböznek a csemegebortól és az
ürmösbortól abban, hogy előállításukhoz vízben oldott répacukor, finomszesz és mesterséges aromák
hozzáadása is megengedett.
Ürmösbor
Az ürmösborokat a csemegeboroknál felhasznált alapanyagokon kívül az egészségre ártalmatlan
fűszerek, úgy mint, fahéj, vanília, mustármag, zsálya, szegfűszeg, ánizs, borókabogyó, narancs-és
ciromhéj, bodzavirág, levendula és kakukkfű - vagy ezekből nyert szeszes kivonatok felhasználásával
készítik. Az ürmösborok többnyire aperitif italok, édes-kesernyés ízzel, kellemes aromával és intenzív
illattal.
Csemegebor
A csemegeborok kétféle eljárással, erjesztéssel vagy keveréssel készülnek. Hazánkban elsősorban a
keveréssel történő eljárás terjedt el. A csemegebor alapanyaga átlagos minőségű fehér-vagy vörös,
hibátlan természetes bor. Ehhez sűrített vagy töményített mustot, magas alkoholfokú borpárlatot,
színezéshez pedig karamellt vagy karamellizált sűrített mustot adnak. Különleges értékeit érleléssel
alakítják ki. Ahhoz, hogy a csemegebor harmonikussá válhasson, s hogy elnyerje fejlett ízét, zamatát,
legalább 6 hónapos érlelés szükséges.
A csemegeborokat a különböző borvidékeken más és más módszerrel állítják elő. Ezeket a híres
külföldi borkülönlegességeket a készítés és az érlelés sajátos technológiája jellemzi. Mivel ezek az
eljárások egy-egy borvidéken alakultak ki, a borfajták neve is rendszerint innen származtatható. A
nevezetes külföldi italféleségek közül az olasz Moscato és Marsala, a portugál Portói és a Madeira, az,
a francia eredetű Kagor, a spanyol Malaga, valamint a görög Samos a legismertebbek.
Külföldi csemegeborok, borkülönlegességek
Portói: A portói bor Portugália Alto Douro borvidékén, szigorú módszertani előírások betartásával
gyártott likőrbor.
Kagor: A franciaországi Cahors városáról nevezték el, ma azonban jellegzetesen a Krím-félszigeti
bortípusnak mondjuk. Az érett kék szőlőt bogyózzák, majd a törkölyös mustot 65 C-ra melegítik.
Lehűlés után az erjedést meghatározott cukortartalomig végzik.
Madeira: Madeira szigetéről származik és elsősorban Portugáliában készítik. Az erjedés közben
avinálják a bort. Évekig érlelik, amely során a második évben 4-6 hónapig darabban tartott boroknál
40- 70 °C hőkezelést végeznek. Alkohiltartalma 17-20 v/v %.
Malaga: A Spanyol Malaga város közeléből származik. A szőlőt túlérésben szedik, bogyózzák,
sajtolják, az erjedés végén a bort avinálják. A bor készítéségze 15-16 v/v%-os alkoholos mustot, vagy
aszalt, péesített alapanyagot használnak. Általában 18-22 v/v%-os alkoholtartalmú és 16-20 %
cukortartalmú borok.
Sherry-borok

Spanyolország dél-nyugati csücskében található Jere/-Xéres-Sherry, Manzanilla Sanlucar de
Barrameda borvidéken készítik. élesztőhártya alatt érlelt borkülönlegességek.
A borokat kierjedésük után avinálják a készítendő sherry típusnak megfelelő alkoholtartalomig. Ez
után következik a sherryzálás, ami az élesztőhártya alatti érlelést jelenti.
Manzanila-Sanlúcar de Barrameda: hagyományosan Manzanilának nevezik. Mindvégig
élesztőhártya alatt érlelt, nagyon halvány színű, különlegesen vékony, könnyű, a legelegánsabb bor.
Fino típusú különlegesség. Alkoholtartalma 15-17%. A tengerparti (Sanlúcar) bodegákban (borház),
tömörebb élesztőhártya alatt érlelik.
Banyuls, Rivesaltes, Manry: A dél-franciaországi Languedoc likőrborai, amelyeket Grenache,
Maccabeu, Malvoisie és Muscat szőlőfajtából készítenek úgy, hogy a must erjesztését borpárlattal
állítják le. A kész bor cukortartalmaa legszárazabb típusnál 60-70g/l, alkoholtartalma 18 v/v %.
Marsalo: Szicíliai, inkább száraz fehérbor, amely hasonlóságot mutat a Madeira típusú borokhoz.
Termőhelye a Palermo melletti Zucco, Balestrade és Castellamare.

11.1 SZÉNSAVAS BOROK JELLEMZÉSE
Szénsavas bor a pezsgő, a habzóbor, a gyöngyöző bor és az üdítő jellegű bor. Közülük
legjelentősebb a pezsgő, míg a többi szénsavas bor nem foglal el a piacon nagy helyet. A pezsgő és az
egyéb szénsavas borok között éles választóvonalat húzhatunk. A pezsgő szénsavtartalma az erjedésből
származó szénsavtartalom, míg a többi esetben hozzáadott szánsavról beszélünk. Az éles
választóvonal a gasztronómiában nyilvánul meg teljesen, ahol a pezsgőt ünnepi alkalmakra,
ünneplésre használják fel, míg a többi italt „csak” szomjoltásra.
Pezsgő: az a szénsavas bor, amely a mustból közvetlenül erjesztett vagy a borhoz adott cukorból
származó, zért palackban vagy tartályban képződött széndioxidot tartalmaz.
Habzóbor: A habzóbor az a szénsavas bor, amelyet szén-dioxiddal mesterségesen telítenek, borban
oldott cukorból, borpárlatból és élelmiszer előállításhoz felhasználható ízesítő vagy zamatosító
adalékanyagokból készült likőrrel ízesítették.
Gyöngyöző bor: olyan szénsavas bor, amely természetes vagy mesterséges úton nyert szénsavat
tartalmaz, és asztali borokra megfelelő előírásoknak megfelelően állították elő.
Üdítő jellegű borok: az a borból készült szénsavas bor, amelynek üdítő hatását a szénsavtartalom
mesterséges dúsításával, szesz és cukortartalmát cukorszirup felhasználásával alakították ki, és
legalább 70 % természetes bort tartalmaz.

11.2 TERMÉSZETES BOROK, MAGYARORSZÁGI BORKÜLÖNLEGESSÉGEK.
Tokaji borkülönlegességek borainak, előállítási technológiájának rövid
bemutatása. A tokaji borkülönlegességek rövid történelmi áttekintése. Botrytis cinerea
jelentősége a Tokaj hegyalján.
11.2.1 A borvidék rövid története:
Legnevezetesebb és világszerte ismert borvidékünk. Ez a terület történelmünk előtti időktől fogva
lakott terület volt. A Tokaj–hegyaljai szőlők első hiteles említése 1251-ből származik, amikor is
Túróczi prépostság alapítólevele említi ezt a helyet. Az Árpád –házi királyok nagy szőlőművelési
hagyományokkal rendelkező szőlőműveseket telepítettek erre a területre, bár ekkor még a terület nem
tűnt ki a többi borvidék közül. A tatárjárás után, amely egyébként teljesen megsemmisítette a meglévő
szőlőültetvényeket, IV. Béla király olasz és vallon telepeseket hozatott az országba, így Hegyaljára is,
amiről több helységnév is tanúskodik: például Olaszliszka, Bodrogolaszi. Feltehetően ekkor került e
területre a Furmint szőlőfajta is. A Tokaji borvidékről egészen az 1400-as évekig nem találunk
említést. Ekkor a leghíresebb borvidékünk a Szerémségi borvidék volt, amelyet később elfoglaltak a
törökök. Az ekkor terjedő, délről jövő (Görögországból) mazsolabor technológia a Szerémségen
keresztül ekkor kerülhetett Tokaj- hegyaljára.
A legenda szerint 1631 húsvétján ajánlotta fel az első aszúbort Sepsi Lackó Máté pap Lórántfy
Zsuzsannának Sátoraljaújhelyen. A kutatások szerint már hamarabb készítettek aszúbort ezen a
vidéken, hiszen már az 1590-es években használták az aszú szőlő kifelezést.

Az egyedülálló bor XIV. Lajos francia király udvarában kapta a „borok királya, királyok bora”
nevet.
Az aszúképződés fontos feltétele a késői szüret, az 1700-as évekig ez Gál hetében történt (október
10.), majd több változtatáson keresztül Simon-Júda napjára tették (október 28.), amiről régi szólások is
tanúskodnak:
„Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ!”
Az 1600-as években több törvényi szabályozás lépett életbe, sőt az 1655-ös országgyűlés is
foglalkozott az aszúborral. Az aszúkészítés a XVIII század végén, a XIX század elején érte a
csúcspontját, amikor is szakírók százai foglalkoztak az aszú jótékony hatásaival.
Az akkori kor legfontosabb vásárlói a lengyelek és az oroszok voltak. Például Péter cár és Katalin
cárnő olyan fontosnak találta az aszúellátásukat, hogy Tokajban egy külön különítményt
állomásoztatott azért, hogy a felvásárlás és a szállítmányozás biztonságosan folyjék le.
A XIX század végén a filoxéravész szinte teljesen kipusztította az akkori ültetvényeket, ami miatt
új telepítést kellett beállítani, ebből következően és a bortermelés is szinte megszűnt a filoxéravész
utáni pár évben..
Ma a borvidék fő szőlőfajtája a szőlőterület több mint kétharmadát kitevő Furmint, a másik a
Hárslevelű, körülbelül egyharmados arányban. A harmadik ajánlott fajta a Sárga Muskotály, amely
csak kis területekben terem, de az újabban megjelent Zéta (Oremus) elnevezésű fajtát is ajánlják.
A Tokaj-hegyaljai borvidék zárt térség, ami azt jelenti, hogy ide más területről származó szőlőt,
mustot illetve bort – a palackozott borok kivételével – bevinni nem szabad. Ezzel a törvénnyel a
borvidék borai fokozott védelemben részesülnek.
A tokaji borkülönlegességek készítésének és a kezelésének módját az 1997. évi CXXI. törvényre
alapozott 106/1997 FM rendelet írja elő.
11.2.2 Domborzati viszonyok, éghajlat:
Magyarország a szőlőtermesztés földrajzi határait nézve az északi félgömbön, a szőlőtermesztés
középső határán terül el. Szőlőtermesztésre hőmérsékletileg azok a helyek a legalkalmasabbak, ahol az
évi középhőmérséklet a 9-21 ˚C között van, az északi féltekén 30-50, a déli féltekén 20-40 földrajzi
szélességi fokok között egyenként 2000 kilométeres sávban termeszthető a szőlő. Ezeken a sávokon
belül az évi 9-11 ˚C évi középhőmérsékletű sáv a szőlőtermesztés északi zónája, ahol főleg
fehérborszőlő fajták termeszthetők eredményesen.
A középső 11-16 ˚C évi középhőmérsékletű zónában a borszőlőtermesztés a legkedvezőbb
adottságokat kapja, ebben a zónában helyezkedik el a híres borvidékek többsége is.
A harmadik, 16-21˚C évi középhőmérsékletű zónában általában csak vörösborok készíthetők
előnyösen a magas hőmérséklet asszimilációt zavaró hatása miatt.
A Tokaj-Hegyaljai borvidék a Tokaj-Zempléni hegyvonulat három jellegzetes hegy, az
Abaújszántói, a sátoraljaújhelyi Sátorhegy, valamit a tokaji Kopasz hegy közötti háromszögben 27
település határában terül el. A legkiválóbb termőterületek Tolcsva, Tarcal, Mád, Tállya községek és
Tokaj város határában vannak.
Éghajlata kontinentális jellegű, az ősz hosszú, enyhe, párás, napfényes, és kissé csapadékos, ami
kedvező a szőlő nemesrothadására, aszúsodására.
Talaja nagyon változatos. Tokaj ás Tarcal határában nagy kiterjedésű lösz, míg a zempléni lejtőkön
rioliton, andeziten és ezek tufáin nehezen megmunkálható, nehéz, kötött nyiroktalajok valamint
agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak ki. A talaj egyes helyeken vulkanikus eredetű kőzetek
darabjaival keveredik, erősen köves.
11.2.3

A tokaji bor készítése
Magyarország zászlós bora, világhírű borkülönlegességünk a Tokaji aszú. Világhírét a XVI.-

XVII. században szerezte meg, amikor is a nagyurak, királyok dicshimnuszokat zengtek erről a borról.

25. kép

Aszúsodott szőlőfürt

De honnan is ered ez a különleges minőség? Világviszonylatban is ritkán adódó példa tapasztalható
a Furmint szőlő és Tokaj-Hegyalja mikroklímája esetében. A Furmint termése kedvező időjárási
viszonyok között nemes rothadásnak indul, amely megteremti az aszú alapját. A Furminthoz képest
alárendelt szerepet betöltő Hárslevelűnek az aszúsodása nehezebben indul meg. Az aszúsodásnál
először is hangsúlyozni kell az időjárási viszonyokat, mivel az aszúsodás a Botrytis cinerea hatására
indul meg. A Botrytis cinerea kedvező megjelenése csak megfelelő éghajlati körülmények között jöhet
létre. Emiatt szinte csak 10 évente 3-szor van megfelelő aszúsodás. Ezért fontosak azok a feltételek,
amelyek a nemes rothadás kialakulásában szerepet játszanak. A Botrytis cinerea egy fakultatív
penészgomba, amely nemcsak növényen, hanem élettelen szervezeten is megtelepszik. A botrytises
nemesrothadás kialakulásának három alapvető feltétele van. Az első, hogy a gombafertőzést indukáló
nedves időjárás a szőlőt teljes érésében érje, ugyanakkor a bogyók teljesen épek legyenek, és a néhány
napos csapadékos időjárás után hosszú száraz időjárás következzen be. Ezek teljesülése esetén igen jó
tulajdonságokkal rendelkező aszúbor várható.
A nemes rothadás során a töppedt szőlőszemben keletkezett úgynevezett botrytises illat és
aromaanyagok találhatóak meg, amelyek kémiai összetétele még nem teljesen tisztázott, feltárt.
Jelentős szerepet játszik a furfurol, benzaldehid, fenilacetaldehid és a benzilcianid, valamint az
úgynevezett gombaalkohol (1-okten 3-ol).

26. kép

1-oktén-3-ol

Tokaji aszú fajták: 3, 4, 5, 6 puttonyos aszú, aszúeszencia, eszencia (nektár), különleges aszúborok.
A fordítás, a máslás és a szamorodni meghatározása és előállításuk rövid ismertetése.
Ide tartozik először is az aszú, amelyből 3, 4, 5 és 6 puttonyost különböztetünk meg, valamint a
Tokaji aszúeszencia, Tokaji eszencia, Tokaji szamorodni (édes, száraz), Tokaji fordítás és Tokaji
máslás. A Tokaji aszú, aszúeszencia és eszencia egy kategóriába tartozik. Az előbb felsorolt
borfajtákra az 1997. évi CXXI. törvény alapján jellemzőek a következők:
Tokaji aszú: az a 3-6 puttonyos, a Tokaj-hegyaljai borvidék zárt területén termett, a Botrytis
cinerea nemesen rothadt, tőkén aszúsodott, töppedt, szüretkor külön szedett szőlőbogyóknak
feldolgozott anyagára öntött meghatározott termőhelyről származó musttal, vagy azonos évjáratú
borral áztatott szeszes eredés útján nyert tokaji borkülönlegesség, mely a puttonyszámtól függően
meghatározott mennyiségű cukormentes extraktot, valamint cukrot tartalmaz, és amelyet a forgalomba
hozatala előtt legalább három évig, ebből legalább két évig fahordóban érlelnek.
Tokaji aszú-eszencia: Tokaj-hegyaljai borvidék zárt területén termett, a Botrytis cinerea hatására
nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és szüretkor külön szedett szőlőbogyóknak feldolgozott anyagára
öntött meghatározott termőhelyről származó musttal vagy azonos évjáratú borral áztatott szeszes
erjedés útján készült, jellegzetes aszú- és érlelési illattal, valamint zamattal rendelkező aszúbor, mely
literenként legalább 180 gramm természetes cukrot tartalmaz, és amelyet a forgalomba hozatala előtt
legalább öt évig, abból legalább három évig fahordóban érlelnek.

Tokaji eszencia (nektár): Tokaj-hegyaljai borvidék zárt területén termett, a Botrytis cinerea
hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és szüretkor külön szedett szőlőbogyókból préselés nélkül
kiszivárgó mustból minimális erjedés útján keletkező tokaji borkülönlegesség, mely literenként
legalább 450 g összes természetes cukrot és 50 g vonadékanyagot tartalmaz, ezen kívül az aszúra
jellemző különleges illattal és rendelkezik.
Tokaji szamorodni: a Tokaj-hegyaljai borvidék zárt területén termett, a Botrytis cinerea hatására
nemesen töppedt, tőkén aszúsodott szőlőbogyókat is tartalmazó, válogatás nélkül szedett szőlőfürtök
feldolgozásával előállított legalább 21 tömegszázaléknyi természetes eredetű cukrot tartalmazó
mustból szeszes erjedés útján nyert tokaji borkülönlegesség, melyet a forgalomba hozatal előtt
legalább két évig abból legalább egy évig fahordóban érlelnek.
Tokaji fordítás: a kipréselt aszútészta felöntött meghatározott termőhelyről mustból vagy azonos
évjáratú borból alkoholos erjedés útján készülő a forgalomba hozatal előtt legalább két évig, ebből
legalább egy évig fahordóban érlelt tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illatfal és
zamattal rendelkezik.
Tokaji máslás: a szamorodni, vagy az aszú seprőjére felöntött mustból vagy azonos évjáratú borból
alkoholos erjedés útján készült tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illatú és zamattal
rendelkezik és a forgalomba hozatala előtt, legalább két évig, ebből legalább egy évig fahordóban
érlelték.

11.3 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Milyen Tokaji bortípusokat ismer?
Mi a szamorodni, fordítás, máslás, aszúeszencia?
Soroljon fel legalább kettő botrytises aromát!
Csoportosítsa és jellemezze a szénsavas borokat!
Milyen különbséget tud felsorolnia fűszerezett bor, ürmös bor és a csemege bor között?
Mit jelent a Portói, Kagor, Malaga?
Milyen szerepe van a Botrytis cinereának a Tokaji borok készítése során?
Sorolja föl a Tokaji borvidéken engedélyezett szőlőfajtákat!
Mi a pezsgő és a habzóbor közti különbség?
Soroljon fel legalább 5 borkülönlegességet!
Hogyan kapcsolódik Lórántfy Zsuzsanna a borhoz?

12.ÖSSZEFOGLALÁS
A borkészítés technológiája során lényeges a kérdések merülnek fel, hogy honnan kezdődik a
minőségi bor készítésének a munkája. Valójában nehezen meghatározható kérdés, mivel a szőlő
ültetvény megfelelő kialakítása is befolyásolja a készített bor minőségét. Alapjában véve az
ültetvényen elvégzett munka is fontos szerepet kap a minőségben, de lényegesebb, fontosabb, nagyobb
odafigyelést igénylő munkafolyamatok a betakarítással kezdődnek.
A könyv fejezetein belül felsorolásra került folyamatok, technikák, technológiák, meghatározási
módszerek mind meghatározzák a minőségi bor készítés minden egyes lépését.
A borkészítés egyetlen és kizárólagos alapanyaga a szőlő, elsődlegesen a borszőlő. A bor a
szőlőből származó must vagy cefre alkoholos erjesztésével készített ital Más gyümölcsből hasonló
módon készített ital nem tartozik a bor fogalomkörébe, csak a felhasznált gyümölcsre való
megnevezéssel (almabor, meggybor) kerülhetnek forgalomba. A borkészítés folyamata az erjedés
befejezéséig, az újbor kialakulásáig tart. A bor teljes letisztulásához, jellegzetes aromájának
kifejlődéséhez borkezelési eljárásokra és változó hosszúságú időre van szükség.
A megfelelő minőségű borszőlő gazdaságosan 9-21 oC évi középhőmérsékletű területen
termeszthető. Fontos a tenyészidő hosszúsága, a napfényes órák száma ez az évi csapadék
mennyisége. A növény talajviszonyokkal szemben nem igényes, viszont a tapasztalatok szerint kiváló
minőségű borok elsősorban vulkanikus eredetű talajokon (riolit, andezit, bazalt) telepített
szőlőfajtákból nyerhetők Hazánk éghajlati adottságai a fehér borszőlőfajták termesztéséhez
kedvezőek, a vörösbort adó fajtáknak csak az egyes borvidékeken klimatikus viszonyai felelnek meg.

12.1 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Milyen összefüggés van a borszőlő minősége és a talaj összetétele között?
A talaj összetétele megjelenik-e a készített bor összetételében?
Milyen paraméterei vannak a minőségi borkészítésnek?
Jellemezze a minőségi borokat!
Milyen éghajlati körülmények között termeszthető megfelelő hatékonysággal szőlő?
Van-e befolyása a bor minőségére a felhasznált technológiának?
Magyarország klimatikus és talaj viszonyait figyelembe véve, milyen típusú borok
termelhetőek gazdaságosan?
Soroljon fel magyarországi híres borokat!
Jellemezze a fehér illetve vörös bor készítésének technológiáját!

13.LECKE
13.1 FONTOSABB BORSZŐLŐFAJTÁK KÉPEKBEN
Fontosabb borszőlő fajták felsorolása, értékelése és csoportosítása érési idő, termékenység és
borminőség alapján, úgy mint Chardonnay, Ezerjó, Leányka, Cserszegi fűszeres, Ottonel muskotály,
Rizlingszilváni, Sárga muskotály, Furmint, Hárslevelű, Szürkebarát, Tramini, Sauvignon blanc,
Olaszrizling, Rajnai rizling, fehér, illetve Bíborkadarka (késői festő), Blauburger, Cabernet franc,
Cabernet sauvignon, Kékfrankos, Portuguiser, Pinot noir, Merlot, Zweigelt, Syrah.

27. kép

28. kép

29. kép

Chardonnay

ezerjó

Leányka

30. kép

cserszegi fűszeres

31. kép

Ottonel muskotály

32. kép

33. kép

Rizlingszilváni

Furmint

34. kép

35. kép

36. kép

37. kép

Hárslevelű

Tramini

Sauvignon blanc

Bíborkadarka

38. kép

39. kép

40. kép

Blauburger

Cabernet franc

Cabernet sauvignon

41. kép

Kékfrakos

42. kép

Pinot noir

43. kép

44. kép

Merlot

Zweigelt

45. kép

Syrah

