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1. BEVEZETÉS
Nem mindennapi téma, jelen jegyzetünk tárgya. Joggal vetődhet fel a hallgatókban a
kérdés: mi kötheti össze a borminősítést, a bor ételek mellett betöltött szerepét, valamint a
hazai és a francia borkészítés terén megmutatkozó egyediségeket.
Első pillanatra talán valóban furcsának tűnhet ez a témaválasztás, azonban az előadások
során kitisztul majd az összefüggés. A borminőség, a minősítési rendszerek, egy-egy komoly termőhelyre jellemző egyediség és az ebben rejlő gasztronómiai lehetőségek valójában egymásra építhető rendszert alkotnak.
Az elmúlt két évtizedben soha nem látott módon kitágult a borvilág. Ma már olyan államokkal kell számolnunk a komoly bortermelők között, mint Kína, India – vagy a húsz
évvel ezelőtt csak szárnyait bontogató Új-Zéland. Egyre nagyobb méreteket ölt a borfelesleg szerte a világon, a piac érzékenyen reagál apró mozzanatokra is. A hagyományos bortermelő országok – ahová Franciaország mellett Magyarország épp úgy bele tartozik –
kénytelenek azokra az adottságaira, egyediségeire és ezáltal utánozhatatlan értékeire különös gonddal figyelni, melyek az elmúlt 1000 év tradíciója mentén kialakultak. Ezért kapcsolható össze ez a két – méretében ugyan eltérő – de mégiscsak különleges adottságokkal
rendelkező ország, sajátos szabályozási rendszerével és gasztronómiai kötődéseivel együtt.

1.1 A KURZUS CÉLJA
Kurzusunk célja összetett. Fontosnak tartjuk annak hangsúlyozását, hogy a Kárpátmedence borászati adottságai kizárólag Franciaországéval vethetők össze, de akár meg is
fordíthatjuk a kijelentést: Franciaország adottságaival kizárólag a Kárpát-medence adottságai vethetők össze. Az a sokszínűség és változatosság, amit akár geológiai, akár klimatikus
adottságainkat vizsgálva felfedezünk, egyértelművé teszi ennek az állításnak a valóságtartalmát.
Ami a borok stílusát – leszámítva a technológiai beavatkozásokat – egyedivé teszi, elsősorban a talajtól és a klimatikus adottságoktól, részben a tengerszint feletti magasságtól
függ. Ha ezeket a környezeti tényezőket vizsgáljuk, akkor a Kárpát-medence éppen az
északias (savakra épülő, érlelhető, elegáns, aromás) stílusú és a délies stílusú (szelídebb
savkarakter, teltebb, alkoholosabb karakter, visszafogottabb aromatika, vörösboroknál
nagyobb tannintartalom) borokat adó területek határán fekszik.
Geológiai adottságaink a gazdag vulkáni törmelékkel fedett talajoktól a számos helyen
magas mésztartalmú, lösz vagy akár csillámpala talajokig terjednek, ami az itt termő borok
karakterét alapvetően meghatározza. Ilyen változatos, minőséggel is párosuló borstílusokat
Franciaország mellett Európában más ország felmutatni nem tud.
Ehhez társul még a számos kitűnő minőségű borokat adó helyi (őshonos) szőlőfajta. A
francia valaha őshonosként nyilvántartott szőlőfajták egy jelentős része ma már a világfajták között található. Ha végignézzük a világfajták listáját, akkor valójában a rieslinget és
Kis-Ázsiából eredeztethető muscat blanc á petit grain fajtát leszámítva mindegyik kékszőlő (cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah, pinot noir) és a fehér fajták (chardonnay, sauvignon blanc, chenin blanc, semillon) is francia származást tudhatnak magukénak. Ezek a szőlőfajták ma az egész világon termesztésben vannak, és ennek ellenére
gallicumoknak is tekinthetők. Hazai őrhonos fajtáink nem futottak be ekkor pályát, de
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adottságainkhoz igazodva tökéletesen alkalmasok arra, hogy a Kárpát-medence borászati
adottságait valódi tartalommal töltsék meg.
Tisztában kell tehát lennünk értékeinkkel, egyedi karakterű borainkkal, akár a termőhely, akár a szőlőfajta vagy termelési módok, technikák oldaláról közelítünk.
A szabályozás és az ellenőrzés elengedhetetlen része a ma borfogyasztási kultúrájának.
Nem elég adottságainkra és hagyományainkra támaszkodni, tudnunk kell azt is, mit várhat
el akár a fogyasztó, akár a borral szakmai úton érintkező szakember.

1.2 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK
A hallgatók számára nyilvánvalóvá kell tenni azon különleges adottságokat, amelyek
hazánkat borászati szempontból is jellemzi. Ennek bemutatása és elismertetése azonban
csak akkor lehetséges, ha adottságainkat a francia termelőkhöz hasonlóan saját érdekeinket
és értékeinket szem előtt tartva megismerjük és biztonsággal kezeljük az ezzel kapcsolatos
fogalmakat. Célunk tehát a hallgatókban egy egészséges nemzettudat kialakítása, melynek
alapvető eleme értékeink ismerete. Ehhez szorosan kapcsolódik mindkét ország gasztronómiájának helyzete, jelentősége és borral való kapcsolata. Elvárás a kurzus végén az
alapvető hazai és francia étel-bor párosítások alapjainak ismerete.
A kurzus célja továbbá, hogy a hallgatók különbséget tudjanak tenni az örömszerző
borivás és az ismeretszerző borkóstolás között. Csak ennek elsajátítását követően érdemes
borminősítésről és minősítési rendszerekről, borértékelésről beszélni. A kurzus végén a
hallgatóknak fel kell tudniuk ismerni az egyes borminősítési, illetve borértékelési feladatok
közötti különbséget, azokat helyesen kell tudni alkalmazniuk az egyes helyzetekben.

1.3 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK
Kifejezetten ajánlott a hallgatóknak kis csoportokban tudatos és szervezett borkóstolókat összeállítani, bortermelőket meglátogatni. A látogatásról jegyzeteket készíteni, kiemelve a termelőnél tapasztalt egyediségeket és különlegességeket – feltéve hogy vannak ilyenek.
Javasoljuk a hallgatóknak, hogy a francia mellett más ország bortermelési hagyományaival is ismerkedjenek meg. Ehhez elméleti támaszul javasoljuk a Mészáros – Sánta Bortankönyv 1. c. kötetet.
Javasolt továbbá legalább középszintű (hazai és nemzetközi borföldrajzot is magába
foglaló) borismereti tanfolyamot elvégezni, különös tekintettel a borkóstolás technikájának
elsajátítására. Meggyőződésünk szerint a borral bármilyen kapcsolatban lévő szakma (termelő, vendéglátós szakember, újságíró, szakíró, turisztikai referens, oktató) képviselője
nem végezheti úgy a munkáját, hogy az alapvető ismeretekkel ne rendelkezzen. Ez nem
csupán hazánk borvidékeire, szőlőfajtáira, kiemelkedő boraira és bortermelőire vonatkozik,
de magasabban kvalifikált szakembertől elvárják azt is, hogy a nemzetközi színtér szereplőivel is tökéletesen tisztában legyen. Szellemiekben igényesebb társaság ma már szintén
megköveteli, hogy a borokról gördülékenyen – és értelmesen, lényegre törően tudunk beszélgetni.
Ugyancsak ajánlott kis csoportokban étel-bor párosításokat összekóstolni és összehasonlítani. Néhány könnyen megvalósítható ajánlatot a jegyzet végén találnak majd.
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2. A BORMINŐSÍTÉSRŐL ÁLTALÁBAN
2.1 DEFINÍCIÓ
Nem kezdhetjük a téma tárgyalását anélkül, hogy magát a borminősítés definícióját ne
adnánk meg. Borminősítésnek nevezhetünk minden olyan elemzést, analitikai és érzékszervi vizsgálatot, melynek célja az egyes borok (tételek) minőségének, a termőhelyi adottságokkal, vagy más vonatkozó szabályok (regionális, országos vagy Európai Uniós, szakmai vagy kereskedelmi) elvárásaival történő összehasonlító vizsgálata és az eredmény
összegzése.
Magát a borminősítést el kell választanunk a bor értékelésétől.
A borok minősítése országonként eltérő szabályozás alapján, de minden esetben hatósági (országos vagy regionális, esetleg hegyközségi) szervezeteken keresztül történik.

2.2 AZ EURÓPAI UNIÓ BORJOGA
A borjog szabályai a fogyasztóvédelmi jog anyagában gyökereznek, tekintettel arra,
hogy a borjogi szabályok megalkotását motiváló elsődleges érdek a fogyasztók védelme.
Az Európai Gazdasági Közösség 1975-ben fogadta el a fogyasztók alapjogait rögzítő első
fogyasztóvédelmi programot. A programban szereplő öt alapjog közül a borjog szempontjából a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme, valamint a fogyasztók információhoz való joga bír kiemelkedő jelentőséggel.
A bor a jog szempontjából alapvetően élelmiszer, amely kiemelkedő kulturális és gazdasági jelentőségére tekintettel kapott speciális szabályozást. Egy élelmiszer előállításáról,
forgalmazásáról szóló joganyagban – figyelemmel a fent hivatkozott alapjogokra is - mindig hangsúlyosan jelenik meg a nyomon követhetőség és átláthatóság követelménye, így a
bornál láthatónak és igazolhatónak kell lennie- többek között -, hogy készítése során mikor
és milyen anyagokat használtak fel, a felhasznált szőlő milyen mennyiségben állt rendelkezésre és honnan származik.
A borjog anyaga a magában foglalja:
a szőlőültetvények nyilvántartásával,
a szőlőfajták osztályba sorolásával kapcsolatos szabályokat.
a szőlő-telepítéssel, -műveléssel, -kivágással kapcsolatos szőlészeti, valamint a borászati eljárásokra vonatkozó szabályokat.
az adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségeket előíró szabályokat;
a borászati termékek eredetvédelmére (oltalom alatt álló eredet megjelölésekre, földrajzi jelzésekre, hagyományos kifejezésekre) vonatkozó szabályokat;
a borászati termékek forgalomba hozatalára, ellenőrzésére, jelölésére vonatkozó szabályokat;
a szőlészeti-borászati szakigazgatás szerveire vonatkozó szabályokat;
támogatási programok közösségi és nemzeti szabályait.
Az irányadó borjogi szabályokat az Európai Unió Tanácsának és Bizottságának rendeletei és irányelvei határozzák meg. A rendelet az egyes tagállamokban közvetlenül alkalmazandó jogi aktus, magyarul külön nemzeti szabály nélkül része a joganyagnak. Ezzel
szemben az irányelv csupán az elérendő célokat határozza meg a tagországok részére, amelyek - ezen célok elérése érdekében – önállóan alkothatnak jogszabályokat. Alapvetően
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tehát a borjog szempontjából ezek a rendeletek és irányelvek határozzák meg azt a keretet,
amelyen belül a tagállamok jogszabályokat alkothatnak.
Az Európai Unió borjogának gerincét a következő öt jogszabály képezi:
az alapokat a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint
egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007 EK
tanácsi rendelet rögzíti. Ebben a rendeletben kerültek meghatározásra többek között a
szőlőből készült termékek kategóriái (például: bor, likőrbor, pezsgő). A rendeletnek megfelelően a bor „kizárólag zúzott vagy nem zúzott friss szőlő vagy szőlőmust teljes vagy
részleges alkoholos erjedése által nyert termék”.
A szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében alkalmazandó részletes szabályokat a Bizottság 436/2009 EK rendelete határozza meg, így itt kerültek rögzítésre a borkísérő
okmány és a pincekönyv alapvető szabályai is.
A borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében a speciális
szabályokat Bizottság 606/2009 EK rendelete tartalmazza. A bor előállításánál csak engedélyezett eljárásokat lehet alkalmazni, azaz semmit nem szabad tenni, ami nincs kifejezetten megengedve. Ez a rendelet az, amely tételesen felsorolja az engedélyezett borászati
eljárásokat és korlátozásokat (pl.: cukor vagy sav hozzáadásának szabályai).
Az eredetvédelem szempontjából fontos jogszabály a borászati termékekre vonatkozó
oltalom alatt álló eredet-megjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében alkalmazandó szabályokat megállapító 607/2009 EK bizottsági rendelet.
A bor az Európai Unióban jövedéki termék, ezért a szőlőbor vonatkozásában is alkalmazandó a Tanács 2008/118/EK irányelve, amely további adminisztrációs terheket ró a
borászokra.
Az Európai borjog anyagának alakulásakor a jogalkotóknak folyamatosan figyelemmel
kell lenniük a borkereskedelem, bormarketing világpiaci folyamataira. Az így kialakított
uniós szabályozáshoz igazodva köteles minden tagország a minősítésre és minőségellenőrzésre vonatkozó egyedi szabályait megalkotni.
Érdemes megjegyezni, hogy amennyiben egyik vagy másik tagország borminősítésének
technikai színvonala nem éri el azt a szintet, amelyet fejlettebb uniós ország képes teljesíteni, a kereskedelmi forgalomba kikerülő gyengébb, vagy a jogszabályoknak nem megfelelő borminta vizsgálata esetén ezek a tagországok könnyen kerülhetnek hátrányos helyzetbe
(pl. konkurens bortípusnak piacvédelmi szempontból történő rosszindulatú bevizsgálása).
Az Európai borok minőségvédelméről
Az Európai Unió (EU) szőlészeti- borászati szabályozásában különleges helyet foglal el a minőség kérdése. A minőségi borok kategóriájába tartozó származás és eredetvédett borok ugyanis mindezidáig nem járultak hozzá jelentős mértékben a bortúltermeléshez, rájuk gyakorlatilag nem vonatkoznak az általános piacszabályozási
intézkedések sem. A minőségi borokat általában a nagy hagyományok, ismert márkanév, stabil bevételt biztosító ár és piaci kereslet jellemzik. Az EU nem szól bele a ne mzeti hagyományokkal rendelkező termékek sokszor sajátos szabályozásába, csupán
úgynevezett „keretszabályokkal” igyekszik néhány minimális követelmény betartását
és a versenyegyenlőséget biztosítani. A minőség előtérbe kerülését a borpiaci reform is
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támogatja a szőlőfajta-váltás, termőterület-rendezés, vagy jobb művelési technológiára
való átállás elősegítésével.
Az EU a minősítésre és az ellenőrzésre alapelveket állapított meg. Az intézményi
szervezetek fejlesztésére vonatkozóan konkrét előírásokat is megfogalmazott, de az
ellenőrzés mindig a tagállamok feladata.
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3. BORMINŐSÍTÉS MAGYARORSZÁGON – A BORMINŐSÍTÉS HAZAI
RENDSZERE, INTÉZMÉNYI HÁTTERE
3.1 A BOROK MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉNEK FEJLŐDÉSE
A hazai szőlő-és bortermelés története nem tartozik jelen stúdiumunk tárgykörébe, ezért
kizárólag a minősítés- és minőségellenőrzés vonatkozó részeit tárgyaljuk.
Az igen fejlett középkori szőlőtermesztési- és borkészítési kultúra keretében helységenként szigorúan ügyeltek a borok eredetiségére. Ennek szellemében születtek az 1655. évi
XXXI. és az 1723. évi CXVIII. Törvénycikkek is. "..A' kik a kiváló borokat ... silányabb
szőlőkből, helyekről helyettesítik ....s azok neve alatt elárusítják....összes boraik azonnali
elvesztésével büntettetnek....".
A szőlő- és bor eredetvédelem területén Magyarország hagyományai a portói borokéival vetekednek. Tokaj-hegyalján már az 1700-as években dűlő szerinti besorolási
rendszert alakítottak ki, ezzel is megkülönböztetve a borminőséget, jellegzetességet,
megelőzve a híres és szigorúan következetes francia eredetvédelmi rendszert.
A tokaji borok jellegének, eredetének megőrzése mindig is gondot jelentett az o rszágnak. Hasonló nevű édes, érlelt jellegű borokat a világ más tájain már próbáltak
előállítani. A Tokaj-hegyaljai borokat már 1875-ben szabadalmi- és védjegy-oltalmi
egyezménnyel kellett megvédeni a Németországban forgalmazott kétes eredetű termékekkel szemben.
Az első magyar korszerű bortörvényt a borhamisítás ellen védő "műbor-előállítás
elleni törvényként" emlegették 1893-ban. Ez az első bortörvény (1893. XXIII tc. 1 §)
határozottan kimondta: "Mesterséges bort készíteni, vagy gyártani, úgy szintén ily bort
bármi módon forgalomba hozni tilos". Az első bortörvényünk gróf Bethlen András
(1849-1898) miniszterségének idején született, akár csak a Poroszországgal kötött T okaji bort védő oltalmi egyezmény VIII. cikkelye:
"Mindegyik szerződő fél - amennyiben az még nem történt volna meg - intézkedéseket fog tenni oly áruk eladása és áruba bocsátása ellen, melyek a származás megjel ölése végett a másik fél területein fekvő helyek és területek nevével, vagy címereivel a
kereskedelem és forgalomban való megtévesztés céljából vannak ellátva".
Az egyezmények ellenére a "Tokaji" név jogtalan használatának tilalmát a mai n apig nem sikerült elérni. Az 1. táblázat bemutat néhány országban ma is használatos
elnevezést. A feltüntetett országok termelőinek többsége jogtalanul használja a „Tokaji” megjelölést. Egyedül a franciáknak és olaszoknak sikerült kiharcolniuk, hogy 2007 ig törvényesen használhatják a teljesen eltérő jellegű fehér boraikra a Tokaji nevet a
nyelvterület írásmódjában.
A XVIII. század vége felé a politika igencsak beleszólt gazdaságunkba – ez alól a borászat sem volt kivétel. 1772-ben Galiciának osztrák tartománnyá minősítésével a magyar
bort a külvilágtól gyakorlatilag elzárta a Habsburg örökös tartományok vámgyűrűje. Hatására a lengyelek a magyar borok helyett a bordeaux-i és a champagne-i borok fogyasztására tértek át. Erre az időre tehető, hogy a birodalmi vámpolitika miatt előállt bortúltermelési
válság végzetesen polarizálta a magyar bortermelőket. A boros-gazdák többsége a tömegtermelésre állt át és igénytelen boraik árát egymás alá licitálták. A kialakult szomorú helyzetről érzékletes képet festett Széchenyi István és figyelmeztette a szőlősgazdákat. "A bor
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jóságát annak tartóssága, egy helyrül másra kár nélküli szállíthatósága s a nagy és fizető
szám ízlete határozta el... A rajnai, a franczia Termesztő sat....sem keresi a vevőt, hanem
azokat megbízottai által keresteti, s' illy közép személy a Termesztő s a Fogyasztó közt
állván, az aminek mi a legnagyobb hiával vagyunk... Boraink és utaink jobbakká tételét
tanácsolom minden termesztőnek ...... ne várjunk resten.....s fáradjunk úgy, mintha a vámbilincs soha nem tágulna, mert így cselekedvén, egy kicsit minden esetre segítendünk magunkon...."
A szőlőbirtokosok egy része és a szakma szellemi kiválóságai már akkor felismerték,
hogy a tömegbortermelés zsákutca. Ők - tudóstársaikkal szövetkezve - a nyugat-európai
borvidékeken bevált szőlő és bor termelési módszerek, tudományos ismeretek adaptálásával, terjesztésével, a szakmai képzés szervezésével küzdöttek a kialakult helyzet ellen.
Vezéralakjai: Festetics György, Nagyváthy János, Pethe Ferenc, Széchenyi István, Schams
Ferenc, Mitterpacher Lajos, Fábián József voltak. 1836-ban bizottságot állítottak fel a minőségrontás megakadályozására. Schams Ferenc véleménye szerint azért is romlott a borminőség, mert olyan sík területre is telepítettek szőlőt, ahol az sohasem volt és alkalmatlan
jó minőségű bor termelésére. Ezért javasolta, hogy vármegyei engedélyhez kössék a szőlőtelepítést.
1836 június 18-án - Széchenyi István kezdeményezésére - megalakult az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (O.M.G.E.) amelynek két leghangsúlyosabb területe a lótenyésztés és a bortermelés volt. 1842-től sorra alakultak az O.M.G.E. vidéki szőlészeti és borászati szakosztályai is.
A borvidéki, városi "bormívelő" egyletek mellett egyre több pince-, vagy bortermelő
szövetség (mai szóhasználattal pinceszövetkezet) alakult.
Az 1867. ÉVI KIEGYEZÉS - az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte - hatalmas távlatokat nyitott a magyar bortermelés, bor-külkereskedelem elé is. Az O.M.G.E. Országos
Borászati Szakosztálya (amely a vidéki szakosztályok tevékenységét koordinálta) a kiegyezés után kezdhetett hozzá a borkiállítások, borversenyek, tanulmányutak, tanfolyamok
szervezéséhez. A magyar királyság szőlőterülete ismét meghaladta a 400 ezer hektárt. Ebben az időben Magyarország – Francia- és Olaszország után - a világ harmadik legnagyobb
bortermelője volt.
A megfelelő szakmai alapozásnak köszönhetően - a számos gond ellenére (1864-ben a
lisztharmatot, 1875-ben a filoxérát, 1881-ben a peronoszpórát hurcolták be az országba) gyors minőségi váltás, hatalmas ütemű fejlődés, "magyar borcsoda" bontakozik ki. 1875ben a "Magyar Birodalom Statisztikai Kézikönyve" így határozta meg a bortermelés nemzetgazdasági jelentőségét: "A szőlőmívelés és borászat akár tekintve jelen terjedelmét, a
befektetett tőkét, azzal foglalkozó néposztály tekintélyes létszámát, akár tekintve termelvényeinek mennyiségét és minőségét, valamint boraink világforgalomra való képességét,
akár végre tekintve ebbéli exportunk ..... fejlődése lehetőségét, a gabona termés mellett
kétségkívül legfontosabb ága a magyar birodalmi földiparnak..." A szakágazat megbecsültségét az is mutatta, hogy a korabeli "Földművelésügyi Minisztérium" 7 önálló főosztály
közül az egyik a "Borászatügyi" volt. Magas színvonalon épül ki a szőlő, bortermelés és a
kereskedelem szervezete, jogrendszere szigorodott. 1875-ben - a minőségvédelem érdekében - megalapították a mai Országos Borminősítő Intézet elődjét.
Az O.M.G.E. Országos Borászati Szakosztálya, a borkereskedelem jobbítása érdekében
1879-től jelentette meg a Borászati Törzskönyveket. Jegyzékükbe kerülhettek mindazon
termelők, akik erre rászorultak, vagy ezáltal jobb piaci kapcsolatokat reméltek és legalább
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évi 100 hl bort termeltek. A borokat kategóriánként, vegyelemzési adatokkal együtt ismertették a magyar mellett német és angol nyelven is. 1884-től Országos Borászati Törzskönyvként jelentették meg és közel 1,5 millió hl bor adatait tartalmazta.
1879-ben vezették be általánosan a megtermett borkészletek szigorú pénzügyőri ellenőrzését (amely 1971. évi megszüntetéséig maradt érvényben).
A középkorig tartó előzményekre is építve a rendszeres felsőfokú állami szakoktatás
1880-ban indult. 1890-ben már 5 állami vincellériskola is működött. Az alapfokú képzés
érdekében 7 vándortanítói kerületet szerveztek. Ez utóbbiak minden jelentős borvidéki
településen rendszeres tanfolyamokat tartottak és ellátták a szaktanácsadási feladatokat is.
A borgazdaság kedvező helyzetét a filoxéra járvány rövid idő alatt az ellenkezőjére fordította. A filoxéra pusztítása az évente termelt bor mennyiségében ugrásszerűen az
1890/91 évjáratokból okozott katasztrofális csökkenést. A korábbi 4-5 millió hl-es évi bortermelés 800 ezer hl-re zsugorodott. Ezáltal hihetetlenül megnövekvő kielégítetlen keresletet idézett elő a piaci oldalról és a kipusztuló szőlő miatt teljes nyomorba taszította a gazdák tízezreit. Ez maga után vonta a borhamisítását, így a műborgyártást, illetőleg ismert és
keresett termőhelyek borainak silányított borokkal való pótlását. Ez a korabeli Európában
általános mélypont volt. A politikai hatalom és a szakmai szervezetek természetesen nem
tétovázhattak a helyzet fokozatos romlása láttán - 1888 - 1892 években igen kemény viták
árán megszületett Európa egyik legkeményebb, minden vonatkozást átfogó bortörvény
tervezete, amelyet 1893-ban XXIII. sz. törvénycikk-ként fogadott el az országgyűlés. Az
alkotók többek között hangsúlyozták: "...a borhamisítók ....az egész országnak is kárára
lehetnek...Nem bíznak azután a kereskedők az ilyen hitelét veszített országból való borban
és ezt csak igen olcsón, vagy nem is vásárolják...Ezért megbüntettetik az az ember, ki mesterséges bort csinál, de az is ki eladja vagy ilyen kimérésével foglalkozik....így meg kell
büntetni a hamisítót, aki megcsalja az államot, de azt is ki tőle vásárol." 1895-ben fogadta
el az országgyűlés a HEGYKÖZSÉGI TÖRVÉNY-t. Ezzel új alapokra helyezte a bor
származásának védelmét, a szőlő-bortermelők érdekérvényesítésének lehetőségeit. Közben
1892-ben boritaladó néven egyesítették a borfogyasztási adót és az italkimérési illetéket. A
szőlősgazdákra kedvezőbb adótételek vonatkoztak.
1896-ban Istvánffyy Gyula vezetésével megalapítják a KÖZPONTI SZŐLÉSZETI
KISÉRLETI ÁLLOMÁS-t és AMPELOLÓGIAI INTÉZET-et. Darányi Ignác miniszter
így határozta meg az intézet fő feladatát: "...amit a tudomány legfejlettebb eszközeivel...mélyreható kutatásai nyomán kiderítenie sikerül: a gyakorlati alkalmazás mezejére
ültesse át, hogy a szőlőművelés rendszere egészében a fejlődés, a haladás és tökéletesedés
útjára terelhető legyen." Kiépítették a szőlészet és borászat alap-, közép és felsőfokú képzési rendszerét, tökéletesítették a szaktanácsadó hálózatot, a borászati felügyelőségek szervezetét.
1897-ben - Darányi Ignác által - kibocsátott miniszteri rendelet alapján minden járásban, törvényhatósági joggal felruházott, illetőleg rendezett tanácsú városban, Budapest
mind a 10 kerületében egy-egy, összesen 446 Borellenőrző Bizottságot szerveztek, 5-5
taggal. A bizottságok tagjai (összesen 2265 fő) azok érdekeit képviselték, akik a borhamisítás miatt károsultak. Joguk volt minden pincészetben és minden más olyan helyiségben
ellenőrzési szemlét tartani és intézkedni, ahol annak használata (bortermelés, tárolás, forgalmazás, kimérés) azt indokolta. A pénzügyőrökkel együtt most már közel 5000 ellenőr
ügyelt a magyar borok jó hírére. Ezzel a műbor gyártást gyakorlatilag felszámolták Magyarországon. Mivel azonban az Osztrák-Magyar Monarchia többi részében nem tiltották a
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mesterséges borok készítését és forgalmazását és a közös határok, a vámterület közössége
miatt onnan becsempészhető műbor komoly gondot okozhatott, ezért közel 10 évig tartó
küzdelem indult magyar részről. Ez 1907-ben vezetett eredményre, amikor is a magyarhoz
hasonlóan szigorú tiltó rendelkezéseket vezettek be az osztrák tartományokban is.
A XX. elejének komoly filoxéra okozta nehézségeket követően a század 30-as éveinek
közepétől - a zord idők ellenére - ismét jó napok virradtak a magyar szőlő- és bortermelésre. A pincenélküli szőlősgazdák kiszolgáltatottságának mérsékelésére, a javuló piaci lehetőségek hasznosítása érdekében 1936-ban alapították meg a MASzOBSz-t (Magyar Szőlősgazdák Országos Borértékesítő Szövetkezetét), a MEGA-t (Magyar Hegyvidéki
Bortermelők Értékesítő Szövetkezetét), a Hegyközségek és Szőlősgazdák Országos Szövetkezetét és (szövetkezeti alapon) a Magyar Tartálykocsi és Borforgalmi RT.-t. Ezekben
az években a magyar borkereskedelem tartós sikereit és jó lehetőségeit az is szemlélteti,
hogy az 1943. év legnagyobb tiszta jövedelmű vállalkozója egy bornagykereskedő volt. A
magyar borkereskedelem szervezetének, működésének, felkészültségének színvonala
ezekben az években volt a csúcson.
Az 1938-48. években a megszállás, a háború okozta károk ellenére is a magyar bortermelésnek gyorsan fejlődő szakasza következett. Elkészült - Európában elsőként - a szőlőterületek országos katasztere. A hihetetlenül gyors ütemű fejlődést, újjáépítést szakította meg
1949-ben a szovjet megszállók által az országra kényszerített diktatúra. Államosítások,
kisajátítások, kitelepítések, majd az erőszakos kollektivizálás tönkretette a magyar bortermelést, lerombolta piacait.
A szőlőbor termelését tömegpályára állították át. Kezdetét vette a földrajzi, gazdasági
tényezők szerepének tagadása, helyettük a politikai-hatalmi érdekek mindennél előbbre
valóvá váltak.
Az 1952-65. években állandósult a borhiány, a hagyományosan szigorú és jól záródó
borjog fellazítása. Egy sajátos borforgalmazó szervezet uralta a borok begyűjtését és "elosztását". A borminősítésnek ezekben az években gyakorlatilag megszűnt a jelentősége.
1949-1961. években - az ősi hagyományú, eredetvédelmi és érdekérvényesítő szerepet
is betöltő hegyközségi szervezet 1948. decemberi felszámolását követően (jellemző a korra, hogy ennek "jogi alapjait" később, a 3.300/1949 (IV.9.) Korm. sz. rendelettel teremtették meg) - kereken 80 ezer ha szőlőt államosítottak, adták más tulajdonába és kollektivizálták. Ennek következtében közel 60 ezer ha jó állagú és fajtaszerkezetű, általában kitűnő
fekvésű, sűrűbb térállású (de "korszerűsítésre" egyébként megfelelő) szőlő pusztult ki.
Az ország az igénytelen tömegbor-termelést folytatta. Az évszázadok során kialakított,
a minőséget, eredetet minden vonatkozásban keményen védő magyar borjog az 1970. évi
36. Törvény erejű rendelet életbe léptetésével elveszítette törvényi jellegét.
A minőség folyamatos romlását az állandósult borhiány, a döntő többségükben kispénzű, igénytelen fogyasztók, ezért a rendkívül nyomott árak és az előállítók kollektív személytelensége együttesen idézték elő. A hetvenes évek közepétől ugyanis a magyar árubornak közel 60 %-át a szovjet birodalom országaiba szállították és csak 15 %-a került a
viszonylag igényesebb nyugati importőrökhöz.
Láthattuk, hogy a különböző eredetű borok minőségi jellemzőit, azok szőlőfajtáinak, területi elhelyezkedésének megfelelő szüret, évjáratok, feldolgozási-, érlelési technológia
betartását szigorúan a szokásoknak megfelelően a helyi hegyközségi szervezetek irányították és – mintegy 30 éves interregnumot követően - irányítják napjainkban is. Az 1990-es
évek rendszerváltása hozta vissza a Nyugat-Európában jól működő, magán tulajdonon
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alapuló szervezeteket és a szőlő-bortermeléshez kapcsolódó szokásokat. A nagyüzemi
borászat és kereskedelmi pincék is új tulajdonosok irányításával modernizálódtak, kialakult a kistermelői hagyományokra épülő borászatok, családi birtokok sora, akik személyükben vállalnak garanciát a minőségre. (Ezért mondjuk azt, hogy a bor „bizalmi termék”
– az igényes fogyasztó elvárja, hogy a bor mögött lássa a termelő arcát is.)
Az állami szabályozást az 1960-as évektől Magyar Szabványok (MSZ) által valósították meg. A ma érvényben lévő, borkészítés ellenőrzésére és a minőség biztosítására
szolgáló Bortörvény és a Hegyközségi törvény (lásd később) valamint az azokhoz ka pcsolódó rendeletek, szervezeti- működési–szabályok meghatározzák azokat az intézményes kereteket, amelyekre egy ilyen szakmai szabályozásban szükség van. Készü lnek az eljárások formáit meghatározó végrehajtási rendeletek, a szőlő-, pince- és
birtokkataszterek rendszere. A hatósági szervezetek és termelők együttműködésének
végső célja a hagyományok és a minőség védelme.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk számos területen folyamatosan szükségessé teszi a jogharmonizációt, mely alapján születő új szabályok nehezen képesek
egyszerre a hazai és az uniós érdekeknek is megfelelni.

3.2 A MINŐSÍTÉSEK ÉS MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS SZERVEZETEI
3.2.1

Hegyközségek

Részlet a hatályos szabályozásból: 2012. évi CCXIX. Törvény a hegyközségekről.

A hegyközség
3. § (1) A hegyközség egy borvidék egy vagy több településének szőlészeti és borászati termelői
által e tevékenységükhöz fűződő közös érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás-, minőség- és eredetvédelmére létrehozott köztestület.
33. § (1) A hegyközségeket azonos jogok illetik, illetve azonos kötelezettségek terhelik.
(2) A hegyközség
a) a minőségvédelem érdekében összehangolja tagjai szőlészeti és borászati szakmai tevékenységét;
b) gondoskodhat – a helyi önkormányzattal együttműködve – a működési területéhez tartozó
szőlők őrzéséről;
c) szolgáltatásokkal és szaktanácsadással segíti tagjai gazdálkodását;
d) védi a hegyközség szőlészeti termelőinek érdekeit és tájékoztatást ad a tagok tevékenységét
segítő, közérdekű információkról;
e) ellenőrzi tagjainál a hegyközség feladatkörét érintő rendtartási előírások betartását;
f) rendezvényeket, borversenyeket szervez.
34. § (1) A hegyközség a hegyközségi rendtartás (hegyszabályok) keretében meghatározza a célszerű telepítés és művelés, az ültetvények rendje, a szőlőkárosító elleni egységes növényvédelem
szabályait. Ennek során figyelembe kell venni a természet- és tájvédelemre vonatkozó jogszabályokat is. A rendtartásban meg kell határozni a hegyszabályokat sértő cselekmények e törvény szerinti
jogkövetkezményeit.
(2) A hegyközségi rendtartás a hegyközség területén a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területre kiterjedő hatállyal határozza meg az ingatlanok, az utak, vízelvezető árkok állapotára és
növényvédelmére, valamint az ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatos létesítmények
karbantartására vonatkozó szabályokat. A rendtartás ezen előírásait a borszőlő termőhelyi kataszter-
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be eső, más művelési ágú külterületi ingatlanok használóinak és az utak kezelőinek is be kell tartaniuk.

A fenti jogszabályhely szerint látható tehát, hogy maguknak a hegyközségeknek nincs
borminősítéssel kapcsolatos szerepe és feladata, de mindaz a tevékenység, amit a hegyközséghez tartozó területen elvégez vagy elvégezhet, egyértelműen a minőség alapját, bázisát
képezi.
3.2.2

Bor Eredetvédelmi Bizottság

A 1997 évi XI. tv és kapcsolódó rendeletei felhatalmazásával működik. Az eredetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket szerkeszti és gondozza. A védett eredetű bor szabályzatát
elbírálja, véleményezéssel felterjeszti a miniszternek.
3.2.3

Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal

A Hivatalon belül működő Borászati Igazgatóság az 1881-ben alakult Borvizsgáló Állomás utóda. A Borvizsgáló Állomás 1887-ben önállóságot nyert, és közvetlenül a Földművelésügyi Minisztérium fennhatósága alá került. 1950 és 1952 között az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) Borminősítő Osztályaként, majd 1952.
október elsejétől Országos Borminősítő Intézetként (OBI) működött tovább. Ez az átszervezés tette lehetővé, hogy a bor vizsgálatával, minősítésével és ellenőrzésével – külföldi
példákhoz hasonlóan – immár országos hatáskörű szerv foglalkozzon.
A Borminősítési Igazgatóság feladatai közé tartozik a must, bor, borpárlat és egyéb borászati termékek előállítására, kezelésére, tárolására, nyilvántartására, forgalomba hozatalára, illetve a zárt borvidékekre vonatkozó rendelkezések betartatása; a belföldi, a külkereskedelmi, a külföldi származású borászati termékekre vonatkozó forgalomba hozatali
határozatok kiadása; a palackozó és bortöltő pincészetek nyilvántartása; a borászati technológiai kérdésekkel kapcsolatos szaktanácsadás. Ellátja továbbá a szakterületét érintő üzemek működésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; a pincekönyv szakmai tartalmának ellenőrzését; a forgalomba hozatali járulék befizetésével kapcsolatos ellenőrzési
és adminisztrációs feladatokat; nemzeti Referencia Laboratóriumként pedig részt vesz az
Európai Uniós izotóp adatbank készítésében (WineDB) magyar autentikus borok vizsgálatával
A Borminősítési Igazgatóság végzi a külföldi származású borászati termékek forgalomba hozatala előtti minősítését; működteti az Országos Borszakértő Bizottságot; borászati
ügyekben a bíróság, hatóság, illetve egyéb szerv megkeresésére szakértői véleményt ad;
nemzetközi és hazai körvizsgálatokban vesz részt; illetve ellátja a forgalomba hozatali
járulék befizetésével kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatokat.
3.2.4

Országos Borszakértő Bizottságok

Feladatait a 2004. évi bortörvény határozza meg.
Közvetlenül az miniszter által kinevezett szerv az Országos Borszakértő Bizottság
(OBB) amely érzékszervileg is vizsgál és a különleges minőségű borok, mint legfelsőbb
minőségi kategória, határozatuk alapján viselhetik elnevezésüket illetve kerülhetnek forgalomba.
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3.2.5

Helyi (területi) Borszakértő Bizottságok

Egyre nagyobb jelentőséggel bíró szervezetek, melyek munkája során a borok érzékszervi vizsgálatát a korábbi központosított értékelés helyett a termőhelyre viszik vissza. Az
egyes borvidékek saját hatáskörben alakíthatják a helyi borbíráló bizottságok működési
rendjét, a borbírálat rendszerességét, módját és módszerét, ami tökéletesen megfelel a külföldi, fejlett, és egyben hagyományos elsődleges minőségi vizsgálatnak is.
A minőségorientált termőhelyeken a helyi minősítés a legszigorúbb szabályok szerint működik, hiszen a termelők tudják: egész közösségük megítélésére kihat az, ha a borvidéki
átlag minőség a megkívánt és elfogadható szint alá csökken. Valamennyi termelő érdekeit
rontja az, ha ezek a helyi bizottságok nem a legszigorúbb elvek alapján végzik tevékenységüket. Minőségbiztosítási szempontból a helyi gazdák és termelők mellett célszerű ezekbe
a bizottságokba külső, objektív, de komoly tapasztalattal rendelkező bírálókat is meghívni.
A hazai helyi borszakértő bizottságok működését a rendszerváltást követően először az
egri és a tokaji borvidéken szervezték meg, ma már minden borvidéken működnek ezek a
helyi értékelést végző szervezetek.
3.2.6

Az eredetvédelmi szabályozás

Egészen a közelmúlt eseménye: 2011 végéig volt köteles minden, az Európai Unióhoz
tartozó bortermelő ország az uniós szabályokhoz igazítva saját borvidéki szabályozását
megalkotni.
Ennek leglényegesebb elemei a következők:
Eredetvédelem szempontjából az Európai Unióban beszélhetünk oltalom alatt álló eredet megjelöléssel rendelkező (OEM), oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) rendelkező borokról, amelyeknél a minőséget szabályokban rögzített hozamkorlátok garantálják, és
földrajzi jelzés nélküli (FN) borokról.
Az oltalom iránti eljárás nemzeti- és közösségi részből áll, az eljárásnak központi eleme
a termékleírás, amely nevéhez híven definiálja a terméket és igazolja az említett
(OEM/OFJ) fogalmaknak történő megfelelést. Az előzetes nemzeti eljárás során a tagállam
(Magyarországon a Vidékfejlesztési Minisztérium) vizsgálja első körben, hogy a kérelem
és az annak mellékletét képező termékleírás megfelel-e az előírt feltételeknek vagy sem,
illetőleg gondoskodik a kérelem megfelelő közzétételéről is.
A feltételeknek történő eredet megjelölés lehet valamely régió, meghatározott hely vagy kivételes esetben egy ország neve, amelyet meghatározott borászati termék jelölésére használnak, ha a
termék minősége és jellemzői alapvetően vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és az
ahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezőknek köszönhetők; ha a szőlő, amelyből a termék
készült kizárólag arról a földrajzi területről származik; előállítását az adott földrajzi területen végzik; és a vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőfajtából nyerik. (OEM például: a Tokaji, Villányi)
Földrajzi jelzés lehet valamely régióra, meghatározott helyre, vagy kivételes esetben egy országra utaló jelölés, amelyet borászati termék jelölésére használnak, ha az olyan különleges minőséggel, hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel rendelkezik, amelyek e földrajzi eredethez kapcsolhatók;
ha az készítéséhez használt szőlő legalább 85%-a kizárólag e földrajzi területről származik; előállítását az adott földrajzi területen végzik; és a terméket a vitis vinifera fajtából vagy annak és a vitis
nemzetséghez tartozó fajoknak a keresztezéséből létrejött szőlőfajból nyerik. (OFJ például: a Dunamelléki, Dél-alföldi).
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Megfelelés esetén az eljárás az Európai Uniónál folytatódik, ahol a Bizottság végzi el a
további vizsgálatot, teszi közzé Közösségi szinten az igényt és végül dönt az oltalomról.
3.2.7

Borok címkézése

Minden külső, palackon megjelenő címke és jelölés célja a tájékoztató, figyelemfelkeltő
és pontos termékismertető, melynek feladata a fogyasztó szakszerű, de közérthető tájékoztatása. Mondhatnánk azt is, hogy a címke a bor névjegye is egyben, amely minden fontos
információt tartalmaz. Bemutatja a bor jellegzetességét és árulkodik a bor termelőjéről is.
A bor kereskedelmének szabályszerű lebonyolításával és ellenőrzésével megbízott hatósági
szervek a címkékről tájékozódnak. A jelölésnél különbséget kell tenni a termék azonosításához kötelezően előírt adatok, a minőségi besorolás, a termék különleges tulajdonságainak jelölésére szolgáló, valamint választható adatok között. A közös piaci előírás néhány
kötelező előírást tartalmaz, amely érvényes minden tagállamra, valamint az ide importáló
nem EU tagállamokra is. A borok és szőlőmustok esetében szükséges a meglévő alkoholtartalomról való tájékoztatás, a termék megnevezése a címkén, a fogyasztó választásának
megkönnyítése érdekében. A termék vásárlója számára különösen fontos információ a
borvidéknek, valamint annak a földrajzi egységnek a jelölése, amelyhez a terület tartozik,
továbbá a szőlőfajta vagy a feldolgozott szőlő szüretelési évének jelölése. Ezért indokolt a
bor jelölésénél ezeknek az adatoknak az alkalmazását szabályozni. Az egyes borok közötti
tisztességes verseny biztosítása érdekében a termékek jelölésénél és kiszerelésénél meg
kell tiltani minden olyan elemet, amely összetéveszthető, vagy a fogyasztót megtévesztheti
(pl. nem létező kastélyok, címerek, verseny emblémák, stb.). Ilyen tilalmat különösen a
borok és szőlőmustok jelölésénél alkalmazott védjegyek esetében indokolt előírni.
A borok palackján feltüntetett adatok ismeretében egységesen bármikor és bárhol be
lehet azonosítani a palackozott bort, hiszen a számítógépes és a jövőbeni virtuális internetes kapcsolatok erre korlátlan lehetőséget adnak a vásárlók biztonsága érdekében.
A palackozás és a palackozáson kívüli egyéb kiszerelés feltételeit külön jogszabály
határozza meg.
(1) A borok címkéjén fel kell tüntetni:
a) a bor pontos megnevezését az NÉBIH forgalomba hozatali határozata szerint,
b) a bor minőségi kategóriáját,
c) a bor színét,
d) a bor cukortartalom szerinti kategóriáját,
e) a töltött bor névleges térfogatát,
f) a bor tényleges alkoholtartalmát,
g) a bor forgalomba hozatali engedélyének számát,
h) a töltés időpontját,
i) a töltést végző pincészet, üzem megnevezését és telephelyét,
j) a forgalmazhatóság időtartamát.
(2) A borok címkéjén fel lehet tüntetni:
a) a termelő nevét,
b) az eladásban résztvevő nevét,
c) a hegyközségre utaló megjelölést,
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d) a vonalkódot.
(3) A nem palackozott kiszerelésű bort a pincészetből vagy az élelmiszeripari üzemből
csak lezárt és címkével ellátott edényben szabad kiszállítani.

1. kép

2. kép
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3. kép

4. kép
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4. A BOROK MINŐSÉG-SZABÁLYOZÁSA ÉS VÉDELME
4.1 A BORHAMISÍTÁS
"Amióta a bort felfedezték, azóta hamisítják is" – állították régen, de elmondhatjuk
ma is a felröppenő borbotrányok, hamisítások hallatán.
A bor olyan, szőlőből erjesztéssel készült alkoholos ital, amely a bortörvényben engedélyezett eljárások valamelyikével vagy azok kombinálásával készült. Ekképp a bor
az emberi kultúra terméke, abban különbözik más termékektől, hogy nem csupán egészségügyi és beltartalmi megbízhatósága, a feltétele annak, hogy forgalmazni lehessen,
hanem az is, hogy előállítása megfeleljen a jogszabályokban rögzített feltételeknek.
Tehát minden olyan ital –függetlenül attól, hogy a fogyasztó szereti-e vagy sem vagy
egészségügyi szempontból megbízható-e vagy sem – amelyik nem felel meg a jogszabályokban megjelölt előírásoknak vagy nem bor (egyéb alkoholos ital) vagy hamisított
bornak minősül. Ebben az értelemben a hamisított bor magában foglalja a műbor f ogalmát is, de jelenti azokat a szőlő alapanyagból készült italokat is, amelyeket a meg
nem engedett eljárásokkal és adalékokkal készítettek. A borhamisítás szélesebb körű,
mint a műbor előállítás, mivel magában foglalja az adott minőségi bortípusra meghatározott előírások megszegésével előállított borokat is (a bor megtévesztő minősítése).
A borral kapcsolatos csalások, manipulációk okát mindig egyfajta hiánypótlásra,
nyerészkedésre és a szigorú, büntető eljárásokat alkalmazó borellenőrzés, vagy jogszabály hiányára vezethetjük vissza. Az ismeretlen eredetű, összetételű, ellenőrizetlen,
borok nem csak a fogyasztó egészségére jelentenek veszélyt, de egy-egy felröppenő
sajtóhír ronthatja a magyar borok piaci megítélését is. Ezért a bor is – sok más élelmiszerhez hasonlóan - a fogyasztók számára bizalmi cikk.
Az ismert termelői pincéből származó és ellenőrzött eredetű, minőségi bor nagyobb
bizalmat élvez a kedvelői körében. A minőségi borokat mindig a termőhely, a szőlőfajta, a termelő sajátos hagyományos feldolgozási-, kezelési- és érlelési technológiája
jellemzi.

4.2 A MAGYAR BORTÖRVÉNYEK MÚLTJA ÉS JELENE
A hamisítások elleni küzdelem és a szőlő-bortermelés jogi szabályozásának nemzetközi hagyományai a XIX. század végéhez kapcsolódnak. Az első bortörvényt –
mely a magyar jogalkotókra is nagy hatással volt – 1889-ben Franciaországban alkották meg, ezt követően a német bortörvény 1892-ben lépett életbe. Spanyolországban
1895-ben váltotta fel a bortörvény az 1892-es királyi rendeletet. Olaszországban 1900ban, Portugáliában 1908-ban, Ausztriában 1907-ben hozták meg az első nemzeti bortörvényt.
Magyarországon a mai értelemben vett teljes körű borászati szabályozás gyökerei
szintén a XIX. század végéig nyúlnak vissza. 1876-ban Szalay Imre Somogy megyei
földbirtokos, országgyűlési képviselő nyújtott be törvényjavaslatot a „gyártott boro król”. 1884-ben azonban a képviselőház elé tárt „műborokról” szóló törvényjavaslat
lekerült a napirendről. Az 1887- és 1889-ben tett sikertelen kísérletek után végül 1893ban jelent meg a „XXIII. törvény-czikk a mesterséges borok késztésének és azok forgalomba hozatalának tilalmáról” címmel, amelyet –kisebb hiányosságai ellenére is méltán tarthatunk a későbbi Bortörvények atyjának. Ennek kezdő mondata – „Mester-
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séges bort készíteni vagy gyártani, úgyszintén ilyen bort bármi módon forgalomba
hozni tilos” világosan jelzi, hogy a szabályozás középpontjában a hamisítás áll. Ez az
első magyar bortörvény a maga korában mind tartalmában mind formájában Európában
is korszerű jogszabálynak számított. A végrehajtás során felmerült tapasztalatok alapján fogyatékosságait a későbbiekben javítani kellett.
Ezt követően az 1908. évi XLVII. törvény-czikk még ugyan „A borhamisításnak és
hamisított bor forgalomba hozatalának tilalmazásáról” címet viseli, amelynek kezdő
mondata „ a Bor elnevezés alatt az a szeszesital értendő, amely kizárólag a szőlő levéből (szőlőmustból) erjesztés útján állíttatott elő” jelzi azt a pozitív irányú elmozdulást,
amelyben a fogalmak nem a hamisítvány, hanem a bor köré csoportosulnak. Ez, a második bortörvénynek elfogadott jogszabály a borhamisítások elleni szigorú fellépés
mellett szabályozza a szőlő- és borgazdaság teljes területét is. Ez a hat fejezetből álló
bortörvény előírja a must és a bor készítésének, kezelésének, forgalomba hozatalának
feltételeit, módozatait, a felhasználható kezelőanyagokat, a tokaji borokra vonatkozó
különleges rendelkezéseket, a borseprőre, törkölyborra, gyümölcsborokra, pezsgőre,
habzóborra vonatkozó szabályokat. Határozataiban a borhamisítók részére szigorú
pénzbüntetést és szabadságvesztést helyez kilátásba. Rendelkezik továbbá a bortörvény
betartásáért felelős hatóságok, valamint a Borvizsgáló és Borellenőrző bizottságok
létrehozásáról és működéséről.
Az 1908. évi bortörvény rendelkezései igen fontos állomást jelentettek szőlő- és
borgazdaságunk életében. A jogszabály hivatalosan 1924-ig volt hatályban, amikor
megjelent a bortörvény újabb, átdolgozott kiadása. Az 1924. évi IX. törvénycikk „A
bor előállításának, kezelésének és forgalmának szabályozásáról és a borhamisítás tilalmazásáról” már címében is viseli a bor fogalomkörének kiszélesítését. A korábbi
bortörvényhez képest lényeges változás, hogy ebben már rendelkeznek a típusborok, a
csemegeborok, aszúborok (a tokaji aszúborok kivételével, amelyre továbbra is különleges előírások maradnak érvényben), a borpárlat és a gyógyborok késztéséről és forgalmazásáról is. Finomítják a bor fogalmi meghatározását is: „Bor az a szeszes ital,
amely friss szőlő levéből (szőlőmustból vagy szőlőcefréből) szeszes erjedés útján
származik”. Jelenleg is e fogalom-meghatározás van érvényben.
A bortörvény újabb, átdolgozott kiadása 1959-ben jelent meg. „A szőlő- gyümölcsés borgazdálkodásról szóló, 1959. évi 23. számú törvény erejű rendelet és annak vé grehajtására vonatkozó 2/1959 (XI.27.) FM-Élm.M.sz. együttes rendelete jelentős változást jelent a korábbi törvényekhez képest, amely már a címéből is kitűnik. Már a „bortörvény” szó sem hiteles, hiszen a törvényben erősen keverednek a szőlő és egyes
gyümölcsfajok szaporítására, telepítésére, fenntartására vonatkozó előírások. Ez a keveredés azért sem szerencsés, mert a bor alapanyaga kizárólag a szőlő. Másrészt a bor
készítése, kezelése, forgalmazása, bármely más terméktől eltérő, speciális szabályozást
kíván. Ennek megfelelően kell szabályozni a borszőlő termesztését is, figyelembe véve
mindemellett a borászat minőségi követelményeit is.
1970-et írunk, amikor egy újabb, „A szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint a
bor gazdálkodásról szóló, 1970. évi 36. sz. törvényerejű rendelet” valamint annak vé grehajtására kiadott 40/1977. (XI. 29.) MÉM számú rendelet váltotta fel az 1959. évi
törvényt. Ezekben a változatlan cím ellenére már pozitív előrelépés tapasztalható: háttérbe szorult a gyümölcstermesztés, és a borgazdálkodás kezdte visszanyerni a második
világháború előtti időszak bortörvényeinek belső arányait.
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Az utóbbi évtizedekben, különösen az 1990-es években felgyorsult események, folyamatok egyre nagyobb erővel feszítették az érvényben lévő bortörvény kereteit, és
borászatunk színvonalának hatékony fejlesztése, valamint az EU-harmonizáció által
támasztott követelmények szükségessé tették az alaprendelet gyakori módosítását, egy
EU-konform bortörvény életbe léptetését. Az érthető várakozás után jelent meg az
„1997. évi CXXI. törvény a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról” amely letisztult
címében a magyar szőlő- és borgazdaság általános szabályozásáról szól. Mint minden
más törvény, a bortörvény is folyamatos korszerűsítésre szoruló jogszabály. Módosításra szorult a bortörvény mellett a hegyközségi törvény is, részint az 1994. év óta e ltelt időszak tapasztalatainak beépítése, részint a bortörvénnyel való harmonizáltatás
elvégzése miatt. Így hamarosan megjelent a két törvény együttes módosításaként – az
Európai Uniós rendeletekkel konform - „2004. évi XVIII.. törvény a szőlőtermesztésről
és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994.évi CII. törvény módosításáról”.
A jelenlegi hegyközségi törvény a klasszifikált (borvidéki, borhelyi besorolású)
szőlőterületek szőlő- és bortermelői, felvásárlói számára ad keretet. Célja a hazai szőlőművelés érdekeinek. A Magyar Borkönyvet a Magyar Borkönyv Bizottság dolgozta
ki. Ebben kerülnek meghatározásra:
a must és a bor előállítására, kezelésére elhasználható kiegészítő és segédanyagok,
eljárások,
tartósított must, sűrített must, szeszezett must, töményített must és bor, továbbá a
párlási bor előállításának szabályai,
a borpárlat kezelésénél felhasználható anyagok és eljárások szabályai,
a mintavétel rendje,
a származási igazolások rendje,
a palackozás és a palackozáson kívüli egyéb kiszerelés feltételei,
a földrajzi eredet megjelöléssel rendelkező borok megnevezésében a termőhellyel
kapcsolatos névhasználat,
a megyei fajtahasználat megalapozását szolgáló szőlő-fajtakísérletek rendszere, a
vizsgálatok módja, és a Szőlőfajta Használati Bizottság összetétele, feladatköre.

4.3 FOGYASZTÓVÉDELEM
A borfogyasztók védelmét is államilag garantálják a törvényeken és az állami ell enőrző, hatósági szerveken keresztül, de működnek fogyasztóvédelmi civil szervezetek
is. A borvidéki szervezeteken belül az egymást jól ismerő termelők önellenőrzése már
eleve garanciát jelent a termőtájra, évjáratra és az adott termelőre jellemző minőségre.
A szőlő-bortermelés sokoldalú ellenőrzöttsége és a késztermék, azaz a bor adóztatása
minden bortermelő országban létezik. Az Európai Unióban sincs egységes ellenőrzési
és adóztatási rendszer, azonban a tagországok igyekeznek a termelést és fogyasztást
úgy szabályozni, hogy az állami bevételek mellett a szőlő-bortermelés tradíciója megmaradjon, továbbá a borhamisítási kedv megszűnjön. A túlzott adóterhek okozzák általában a legfőbb nyerészkedési lehetőséget, ami alól a hamisítók igyekeznek kibújni. A
jelentős bortermelő országok közül néhányban minimális fogyasztói és általános forgalmi adóztatás rendszerével érték el a termelési kedv növelését és a visszaélések és
hamisítások visszaszorítását. A jövedéki adó bevezetése és zárjegy alkalmazása csak
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akkor hozhatna előrelépést, ha az egyéb adóterhek tovább mérséklődnének. A nem
bortermelő, csak fogyasztó országoknál az állami adóztatásnak más céljai vannak,
amelyek összefüggnek a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorításával is. Az adóterhek
minden esetben tovább hárulnak a fogyasztókra, így a borárak emelkedésével, a f ogyasztás csökkenésével leginkább a szőlő-bortermelőket sújtják az adminisztratív többlet terhek és ezzel járó termelési költségek.

5. kép
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5. BORÉRTÉKELÉS
Sommásan kifejezve mondhatjuk, hogy a korábban tárgyalt hivatalos borminősítésekkel
szemben – melyek szigorúan szakmai szempontok figyelembevételével, államilag szervezett keretek között történnek – a valós életben mindenki bírál. Ha mással nem azzal, hogy
kettő közül kiválasztja azt a bort, amit szívesebben fogyaszt. Akinek ennyi választási lehetősége sincs, az nem borivó, csak szeszkereső, jobb esetben szomját oltja. Az ítélkezés
szükségszerű ténye, már csak sok-sok változata miatt is jó néhány kérdés megfontolására
késztet.

5.1 A KÓSTOLÁS
A kóstolás, azaz a gustatio művelete részben szaglással, de főleg ízleléssel történik, az
esetek legnagyobb részében pedig mindkettővel. Célja valaminek az elfogadása, kiválasztása, értékének megállapítása. Tárgya élelmiszerek és/vagy élvezeti cikkek közül kerül ki.
A kóstolás fogalma feltétlenül tágabb értelmezést igényel, mert ide sorolható az illatszerek,
dohány neműk próbája, vizsgálata is. Módszere az érzékszervi vizsgálat, amelynél nem az
igénybe vett érzékszerv játssza a főszerepet, hanem az intellektus, az emberi agy. Az
eredmény lehet elutasító, negatív, vagy elfogadó. Pozitív eredmény esetén az ilyen úton
tudatunkba kerülő kellemes élmények neve gusztatórikus (érzékszervek útján megszerezhető) élvezet. Ez sok rokon vonást mutat a vizuális vagy auditív (látás vagy hallás) úton
szerzett élménnyel, illetve élvezettel
Ahogyan egy festményen nem csak a cselekvő személy és az általa végzett művelet
számít figyelmünkre, hanem annak mikéntje is, amint az számos motivációt, következményt is asszociációra kínál, úgy van ez a gusztatorikus élményeknél is. Nem csak azt
állapíthatjuk meg egy élelmiszerről, hogy csípős, de meghatározhatjuk, hogy paprika, torma, bors, chili jellegű csípősséget mutat. Vizsgálhatjuk a kiváltott ingerület tartósságát, s
nem utolsó sorban kellemes vagy ellenszenves mivoltát. Azt is eldönthetjük, hogy az élményt szívesen megismételnénk-e, stb.
Mindennek alapja a primer műveletként elvégzett analízis, amikor amennyire lehet magában („in sich”) definiáljuk az ingert kiváltó anyagot, hatást, jelenséget. Ezt követően a
szerzett megállapításokat beillesztjük az eddig szerzett ismeretek, tapasztalatok közé. Ez
után jöhet a következtetések levonása, amely már szintetizáló művelet. Ha csupán az érzékelés lenne a feladat, illetve az elvégzendő művelet, nem jutnánk messzebb, mint a legelésző állat, mely megkülönbözteti a fogyasztható és mérgező növényeket.
Ezek után már az evidencia erejével hat, hogy a megfigyelést végző személye, annak állapota és elsősorban szellemi képességei döntő szerepet játszanak a kóstolás eredményességében. Ha valaki nagyon sok mintával találkozott és valamely módon minősítette is azokat, azonban az illető nem képes kreatív gondolkozásra, nem fog eredményesen és olyan
szinten kóstolni, mint aki magasabb intelligenciával jól alátámasztott, sokszor jövőre vonatkozó következtetéseket is levon és elsősorban összehasonlítások alapján egy összképben tudja elhelyezni a vizsgált objektumot, jelenséget. Nevezhetjük ezt pozicionálásnak,
amely lényegesen több mint egy mennyiségi megállapítás.
Itt említendő, hogy a vizsgálódásban szereplő érzékszerv csak az ingerek belépési kapuja. Annak épsége fontos előfeltétel, de elegendő az átbocsátás érdekében a kapunak bizonyos minimális feltételeket teljesítenie. A többi már az agykéreg, a szürkeállomány dolga.
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5.2 ÍZEK

ÉS ÉRZETEK

Az egyszerű befogadás és az ezt követő jóval bonyolultabb feldolgozás (analízis – szintézis) korrekt elvégzése követeli meg a két appercepciós kategória önálló definiálását és
részletes kifejtését.
Az ízek felfogása, ha az ingerület-átvitel feltételei adottak, szükségszerűen létrejön.
Az ingerküszöb felett jelentkező hangot meghalljuk, a fényt meglátjuk, az ízeket is
szükségszerűen érzékeljük.
A fiziológia a következő alap ízeket különbözteti meg: édes, sós, savanyú, keserű, lúgos és fémes. Ezek receptorai a szájban bizonyos helyeken tömörülnek, ami nem jelenti
azt, hogy a végkészülékek, amelyek az ízlelő bimbókon találhatók, a szájban és garatban
másutt nem fordulnak elő. A közismert zónákban kitüntetett érzékelő helyeket találunk, de
az érzékelés, ha lassabban is, de mindenütt létrejön.
Az érzetek egy csoportjának létrejöttében a tudatos emberi agyműködésnek meghatározó, olykor teremtő szerepe van. Senki nem állíthatja, hogy az érzetek csak általunk létrehozott fogalmak, mert például az adsztringencia (összehúzó hatás) érzete anyaghoz kötött.
Kiváltói a cserzőhatással rendelkező anyagok, mint a timsó, cink-klorid, tannin stb.
Az adsztringencia jelenlétét kimondani (összehúzó hatás, íz oldalról közelítve a fanyartól a keserűig terjed) magában nem elegendő a minősítéshez. Az sem, ha a tanninra sokkevés, nyers-érett megállapításokat teszünk. Ha viszont kölcsönhatásai, íz-kapcsolódásai
révén minősítjük, a borkóstolás legbonyolultabb kérdéseire felelünk. Ezzé teszi a kreatív
gondolkozás.
A hő mint érzet vizsgálata esetén nem elegendő a hőfok megállapításának puszta ténye,
hanem a következményes kapcsolatokat/hatásokat is figyelembe kell venni. A testesség
pedig már nem anyaghoz, hanem állapothoz (koncentráció) kötött fogalom, ugyanúgy a
struktúra is. Ezek felismerése és minősítése a következtetések logikai láncba rendezésével
történhet. Tekintsük a fenti fogalmak létrehozását a nehezen feldolgozható jelenségek
megközelítésére tett egyik sikeres lépésnek.
A vizsgált tulajdonság minőségi fokozatait összevetve így tapasztalható ez például a
koncentrációnál. Azonos tulajdonságok merőben más értékelést nyernek a mennyiségi
változások függvényében (a gyógyszertári benzin, vagy éppen a gyümölcs észterek is pozitívan értékelt benyomások lehetnek igen alacsony koncentráció esetén.)
Az érzetek közül a legismertebb fogalom a testesség. Vulgáris értelmezésben a legtöbbször helyesen használják. („…amikor a boron van mit rágni”).Viszont mibenlétére
vagy éppen létrejöttére egzakt meghatározás nem ismert. Véleményünk szerint a bor testessége alkotó elemeinek koncentrációját fejezi ki. Ez konkrétan a térfogategységnyi borban levő alkohol és vonadékanyag (extrakt tartalom) mennyiségének függvénye. Itt kell
utalnunk a koncentráció már említett fontosságára, amely az élvezeti cikkek köréből kizárt
anyagokhoz nagy hígításban kellemes érzést társít.
A struktúra fogalma esetünkben ezt a jelentést kapja: „a felület szerkezete”, azaz a
nyelvünkkel végzett tapintás útján a borról szerzett benyomások összegezése. Sima, érdes,
durva struktúráról szoktunk beszélni. Bizonyos kóstolás közben tapasztalt jelenségek egyértelmű magyarázatára került bevezetésre.
Ugyanígy a vezető íz-jegy, mint nem kognitív úton keletkezett fogalom (tapasztalható
formája: érzet) a könnyebb megértés, azaz tanulhatóság igényével született. Feladata annak
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tisztázása, hogy a vizsgált bor íz komplexében hogyan lehet rendszert teremteni, dominancia sorrend felállításával.
Az íz-környezet fogalma a szájban, az inger megjelenésekor (azaz a bor szájba vételekor) meglevő íz-háttér szerepének (befolyásának) megállapítását célozza.
A szinergizmus azt a fogalmat jelenti, amely azonos irányban mutató íz vektorok hatását állapítja meg. Ezek az íz vektorok vagy összeadódva erősítenek/pótolnak, vagy kompetitív antagonizmus révén másokat kiszorítva működnek. Gyakorlatban: a sav és a tannin
egymás hiányát kompenzálhatja, de ellentételezik az édességet, az alkoholt, egyszóval a
kerekséget. A bevezetni javasolt fogalmak a minősítés egzaktabbá tételét, továbbá a kóstolás során megismert jelenségek magyarázatát egyben a minősítés szempontjainak tisztázását is szolgálják.
A harmónia és egyensúly szinonima voltának megszüntetése is az egzakt (és reprodukálható) bor-minősítést célozza. Harmónia áll fenn, ha előfeltételként a bor kifogástalan
egyensúlyt mutat. Továbbá ha egyetlen mégoly kellemes illat- vagy íz-jegy sem telepszik a
bor többi illat- és íz-jegyére. Úgy is kifejezhetjük, hogy a bor ornamentikájában nem jelenik meg semmiféle dominancia. Szükséges, hogy amit a bor illata ígér, azt az íze is tudja
nyújtani. A termőhely nem hagyhat a bor fajtajellegébe nem illő nyomokat. A borban nem
lehetnek egyidejűleg jelen fiatal és érett borra jellemző íz-jegyek. A felsorolás folytatható
lenne, a nehezen definiálható jelenség jellemzésére ennyi példa azért elég.
Mi az alkotó rész és mi a járulékos?
Elsősorban jogi fogalomként találkozunk az „alkotó összetevő”-vel. Számunkra álljon
itt egy nagyon leegyszerűsített magyarázat. Alkotó résznek tekinthetjük azt, ami nélkül az
egész nem képes létrejönni illetve fennmaradni. Ház falak, lépcsők/felvonó, nyílászárók
nélkül elképzelhetetlen. A bornál ilyenek (a vizet nem említve) a savak és az alkohol,
fakultatív módon a polifenolok. Az egyes komponensek minősíthetők magukban is, de
főleg egymáshoz való viszonyukban kerülnek megítélésre. Ezt a viszonyt fejezi ki az
egyensúly, amely elsősorban a savak (+ szinergisták) és az alkohol(+maradékcukor+glicerin, közös nevükön íz-kerekítők) viszonya. Fogalomzavar a savak és a gyümölcsösség egyensúlyáról beszélni. Az egyensúlynál lehetőség van egy kalibrálatlan skálán mérni: kissé, közepesen, nagyon savhangsúlyos borról beszélni).
A harmónia (mint már részleteztük) egy szinttel magasabban megfogalmazott, kissé
elvont fogalom. Bizonyos nagyon értékes és ritka tulajdonságokról szól és meglétére vonatkoztatva csak igen – nem válaszok adhatók.
Az ornamentika (díszítő ízek) mindaz, ami az alkotó részek (nem egyenlők a borban
jelenlevő összes anyaggal) optimális aránya mellett a bor szépségét adja. Az ornamentikában lehetnek tisztán értelmezett ízek és lehetnek kellemes, gyakran íz alapon keletkező
érzetek is.
Az ornamentikus jegyek, legyenek mégoly kellemes tulajdonságok (illetve azok hordozói), könnyen eltűnhetnek a borból, jobb esetben csak lényegi csökkenésüket tapasztaljuk.
(pl. gyümölcsösség illatban és ízben). Ilyen jegyek nélkül létezhet egy bor, de nem magas
élvezeti értékkel. Az ornamentika „alkotó elemek”-re épül, nélkülük nem létezhet. Mivel
ezen tulajdonságok hordozói kémiailag labilis vegyületek, (mint az összes primer aroma)
már csekély oxidáció is eltüntetheti őket, vagy éppen csak átalakulnak egymásba, de az
már másik bor.
A mindennapi borleírásnál - ismét egy hasonlattal élve - szépen díszített épületről szoktunk beszélni, anélkül, hogy annak bájos középkori lakóházacska vagy gótikus katedrális
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mivoltát megmondanánk. Csúcsív az ülőfülkék felett vagy a katedrálisok főhajóin… merőben más. Tessék közölni (a borról…) hogy tízemeletes betonház gyorslifttel vagy nyaraló, esetleg régi parasztház az, amiről beszélünk. Csak ezután mondható el, hogy a házon
hatalmas faragott kőtömbök, gipszstukkó vagy festett díszítés található.
Tehát a bor értékelése alkalmával, el kell mondanunk az alkotó részek jellemzőit és
csak ezek értékelése után szólhatunk a járulékos jelenségek, részletek milyenségéről.

5.3 ÉRTÉKKÓDEX
A jó bíráláshoz nem szükséges formálisan, írásban rögzíteni a pozitív tulajdonságok listáját, hanem elegendő a tudatunkban élő összegezés, melynek alapján egyes borokat pozitívan értékelünk.
Arra, amit értéknek lehet/kell tekinteni, adhatunk pragmatikus magyarázatot.
Ilyenek az egyensúly, koncentráció, komplexitás, tartalmas lecsengés hosszú utóízzel,
stabilitás, érlelhetőség (időállóság). Szubjektívebb mérlegelés után ide soroljuk a bor előállítására fordított időt és munkát, a kiemelkedő évjáratot és a termett kis mennyiséget. (A
sok, százezres palackszám szinte kizárja a csúcsbor minőséget.) A bor kézműves jellege, a
dűlő adta értéktöbblet, legtöbbször mint egyedi karakter nyilvánul meg. Azaz, ha a bor
másikhoz nem hasonlítható, értékkódexünk alapján előkelő helyezésre számíthat.
Az értékkereső szemlélet és nem a hibát (hiba mentességet) kereső szemlélet az eredményes bírálat alapja.

5.4 NYELV-TAN. A TESZTELÉSRŐL, A TESZTEK SZEREPÉRŐL ÉS
ELFOGADOTTSÁGÁRÓL

5.4.1

A teszt

Mióta tesztelünk borokat „tudományos” lepelben?
A borkóstolás és ennek megfelelően a tesztelés rendkívül spontán módon zajlott évtizedeken keresztül. A borok érzékszervi tulajdonságaira vonatkozóan már Derczeni János
(1796), Gyürky Antal (1861), Dittmayer Andor (1925), Ambrózy Ágoston (1932), Pálinkás Gyula (1960) műveiben is találunk rendszerezetlen vagy rendszerbe szedett példákat,
utalásokat. Az ismeretszerző kóstolásra vonatkozóan csak Fornády Elemér (1948), Váry
János (1990), Csávossy György (1994), és a Hatnyelvű Értelmező Szótár (1993 és 2012)
tartalmaz ajánlásokat, szabályokat. Így tehát a rendszerváltás éveit, konkretizálva 1990-t
lehet megjelölni, amióta igény van borleírásra is. Borok bírálata, sőt értéksorrend felállítása az ötvenes évektől folyik. Ezen összevetések során elsősorban hibamentességet vizsgáltak. A fogalmak szabatos meghatározása, mely az értékek felismerése szempontjából igen
fontos, hiányzott.
Egy 1989-ben kiadott könyvben (Agrotéka sorozat Bp.1989) ilyen sorokat találhatunk:
„A Csopaki olaszrizling (sic) illatban és savakban gazdag, szolid, fiatalosan elegáns savú
bor.” „A Boglári Nagyburgundi rubinvörös színű, híres kellemes lágyságáról, enyhe simulékony édességéről. Finom fűszeres illata behízelgővé teszi. Aromaanyagai hosszú élvezetet nyújtanak fogyasztása során. Tüzessége, harmóniája feledhetetlenné teszi.” Másik borról írják: „Illata jellegzetesen karakterisztikus, savösszetétele finoman szép.”
A szavakkal dobálózó, semmilyen logikát, szakmai törvényt nem követő borleírásokból
következik a képtelenség valódi értékek megállapítására. Semmitmondó és értékelhetetlen
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leírások születtek, a színre vonatkozó megállapítást leszámítva minden „leírás” minden
borra alkalmazható volt.
A borleírások és tesztek következetes és standardizált formában hozzávetőleg 1995 óta
születnek, amióta megtörténtek az első kapcsolatfelvételek Ausztriával (WSET) és a követhető példák megjelentek.
5.4.2

A tesztelés módszerei

A szakszerű, nemzetközi terminológiát követő borleírás kezdetén az európai 20 pontos
értékelés volt általános. Ezt követően a 100 büntetőpontos rendszer is megjelent, de használata nem bizonyult tartósnak . A 100 jutalmazó pontos „amerikai” rendszer ma egyre
elfogadottabb, 1994 óta van jelen a borértékelésekben.
Ami a módozatot illeti a minták fajta szerinti csoportosítása, (természetszerűleg a fajta
és az évjárat ismeretével) a legelfogadottabb módszer.

Technikai feltételek:
a) Ritkán áll módunkban a kóstolás időpontját jó időjárási feltételekhez kötni, hiszen a
kóstolók időpontját korábban meghatározzák. Ennek ellenére meg kell jegyeznünk, hogy a
legjobb eredményre napsütéses, szélmentes időben számíthatunk. A kóstolás lehetőleg a
délelőtti órákban történjék.
b) A kóstoló helyiség zárjon ki minden zavaró tényezőt, benne kevés bútor legyen, régi
képek, könyvek jelenléte kifejezetten nem kívánatos. Az összegyűlő borgőzt könnyen ki
lehessen szellőztetni. Itt említendő meg, hogy sem szabadban, sem pincében tényfeltáró
kóstolást eredményesen nem tudunk végezni.
c) A kóstolópohár a nemzetközi szabványban rögzített, kehely alakú, kb. 2 deciliter űrtartalmú, 160 mm magas, vékonyfalu edény (csekély hő-kapacitással) Ideális volna egy
láthatatlan, “virtuális” edény…. Ügyeljünk a pohárnak mosószer maradék és szagmentességére.

6. kép
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Az optimális kóstolási hőmérsékletek:
pezsgő 8 fok,
fehérbor 10-12 fok,
rozébor 12 fok,
tokaji aszú és más édes desszert borok 12 fok,
testes badacsonyi és somlói óbor 14 fok,
könnyű fiatal vörösbor 14 fok,
testes vörös óborok 16-18 fok.
d) Borhőmérsékletek. A szervírozási és kóstolási hőmérsékletek között mintegy 2 C
hőmérséklet különbségnek kell lennie, ennyivel legyen hidegebben tárolva a bor.
e) Nem hiányozhat az asztalról a fehér terítő vagy alátét, öblítővíz, köpőcsésze, szalvéta. A gyertya használata több hátránnyal jár, mint előnnyel. Kiszorulóban van.
Szakszerű borkóstolás közben kizárólag semleges ízű, szénsavmentes víz fogyasztható.
Sem alma, sem sajt, sem pedig fehérkenyér fogyasztása nem ajánlott, hiszen ezeket fogyasztva kóstolási eredményünk nem lehet objektív, nem megfelelő a kóstolandó bor számára a szánkban lévő „íz-környezet”.

Nyílt vagy vak kóstolás
Az egyes borértékelések, kóstolók, tesztek vagy versenyek során a kóstolópanel tagjai
teljesen önállóan, esetleg paravánok mögé bújtatva végzik munkájukat. Ez elsősorban a
teszt célja és a szervezők szándéka szerint változik.
A vakon történő kóstolás szükségszerű minden versenynél, vagy más, objektív rangsor
felállítását és megállapítását célzó kóstolás során. A bor termelőjének ismerete egyértelműen befolyásolja a mégoly gyakorlott és objektív bíráló véleményét is. Ugyanakkor számos olyan eset van, amikor nyílt kóstolást célszerű végezni, például amikor a termelő saját
borát értékeli és minősíti, vagy a kóstolás kereskedelmi célzattal, netán új tételek megismerése okából történik.

A tesztek célja
Tesztelni lehet a termelők, a fogyasztók vagy a kutatók kíváncsiságának kielégítésére
(jelen esetben kutató bármely harmadik személy, szakács, borászati szakíró, viselkedés
kutató, stb.).
Leggyakoribb cél az értéksorrend felállítása. Viszont célszerű deklarálni, mi számít értéknek. Ha az eltarthatóság nem szempont, a frissesség igen, ott a rozék eséllyel indulnak.
Az érettség ízbeli mutatóit súlyozva a rozé esélytelen… Ahol a bor ára is beleszól az értékelésbe, az már komplikáltabb rendszert igényel. Lehet tetszési indexet felállítani, ahol
bevallottan az ízlik- nem ízlik alapján dönt egy értékelő. Ritkaság számba megy a nagyon
koros borok tesztje: él-e még a bor. Fürkészhetjük a bor élettani hatását, mennyire tolerálható… Bizonyos ízbeli tulajdonságok szempontjából is besorolhatjuk a vizsgálandó borcsoportot. Pl. az ásványosság foka, vagy egy élelmiszerrel alkotott harmónia. Ez utóbbi
felettébb ingoványos talaj. Pl. csak egyetlen sajtot lehet vizsgálni több borral, vagy egy
bort több sajttal. Képtelenség a gulyásleves és a borok harmóniáját vizsgálni... Ilyen célt
kitűzni (pl. halászléhez legjobban illő borok versenye) képtelenség és komolytalan dolog
(részletesebben a jegyzet későbbi fejezetében érintjük a témát).
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A tesztelő személye
Mindenki tesztel, az is, aki két bor közül kiválasztja, melyiket fogyasztja aznap este. A
borversenyek, a folyóiratok tesztjei gyakran hoznak irreális vagy csak egyszerűen elkeserítő eredményeket. Ez alatt nem a csalódott termelő számára okozott elkeseredést értjük.
Inkább az értelmetlen alul vagy túlértékeléseket, a nagy szórásokat. Ennek oka a rosszul
kiválasztott borcsoport, a helytelen kóstolási sorrend, s főleg a tesztelők alapos, logikus
eligazításának hiánya. Ha az utóbbiak ellen nem vétünk, egy több országból/földrészről
összejött zsűri is tud okszerűen pontozni. Rendelkeznünk kell egyfelől a szóban forgó borok sajátosságainak ismeretével, másfelől olyan kiérlelt, a világ minden táján elfogadott
értékelési rendszerrel, melynek segítségével a borok alapvető tulajdonságai szinte mérhetővé, ezáltal összemérhetővé is válnak. Ez az elmúlt 2-3 évtizedben teljesen letisztult,
egyensúly-centrikus kóstolás és értékelés. Lényege a borok pozitív tulajdonságainak olyan
elemző és összehasonlító vizsgálata, mely nem az ornamentikát, hanem a bor alapvető
összetevőinek (sav, alkohol, tannin, maradékcukor) minőségét, mennyiségét és egymáshoz
való viszonyát helyezi a középpontba. Alapja az a felismerés, hogy a borok fő alkotórészei,
elsősorban a savak a legállandóbbak, szemben a gyakorta és könnyen változó díszítő jegyekkel (ornamentika). A technológiai tisztaság, az egyensúly megléte, komplexitás, koncentráció és hosszúság elengedhetetlenek egy komoly bor esetében épp úgy, mint a termőhelyi sajátságok vagy fajta/házasítás jellegzetességei.

5.5 A TESZT EREDMÉNYE
5.5.1

Kire van hatással a tesztek eredménye

A teszt eredmény elsősorban a termelőket kellene, hogy segítse saját boruk pozícionálásában. Ma Magyarországon ez a cél nem igazán látszik megvalósulni. Kevés nyitott bortermelő hajlamos arra, hogy elfogadja külső, objektív szakember véleményét. A tesztek
java része ezért ma a fogyasztónak (kereskedőnek) üzen: mit érdemes megvenni. Ha jók a
borleírások, a sajátos tulajdonságokat keresők vagy éppen elkerülni akarók (nagyon savas,
nagyon édes borok etc.) is kaphatnak útbaigazítást.
Nálunk fejlettebb és jobb anyagi körülmények között élő és termelő borkedvelők körében sokkal nagyobb hatása van az egyes szakmailag megalapozottnak hitt vagy mondott
szakemberek véleményének. Bizonyos személyek vagy orgánumok (Európában Jancis
Robinson, René Gabriel, Stuart Pigott és az angol kiadású Decanter magazin, a világ más
tájain és elsősorban az USA-ban Robert Parker jr., a Wine Enthusiast, Wine Advocate és
Wine Spectator magazinok) komoly piaci hatással is bírnak. Egy-egy kiemelkedő szereplés
hetek alatt repítheti bizonyos borok árait csillagászati magasságokba, ugyanakkor mindez
fordítva is elképzelhető. Hogy ezek mögött, a valódi piaci mozgásokat kiváltó értékelések
mögött mennyi az objektív ítélet és mi köszönhető finoman szólva „lobby” tevékenységnek, annak tárgyalása meghaladja jegyzetünk kereteit.
5.5.2

Versenyek, tesztek, vakpróbák…

Egy verseny súlyát annak kellene megszabni, hogy kik indultak, kikkel kellett megmérkőzni egy adott bornak. Sajnos ezt tudni csak a legritkább esetben lehet. Az arany- vagy
ezüst érem legtöbbször valakihez/valakikhez képest ezüst. Ezért komolytalan a legtöbb
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borversenyen elért eredményre való hivatkozás. Ilyen szempontból sokkal értékesebbek a
tesztek, ahol a szereplők valamennyien ismertek.
A reduktív előállítású világfajták kóstolásának sokkal inkább kedveznek a borversenyek, amikor gyakran 2-3- percenként követik egymást az alacsony hőfokon, (11-12°C-on)
kínált tételek. A minerális talajról származó, vagy/és nagyobb érlelésben részesült borok
értékeiket csak magasabb hőfokon (+2-3 ° C) és hosszabb levegőztetés után mutatják meg.
Más-és más körülményeket kívánnak a könnyebb, gyümölcsös vörösborok, mint a teltebb,
testesebb tételek. Ezeket külön csoportban célszerű bírálni, más hőmérsékleten, más típusú, nagyobb űrtartalmú pohárban. De épp így komoly gondot okozhat az egy ülésben a
bírálók elé kerülő borok száma is. Gyakorlott bíráló sem képes napi 50 mintánál többet oly
módon értékelni, hogy ítélete maradéktalanul helytálló legyen.
A világon számos komoly borversenyt szerveznek. A versenyek témája eltérő lehet.
Vagy a legújabb évjáratoknak, vagy újabban piacra kerülő boroknak szerveznek kóstolókat
– nagyon gyakran a nagy borászati szakkiállításokkal együtt pl. Bordeuaxban a Vinexpohoz, Veronában a Vinitalyhoz kapcsolódóan. Az egyik legrangosabb a brüsszeli nemzetközi verseny, de súlya van olyan szaklapok által szervezett versenyeknek is, mint az angol
Decanter és az amerikai Wine Spectator. Számos tematikus verseny is rendszeresen sorra
kerül pl. chardonnay, riesling vagy éppen rosé verseny.
A hazai versenyek között kevés az igazán rangos. Nemzetközi minősítése van a
Vinagora borversenynek, ahol a kínálat is nemzetközi.
A hazai borok évek óta legrangosabb megmérettetése a Bormustra. A Pannon Bormíves
Céh kezdeményezésére 13 éve szervezik a versenyt, nemzetközi szaktekintélyek vezetik a
kóstolást.
Emellett minden borvidéken és régióban megrendezik a szokásos éves borversenyeket a
hegyközségi szintig bezáróan.
Bárhol, bármilyen szervezésben zajlik is egy verseny, véleményünk szerint ez minden
esetben csak egy-egy bor pillanatfelvétele lehet. Ha egy bor egy vagy két versenyen jól
szerepel, egyáltalán nem biztos, hogy ezt a formáját – ha a karaktere ezt engedné – évekig
tartani fogja. Mivel esetleges lehet az, hogy egy olyan bor, amelyik már magas presztízzsel
rendelkezik jól fog-e szerepelni, a világ legnagyobb borait már nem indítják versenyeken.

BORMINŐSÍTÉS

6. HUNGARICUMOK
6.1 A HUNGARICUM MEGHATÁROZÁSA
A hungaricum egy gyűjtőfogalom, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értékeket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és
minőségével a magyarság csúcsteljesítménye,
- amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak
számon,
- amely védett természeti érték,
- amely kiváló nemzeti termék,
- amelyet egyedi értékelés eredményeként a Hungaricum Bizottság hungaricummá minősít.

Hungaricumok Gyűjteménye:
a nemzeti értékek köréből a Hungaricum Bizottság hungaricummá nyilvánított, valamint a törvény erejénél fogva hungaricumnak minősített nemzeti értékek gyűjteménye;
(Nem érinti a 1997. évi CXL. törvény által hungaricumnak minősülő értékeket.)
- közösségi oltalom alatt álló nemzeti érték: az 510/2006/EK tanácsi rendelet alapján
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező
mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek, a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel rendelkező szeszes italok, az
1234/2007/EK tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy oltalom
alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező borok és borászati termékek, továbbá az
509/2006/EK tanácsi rendelet alapján hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek;
- nemzeti érték:
magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és
élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék,
amely hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy
meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad
el,
jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és
szerte a világon,
hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához,
megerősítéséhez;
- nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték: azon nemzeti érték, amely az
Országgyűlés által ratifikált, vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodások vagy viszonosság alapján nemzetközi elismerésben részesült.
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6.2 SZABÁLYOZÁS
2012. évi XXX. Törvény - A magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról – kivonatos, nem szó szerinti közlés.
A magyar nemzeti értékek és azokon belül a hungaricumok megőrzendő és egyedülálló
értékek.
A nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit, örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és a természet adta értékeit össze kell gyűjteni, dokumentálni, védelmezni.
Nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi,
szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint az országimázs erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőséggel bír.
A Törvény kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének tárháza.
Magyar Értéktár: a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek értéktárait összesítő gyűjtemény;
- ágazati értéktár: az egyes ágazatokért felelős miniszterek által azonosított nemzeti
értékek adatainak gyűjteménye;
- megyei értéktár: a megye területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó
gyűjtemény;
- települési értéktár valamint tájegységi értéktár: települési önkormányzat, valamint
több települési
önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény;
- külhoni magyarság értéktára: az országhatáron túl fellelhető nemzeti értékek adatait
tartalmazó
gyűjtemény;

6.3 A NEMZETI ÉRTÉKEK AZONOSÍTÁSA ÉS RENDSZEREZÉSE
A nemzeti értékek megóvandó értékek, azok azonosításában, rendszerezésében, adataik
nyilvántartásba
vételében és folyamatos frissítésében, gondozásában a települési önkormányzatok, a
megyei önkormányzatok, a hatáskörrel rendelkező állami szervek, és az általuk felkért
szakmai testületek, intézmények, kutatóhelyek, civil szervezetek, egyházak, valamint a
külhoni természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
közösségek működhetnek közre. Értéktár Bizottságot hozhatnak létre, szervezik a fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozhatják a fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt.
A külhoni magyarság értéktárát a Magyar Állandó Értekezlet hozhatja létre, szervezi a
határon túl fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a határon túl fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt.
Az ágazati értéktárat az egyes ágazatokért felelős miniszterek szakágazatukban meghatározzák önállóan nyilvántartott nemzeti értékek körét.

BORMINŐSÍTÉS

6.4 MAGYAR ÉRTÉKTÁR
A Magyar Értéktár az országmárka-stratégia szerves részét képezi.
Nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, valamint a külhoni magyarság
értéktárába, továbbá a Magyar Értéktárba bárki kezdeményezheti.
A Magyar Értéktár összesítése során a Hungaricum Bizottság gondoskodik arról, hogy
a több helyről beérkezett, azonos nemzeti értékek egységes nemzeti értékként kerüljenek
nyilvántartásra.
Az egyes értéktárakban a nemzeti értékekkel kapcsolatosan nyilván kell tartani minden
olyan adatot, jellemzőt, minőségi sajátosságot, történetet, eredményt, állapotot, amely
megfelel az értékek azonosításának.
A nemzeti értékek adatait, leírását, valamint a rájuk vonatkozó dokumentumokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, megismerhetővé kell tenni, különösen a közoktatás és
közszolgálati média segítségével.
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet központi nyilvántartási adatbázisába kerülnek a több helyről beérkezett Magyar Értéktár adatai, feladata a digitális formában megszülető települési, tájegységi, megyei és ágazati értéktárak tartalmainak digitális
formában történő tárolása. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum gondoskodik a digitális
tartalmak nyilvános elérhetőségének biztosításáról.

6.5 A HUNGARICUMOK KIVÁLASZTÁSA
a nemzeti értéknek hungaricummá nyilvánítására javaslatot tehet:
- a Hungaricum Bizottság tagja,
- a Települési Értéktár Bizottságok, vagy a feladataik ellátásával e törvény alapján
megbízott intézmények, szervezetek vagy azok szervezeti egységei, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezet,
- a Megyei Értéktár Bizottságok, vagy a feladataik ellátásával e törvény alapján megbízott intézmények, szervezetek vagy azok szervezeti egységei,
- a Külhoni Magyarság Értéktár Bizottság, vagy feladatai ellátásával e törvény alapján
megbízott intézmények, szervezetek vagy azok szervezeti egységei,
- a hatáskörrel rendelkező miniszterek, valamint
- a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéket gondozó, vagy ilyen terméket
előállító magánszemélyek vagy vállalkozások.
Közösségi oltalom alatt álló vagy nemzetközi elismerésben részesített nemzeti értékek
külön elbírálás nélkül hungaricumoknak minősülnek.
A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/A.§(10)
bekezdése alapján átmeneti nemzeti oltalom alatt álló elnevezések esetében is alkalmazandó.
(Amennyiben az Európai Bizottság a kérelmet elutasítja, az a hungaricummá minősülés
tényét nem érinti.)

Hungaricumok Gyűjteménye
A hungaricumok adatainak nyilvántartása a Hungaricumok Gyűjteményében történik,
ahol nyilván kell tartani különösen a hungaricum megnevezését, fellelhetőségét, rövid,
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lényegre törő bemutatását, különleges, egyedi jellemzőit, amely kiemeli a nemzeti értékek
köréből, az esetlegesen más területeken megjelenő változatait, valamint a fellelhető bibliográfiai jegyzéket.

A Hungaricum Bizottság
Tagjainak a kiválasztása során törekedni kell arra, hogy a lehető legmagasabb szakmai
színvonal, a széles körű tapasztalatok, valamint a nemzeti értékek által érintett legtöbb
tudományterület képviselve legyen.
Elnöke az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, munkáját szakmai ágazati szakbizottságok segítik.
tájékoztatást ad az Országgyűlésnek a nemzeti értékek azonosításának és rendszerezésének helyzetéről, a nemzeti értékek fenntarthatóságáról és hasznosításáról. A Hungaricum
Bizottság nyilvántartást vezet arról, hogy mely településeken és megyékben kerülnek végrehajtásra a nemzeti értékekkel kapcsolatos feladatok. A hungaricumok által hordozott
kiemelkedő értékek megőrzése, fenntarthatósága, széles körű megismertetése és hasznosítása érdekében kiválasztja, hogy mely értékek minősülnek a Magyar Értéktárból hungaricumnak. Összeállítja a Magyar Értéktárat, a Hungaricumok Gyűjteményét, indokolt esetben pedig dönt e minősítés visszavonásáról.
Pályázatokat ír ki a hungaricumok megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, megismertetésére, védelmére, a termékek hazai és nemzetközi piaci bevezetésére vonatkozóan.
Évente konferenciasorozatot szervez az érintett ágazatok és célterületek bevonásával.
A határon túl fellelhető hungaricumok tekintetében az elnöke útján kapcsolatot tart az
érintett külföldi állam szerveivel, hatóságaival.
Magyar és angol nyelvű internetes oldalt működtet, ahol megismerhető a Magyar Értéktár gyűjteménye, a Hungaricumok Gyűjteménye.

Hungaricum Tanúsító Védjegy
A Hungaricumok Gyűjteményében szereplő termékek, eljárások, készítési módok, széles körben történő megismertetésének elősegítése, színvonaluk és minőségük folyamatos
fenntartása érdekében hungaricum tanúsító védjegy kerül bevezetésre.
A Hungaricum Tanúsító Védjegy használatát a védjegyjogosult pályázati úton kiválasztott alkotók számára engedélyezi. A védjegy piaci bevezetése és népszerűsítése, valamint a
hungaricum tanúsító védjegy szabályzatában foglalt követelmények teljesülésének az ellenőrzése Hungaricum Bizottság Elnökének feladata.
A Kormány felhatalmazást kapott, hogy rendeletben állapítsa meg:
- a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáit,
- a nemzeti értékek és a hungaricumok kapcsán nyilvántartandó adatok körét, valamint
az adatok egységes osztályozási, besorolási, nyilvántartási rendszerét,
- a települési, tájegységi és megyei értéktárak létrehozására és gondozására, valamint a
Települési és Megyei Értéktár Bizottságok, valamint a Külhoni Bizottság felállítására és
működésére vonatkozó szabályokat,
- a már létező ágazati gyűjtemények adatainak Magyar Értéktárba történő integrálását
szolgáló szabályokat,
- a nemzeti értékké vagy hungaricummá minősítésre irányuló kérelem formai követelményeit,
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- a hungaricumok, a Magyar Értéktár digitális formában megjelenő tartalmainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetőségének biztosítására vonatkozó szabályokat,
a hungaricummá minősítés egyedi értékelésének részletes szabályait.
A gyakorlatban hungaricum tehát bármi lehet. Célszerű lenne viszont kiemelni néhány
olyan terméket, ami kizárólag a Kárpát-medencéhez köthető, de egyediségén túlmenően
állandó minőséggel is párosul. Célszerű ezeket a hungaricumokat a luxuskategória köréből
választani. Ennek magyarázata igen egyszerű: sajnos még most is él számos külföldiben az
a sztereotípia, hogy a volt szocialista országok általában elmaradott, kulturálatlan népséget
alkotnak. El sem tudják képzelni, milyen hagyománya van errefelé az egyik legértékesebb
alapanyag a libamáj és a világklasszis botritiszes borok fogyasztásának. Királyi mindkettő,
érdemes kellő hangsúllyal szerepeltetni őket hungaricumjaink sorában.

7. kép
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7. A KÁRPÁT-MEDENCE EGYEDISÉGE
„Továbbá mivel a külföldiek végtelenül sok képtelenséget állítanak a mi viszonyainkról írva,
amelyeket vagy tudatlanságból, vagy rosszindulatból nagyon sötét színekkel ábrázolnak, s lassan
mindent úgy összezavarnak, hogy a jó emberek méltatlankodását is könnyen kivívják; ezért hát azt
gondoltam, erőm szerint le kell törölnöm e szégyenfoltokat, hogy ennek a hajdan oly virágzó országnak képe ne a mi hibánkból beszennyezve öröklődjék az utókorra.” (Bél Mátyás: Prodromus)

7.1 FEKVÉS – KLIMATIKUS ADOTTSÁGOK
Jegyzetünk ezen fejezetében fontosnak tartjuk elsősorban azokat a lehetőségeket bemutatni, amelyek alapján hazánk jelentős szereplője lehet a világ borászatának. Itt mindenekelőtt, a változatos terroir-ra gondolunk, mely a tokaji aszú, az elegáns-karcsú fehér borok és
délebbi területeinken a bársonyos, mediterrán vörös borok készítését egyaránt lehetővé
teszi.
Magyarország a keleti félgömb 16° és 23° hosszúsági köre között és az északi félgömb
45° és 49° szélességi köre között, Európa közepén, de sokan így mondják: a szívében helyezkedik el. E terület ideális környezet a szőlő számára, hiszen a Kárpátok védelme alatt,
az északi és déli stílusú borok termőhelyének határán fekszik. Borvidékeink közül több a
szőlőtermesztés északi határán található (Tokaj, Eger, Mátra, Etyek-Buda, ÁszárNeszmély, Pannonhalma, Sopron), de a Dunántúl fő szőlőtermő területei szintén az un.
északias stílusú borok készítésének kedveznek. A hűvösebb klíma, a szőlő számára – átlagos években – elegendő éves csapadék mennyiség, a csapadék eloszlása és az éves hő öszszeg savakban gazdag, elegáns, jól érlelhető borokat eredményez. Borvidékeink és szőlőtermő területeink tengerszint feletti magassága ugyan nem kirívó – a legmagasabban fekvő
szőlőterületek fekvése sem haladja meg az 500 méteres magasságot – ám a domborzat
változatossága mégis képes pozitív módon befolyásolni és előidézni jótékony hatású
mezoklímák kialakulását. Ezek a tulajdonságok már önmagukban olyan íz-és karakterbeli
gazdagságot és változatosságot tételeznek fel, amellyel a komoly bortermelő országok
közül valójában csak Franciaország rendelkezik.
A szőlőtermesztésre leginkább a déli, délnyugati kitettségű lejtők a legkedvezőbbek. Itt
a legkisebb a fagyveszély is. Az északi irányból magas hegyvonulattal védett vidékek különösen alkalmasak a szőlőtermesztésre, mivel a magas hegyek felfogják a hideg szeleket.
Ezt tükrözik Eger, Villány, a Balaton-felvidék és Tokaj-Hegyalja kitűnő mikroklímájú
területei.
Az évi átlagos középhőmérséklet 10ºC körül van, az országon belül Pécsett és Szegeden a
legmagasabb, 11,4 ºC (ez a gyakorlatban a Pécsi, Villányi, Csongrádi és Hajós-Bajai borvidékek területét jelenti), a legalacsonyabb Miskolcon és Sopronban, 9,5-9,9oºC (azaz a
Soproni, Pannonhalmi, az Egri borvidékek és a Bükk területén). Éghajlatunk viszonylag
hűvös – még akkor is, ha utóbbi évtizedben ez némiképp átalakulni látszik, a tenyészidőszak a szőlő számára ideálisnak számít, amennyiben a magasabb savtartalmat értéknek
tekintjük. Nyilvánvaló, hogy az egyes szőlőfajták kiválasztásánál ezt a tényt kellő körültekintéssel kell kezelni és nem árt néha olyan történelmi tényeket segítségül hívni telepítés
előtt, mint a középkor előtti Magyarországon termett szőlőfajták vizsgálata és számbavétele. Pontosabban a jelenkor szőlészetének-borászatának alakításakor is célszerű támaszkod-
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ni az egyértelmű természeti adottságokra. A Kárpát-medence területén a török időket
megelőző leletek tanúsága szerint kékszőlő nem volt, s ha számba vesszük a filoxéra vész
előtti mintegy 300 év fajtaválasztékát, akkor a mai fajtákkal szemben kizárólag savhangsúlyos borokat adó kékszőlőkre bukkantak.
A szőlőtermesztés szempontjából az ültetvények földrajzi fekvésének hatását a tengerszint feletti magasság is alakíthatja. Borvidékeink zöme 100 és 300 méter közötti tengerszint feletti magasságon található, néhány kirívó példa akad azonban magasabb fekvésre is
pl. Nagy-Eged Egerben vagy a tokaji Kopasz-hegy. A gazdaságos szőlőtermelés magassági
határa a mi szélességi fokunkon nagyjából 300 m körül található.
Azonos szőlőfajta cukortartalma a tengerszint feletti magasság függvényében 100 mként 0,5-1 fokkal (5-10 g/l must) csökkenhet.
A szőlőtermő területek kitettsége (hajlásszöge és tájolás) szintén befolyásolja a területet
érő fény mennyiségét, aminek épp úgy jelentősége van a szőlő érése szempontjából, mint a
talaj színének és szerkezetének a talaj hőmérsékletére, hő-készletére és párolgási viszonyaira.
Melegebb talajokon általában szelídebb savkészletű borok születnek (pl. löszös szekszárdi talajokon).

Fényviszonyok
A szőlő növekedéséhez és megfelelő éréséhez évi 20-30000 lux nagyságú fényerőre van
szükség. Ebből a szempontból a legfontosabb az áprilistól november elejéig terjedő időszak, amikor 1800-2000 órányi napsütés elengedhetetlen.
A fénynek komoly hatása van a bogyó színeződése, cukor- és savtartalmának alakulása
szempontjából. Ha a fürt érése során elegendő mennyiségű fényt kaphat, erőteljesebben
színesedik, cukorban gazdagabb (2-3 cukorfokkal) és savban szelídebb lesz. Magyarországon az évi napfénytartam Bács-Kiskun és Csongrád megyékben a legmagasabb (Kunsági
és Csongrádi borvidékek), a Zalai borvidék Muramenti körzetében a legalacsonyabb.

Hő viszonyok
Magyarországon az effektív éves hő összeg 3100 – 3350 ºC, az aktív hő összeg 1400 –
1600 ºC. Ezek az értékek elegendőek ahhoz, hogy a korai érésű fajták biztonságosan, a
közép- és késői érésű fajták jó évjáratokban megkapják a jó minőség eléréséhez szükséges
hőmennyiséget. A szőlő tenyészideje Magyarországon 185 - 200 nap között ingadozik
(hatásos hő összeg a 10 ºC fölötti átlaghőmérsékletű napok számával megegyező érték.)
A szőlő kiegyenlített fejlődése szempontjából a hő összeg extrém magas vagy alacsony
értékei egyaránt károsak lehetnek. (pl. lombfelület megperzselődése vagy tavaszi, őszi
fagyok).

Csapadék
A szőlő átlagos éves csapadékszükséglete 300 és 700 mm között mozog. Bizonyos körülmények között extrém szárazságot is kibír, ugyanis gyökérzetével olyan mélyre hatol,
hogy aszályosabb évszakokban is képes a vízszükségletéről gondoskodni. Magyarországon
az átlagos csapadék mennyisége 500-800 mm között van. A Kunsági, Csongrádi és HajósBajai borvidékek területén az évi csapadék összege átlagban 500-550 mm. Legcsapadéko-
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sabbak a délnyugati és nyugati tájak (Balaton-melléke, Pannonhalma, Soproni borvidékek), ahol az évi csapadék összege 600-800 mm.

Szél és pára
A szőlő szaporodásában nagy szerepe van a szélnek. A szőlő beporzását a szél végzi, de
bizonyos körülmények között hátráltatja a gombás betegségek elterjedését is.
A Kárpát-medence víz közeli területei (pl. Tokaj, Fertő tó) viszont a magasabb páratartalomnak köszönhetően kitűnő termőhelyei a nemes penészes szőlőknek (botritisz).

7.2 A TERROIR
Ezzel az idegen szóval jellemezzük a termőhelyet, de abban az értelemben, hogy a talpunk alatt termő területet és a fejünk felett lévő égboltot a szó legtágabb értelmében belevesszük. A termőhelyben a termőtalaj a földrajzi mellett klimatikus, geológiai, domborzati
értelemben is kibővül. Valójában a szőlőfajták is e körbe vonhatók, hiszen a legmagasabb
borminőség azokon a termőhelyeken érhető el, ahol az adott természeti körülményekhez
alkalmazkodva a legmegfelelőbb szőlőfajták kerültek telepítésre. Minden említett és nem
említett faktor részt vesz a borok íz világának kialakításában.
Amiben a Kárpát-medence egyértelműen mást tud mutatni minden európai és tengeren
túli borvidékhez képest is, az a vulkáni talajok sokasága. Ezen a viszonylag kis területen
ugyan nincsenek égbe törő hegycsúcsaink, de szép számmal vannak olyan lankás, kissé
megkopott röghegységeink, melyek változatos talajain egyedi melegséget hordozó borok
születnek. Tokaj világviszonylatban is ritkaság számba menő andezites, riolitos, tufás, sok
helyen nyiroktalajaival épp úgy szép savú, elegáns borokat kínál, mint a Somló, vagy a
Badacsony feketébe hajló bazalt tömbje. Ha viszont valaki üdébb és karcsúbb borokra
vágyik, a Budapesthez közeli Etyek-Buda, ahol a magas mésztartalomnak köszönhetően
kitűnő pezsgők is születnek, egészen mást kínál. A Sopron környéki szőlők geológiájának
ugyanaz a felépítése, mint a híres Hermitage dombocskáé, az északi Rhône völgyében. A
Kelet-Európát szélesen átívelő lösztakaró melegségéből hazai borvidékeinknek is jutott.
Szekszárdon nem egy dűlőben 8-10 m mély homogén lösztakarón terem a szőlő. A Balaton keleti medencéjének termőhelyei (Balatonfüred, Csopak) megint más talajösszetételt
mutat. Egy magas vastartalmú homokkő alakítja leginkább a borok karakterét, de agyag,
márga, homok is előfordul. Eger kőzeteinek és talajainak sokasága önmagában önálló fejezetet érdemelne, hiszen a vulkáni alapon egyes termőhelyeken szinte tiszta mészkőrétegeket is találunk.
Amint látjuk tehát, a sokszínűség sajátja a Kárpát-medencének, de ez a sokszínűség
egyben egyediség hordozója is. Ha körülnézünk a világ fő szőlőtermő vidékein, akkor azt
tapasztaljuk, hogy ilyen kicsiny területen összezsúfolva, ilyen változatosságot talajban,
klímában, szőlőfajtákban és borstílusokban már állam nem igen tud adni.
Ami ezekből az adottságokból egyértelműen csak a Kárpát-medencére jellemző, az értelemszerűen csak az itt termő, kizárólag erre a termőhelyre jellemző szőlőfajtákat, és a
zömében ezek felhasználásával készülő borokat sorolhatja a hungaricumok közé.
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8. MAGYAR SPECIFIKUMOK A SZŐLÉSZET- ÉS BORÁSZAT TERÉN
8.1 ŐSHONOS (AUTOCHTON) SZŐLŐFAJTÁK
Ha megpróbáljuk számba venni azokat a szőlőfajtáinkat, amelyek mind a mai napig
termesztésben vannak, eredetük és jelenlegi termőterületük is a Kárpát-medencéhez köti
őket, akkor szép listát állíthatunk össze. A legmodernebb DNS vizsgálatok segítségével ma
már biztonsággal ki lehet deríteni egy-egy szőlőfajta génállományának helyét, legősibb
fellelhetőségét valamint rokoni, szülő-gyermeki kapcsolatait. Mindezeket figyelembe véve
legértékesebb szőlőfajtáink – nem teljes körű felsorolásban – az alábbiak:
-furmint, hárslevelű, juhfark, kéknyelű, ezerjó, leányka, királyleányka, mézes fehér, bakator, budai zöld, pintes, sárfehér, kövidinka – és sorolhatnánk tovább, de valójában ezen fajtáknak sem mindegyike alanya ma már árutermelő borkészítésnek.
Ezeknek a fajtáknak az eredete minden bizonnyal ide köthető, és jelenlegi termőterülete
sem lépi át – apróbb ültetvényektől eltekintve – a Kárpát-medence határait. Azokat a borokat – akár fajtaborról, akár házasításról legyen is szó – amelyek ezekből a fajtákból készülnek, egyértelműen hungaricumoknak tekinthetjük.
DE! Fontos itt is hangsúlyozni, hogy önmagában egy szőlőfajta őshonos mivolta, vagy
éppen több száz évre visszavezethető származása önmagában nem képvisel értéket. Akkor
válik mindez értékké, ha egyben komoly minőséggel is párosul. Hiba lenn csupán azért
különleges tisztelettel illetni egy-egy szőlőfajtát vagy a belőle készült bort, mert őshonos
fajtáról van szó. Ezeknek a fajtáknak a hungaricum mivoltukhoz nem férhet kétség, mint
hungaricumok feltétlen igénylik a nyilvántartásba vételt és védelmet is, de ez a tény tisztánlátásunkat ne homályosítsa el.
Hogy milyen mértékben célszerű egy bortermelő ország fajtaszerkezetét a hungaricumokra (értelemszerűen más ország esetén behelyettesítendő a megfelelő kifejezéssel) építeni, az sokkal inkább egyedi adottságokon és kereskedelmi, marketing kérdéseken dőlhet
el.
A kékszőlő fajták között – szemben a szép számú Kárpát-medencei eredetű fehérekkel
– nem találunk autochton fajtát. Egyetlen kékszőlő eredete sem köthető a Kárpátmedencéhez, aminek érthető és könnyen felismerhető klimatikus adottságai vannak. Kékszőlő és annak feldolgozási módja csak a XV. sz. elején került be a Kárpát-medencébe. A
szőlőfajták efféle vándorlása vagy délről, vagy pedig – főként a későbbi évszázadokban –
nyugati irányból történt. Ez utóbbi mozgatói leginkább a török hódoltság után betelepített
sváb és német népcsoportok voltak, akik ekkor már tökéletesen tisztában voltak a vörösbor
készítés mikéntjével. Ha végignézzük azokat a kékszőlőfajtákat, amelyek nagy valószínűséggel még a filoxéra előtt telepítésben voltak, azt tapasztaljuk, hogy ezek a fajták szinte
kivétel nélkül a savhangsúlyos borokat adó fajták közé sorolhatók. A kadarka különféle
változatai, a járdovány, a feketefájú bajor, a kékfájú bajor, a csóka és a laska mind gazdag gyümölcsösséget kínáló, de nem hosszú érlelésre eltehető borokat ad.

8.2 KÖZTES FAJTÁK
Hasonló csoportot alkothat az a néhány, a hazai termesztésben igencsak elterjedt szőlőfajta, melyeknek az eredete nem a Kárpát-medencéhez köthető, akárcsak jelenlegi termőterületének kiterjedtsége sem. Ezeknek a fajtáknak a zöme a nyugati csoportba tartozik, né-
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melyek burgundi eredetű fajták közé sorolhatók. Mégis van létjogosultsága annak, hogy
ezeket a fajtákat a hungaricumok közé soroljuk, ugyanis az elmúlt 100-150 évben jelentős
mennyiségben kerültek eltelepítésre az országban, minőségük kifogástalan lehet, geológiai
adottságainknak köszönhetően egyedi karakterrel mutatkoznak be.
Ide sorolható a burgundi eredetű pinot gris (szürkebarát), a muscat lunel/muscat blanc
à petit grains (sárga muskotály), az olaszrizling, a kék fajták közül pedig a kékfrankos és a
portugieser. Ezeknek a fajtáknak olyan, kizárólag a Kárpát-medence bizonyos termőhelyeire jellemző tulajdonságcsoportjait tudjuk felmutatni, ami joggal sorolhatja őket a hungaricumok sorába – feltéve, hogy valóban egyedi karaktert tud felmutatni. Badacsony és a
szürkebarát, a Balaton-felvidék, Somló és a Balatonfüred-Csopaki borvidék és az olaszrizling kapcsolata több mint 100 éve bizonyít, akárcsak a tokaji sárga muskotály. A kékfrankos nem kizárólag jelentős termőterülete, de különösen a soproni és a szekszárdi területen
felmutatott egyedi jellegzetességei okán is ide kívánkozik. A portugieser szintén olyan
kikerülhetetlen része lett Villánynak, ami indokolja a hungaricum fajták közötti „támogatói” státuszát. Ugyanakkor bármely komoly minőséget képes is felmutatni szintén a villányi területeken a cabernet franc, a világ borászatában betöltött szerepe és jelentősége legfeljebb az eredetvédelemben részesített borokra fenntartott védelmet indokolja.

8.3 HIBRIDEK (KERESZTEZÉSEK)
Ez a csoport valójában kevesebb problémát vet fel, mint az előbb tárgyalt szőlőfajták
sora. Itt ugyanis a Kárpát-medencén belül, részben vagy egészben kárpát-medencei fajtákból mesterségesen létrehozott új fajtákról van szó. A nem ritkán 15-20 évet is igénybe
vevő nemesítői munka eredménye ebben az esetben abszolút igazolható és nyomon követhető, így a telepítésre engedélyezett új fajták egyértelműen magyarnak, azaz hungaricumnak tekintendők.
Az, hogy mennyiben célszerű ezeknek a fajtáknak a számát szaporítani, nem tartozik a
jelen jegyzet témájához, így elégedjünk meg annyival, hogy a II. Világháború után szép
számmal keletkeztek hazai keresztezések. A legsikeresebbek egyike ugyan már a ’30-as
években megszületett (Irsai Olivér), de a cserszegi fűszeres, Zeusz, zenit, zengő, zéta,
zefir a fehérek között, akárcsak a turán (bikavér 8 x medoc noir x Csaba gyöngye) vagy a
rubintos (kadarka x kékfrankos) létrejötte a kékszőlők között mind erre az időszakra tehetők.
Ezeknek a fajtáknak a megítélése szintén csak a minőség függvényében értelmezhető,
hungaricum mivoltuk önmagában itt sem értelmezhető.

8.4 MÁRKÁK (BRAND-EK) MINT HUNGARICUMOK
A hazai borászat területén egyértelműen két olyan kereskedelmi értelemben is ismert
fogalom terjedt el a világban, mely a mai napig él, létezik és jó esetben jó hírünket kelti.
Ezek a tokaji aszú és a bikavér. Mindkettő esetében termőhelyhez (Tokaj, Eger, illetve
Szekszárd) és technológiához kötött „termékekről” van szó. Egyedi, összetéveszthetetlen
és kizárólag a Kárpát-medence e három régiójához kötődnek.
Mind az aszú, mind pedig a bikavér elnevezés esetében olyan konkrét borstílus és jó
esetben minőség kapcsolódik a márkákhoz, amely a borfogyasztókon túl eljut más személyekhez is, mintegy megtestesíti a Kárpát-medencét, annak borászati adottságait.
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Mindkét márka alkalmas lehetne arra, hogy mint hungaricum, egyszersmind az országimázs hordozója is legyen.

8.5 HOGYAN KÓSTOLJUK A HUNGARICUM FAJTÁK BORAIT?
Lehet egyáltalán különbséget tenni kárpát-medencei őshonos és mondjuk világfajták
borainak kóstolása között? Van értelme ennek a kérdésnek? Nyilván, ha csupán a kóstolás
technikáját vesszük alapul, semmi értelme a kérdést feltenni. De ha összegző ismereteket
kívánunk szerezni egy-egy fajta, vagy tájegység stb. képességeiről, borairól, akkor célszerű
bizonyos szempontok szerint csoportosítani és nekilátni a kóstolásnak. Az sem hiábavaló
ha egy-egy szőlőfajtáról el tudjuk dönteni, valójában mit is tud. Ha az egyes szőlőfajták
értékeit, netán hiányosságait szeretnénk számba venni, a kezdetekhez feltétlenül nyílt kóstolást ajánlok. Ilyenkor ugyanis van jelentősége annak, hogy hozza-e az adott bor a fajtára
általában jellemzőnek mondott tulajdonságokat. Ha netán a kóstolónak általa eddig ismeretlen fajtával van dolga, akkor is az igazsághoz közelebb álló eredmény várható egy nyílt,
összegző és összehasonlító – mondhatjuk így is: horizontális kóstolástól.
Sokat tapasztalt kóstolók gyakorta mondogatják, hogy a termőhely – vagy éppen a
terroir – sokkal inkább hatással van egy bor karakterére, mint a szőlőfajta, amiből készül.
A világ számos nagy bortermő régiója szinte egyáltalán nem is helyez hangsúlyt a bort
alkotó szőlőfajtákra, mindenki tudja, hogy mit keressen egy bordeaux-i vagy éppen DélRhône völgyi vörösborban. Az utóbbi évek nagy uniformizált chardonnay és cabernet
dömpingje után a világ kezdi felfedezni a helyi fajtákat, unikumot remélve azokban. De itt
van megint egy kérdés: lehet-e érték önmagában az, hogy egy szőlőfajta ritka és a világnak
csak egy bizonyos, többnyire kicsiny területén termesztik. A válasz nyilvánvalóan nem
lehet más, csak egy határozott NEM. Hogy miért? Mert a legfontosabb a minőség. Ha egy
szőlőfajta eredendően alkalmas arra, hogy abból nagy minőségű borokat készítsenek, optimális esetben évszázadok alatt van módja bizonyítani a termőhelyén. Vajon a mi szeretett
őshonos fajtáink, mind megállják a helyüket?
Hogy-hogy nem, úgy alakult, hogy az őshonos magyar fajták jó része vulkanikus talajon terem. A furmint, a hárslevelű, juhfark, kéknyelű mind ezeken a talajokon érzik igazán
jól magukat.
Különösen fontos, hogy a vulkáni talajról származó borokat a fehérborokra előírtaknál
lényegesen magasabb, kb. 14-15 celsiuson kóstoljuk. Sokat segít az ízek kibontakozásában
a levegőztetés, amelyet a bornak a palackból egy másik edénybe történő áttöltésével
(dekantálás) oldanak meg. Ezek a borok ugyanis – különösen a somlaiak – illatban zárkózottak, a gazdag ásványos jelleg elfedheti az egyéb illatjegyeket.
A legrégibb írásos emlékekben is nyilvántartott, több száz éves múltra visszatekintő
juhfark mára szinte kizárólag a Somlóra szorult vissza. Kifejezetten kemény, férfias borokat ad, hosszabb ászkolás nélkül – és különösen gyenge évjáratban –ihatatlanul kemény
savakkal. Ha van olyan fajta, melynek illatjegyeit leginkább a „neutrálissal” írhatjuk le,
akkor az a juhfark. Minerális és nemes karaktere 8 -10 éves korában mutatkozik meg igazán. Csak nagyon beérett alapanyag, és kis hozamok esetén képes nagy borrá válni. Máig
emlékezetes példái az elegáns, nagysavú de egyben telt boroknak Inhauser István 1991-es,
1994-es és 1997-es bora. Györgykovács Imre, Fekete Béla és Spiegelberg István is tett már
le nevezetes borokat asztalunkra e fajtából, de valljuk be, sokkal nagyobb biztonsággal
közelíthetünk egy olaszrizlinghez vagy traminihoz, ha somlóit akarunk fogyasztani. A
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juhfark tehát türelmet kér fogyasztójától, ne sürgessük, ne akarjunk belőle fiatalon fogyasztható, karcsú bort faragni. Gasztronómiai helyét illetően a juhfark nagyon is kárpátmedencei bor. Mindenféle káposztás fogás kitűnő kísérője, hiszen magas savtartalma a
savas ízek mellett is kiválóan érvényesül. Karácsonyi töltött káposzták biztos tippje. Mivel
somlói, csak kicsit melegebben, 14-15 fokon kínáljuk.
Némiképp hasonlatos a juhfarkhoz az ezerjó is. Az elmúlt XIX. században, de még a
XX. sz. első felében is sokkal nagyobb jelentőséggel bírt a fajta, mára szinte kizárólag
Mórhoz köthetjük nívós jelenlétét. Savakban az ezerjó is bővelkedik, s bár teljes érésben
nagyon jó cukorgyűjtő, ezt a tulajdonságát nem tudja oly gyakran kamatoztatni mint a
furmint vagy a hárslevelű. Nem bír annyira önálló karakterrel, hogy acéltartályos érleléssel
egyedi arcot tudna mutatni. Fahordós érlelés kellemesen fanyar vegetális, leginkább
gyógynövényeket idéző illat- és ízjegyeket csalogathat elő belőle. Ne feledjük azonban: a
sokáig olyan híres móri aszú is ebből a fajtából készült. Ma már ritka az igen jó minőségű
ezerjó, a késői szüretből származó, botritisz eredetű gyümölcsösséget is felmutató borok
ízlenek. Móron a Bozóky Pince, Tata környékén a keszthelyi Németh-Bezerics Pince palackozott emlékezetes borokat. Az Alföldön újabban szintén találkozunk a fajtával, itt kedvesebb, sokszor gyümölcsösebb karaktert mutatnak a borok. Nagy testre azonban itt se
számítsunk. A száraz ezerjó borok savasságuk és fanyar, vegetális íz karakterük miatt kitűnően fogyaszthatók pikáns, bonyolult zöldséges fogásokkal, még a paradicsomnak is társául szegődhet. Könnyedebb változatukat normális fehér borokra szokásos módon behűtve,
az érleltebb borokat „melegebben” kínáljuk. Édes változata a gyümölcsös desszertekhez
nagyon jól illik, kitűnő kiegészítője vaníliás ízeknek.
A kéknyelű, ha lehet ilyet mondani, csupa rossz tulajdonsággal bíró fajta. Nővirágúként viselkedik, rosszul termékenyül, nehezen termeszthető. Ez magyarázza lassú eltűnését
a szőlőhegyekről. Friss bora halványzöld, érlelés során is világos marad. Illata határozott,
de nem tolakodó, inkább fanyar, mint édeskés. Élénk savérzetet ad. Hosszabb érlelés után
nagy ívű savharmóniát mutat. Badacsonyban sokszor túlérik, ami nem előnyös. Elegáns
struktúrája sem magas alkohollal, sem maradékcukorral nem érvényesül. Nem nagy testű
bor. A badacsonyi kéknyelű 10-12 fokon kínálandó, lehetőleg olyan pohárból, melynek
nagy az illatgyűjtő zónája. A teljesen száraz iskolázású bor tökéletes kísérője tenger gyümölcseinek, roston sült halaknak sőt, a friss osztrigának is!
A leányka és a királyleányka két önálló fajta. Mindkettő erdélyi származású, nagy valószínűséggel a királyleányka a kövérszőlő és a leányka természetes keresztezéséből jött
létre.
A leányka bora diszkrét illattal és többnyire szelidebb savakkal bír. Ideális "beszélgetőbor". Sokéves érlelést csak kivételesen jó évjáratból visel el, ilyenkor a ki nem erjedt cukor
segít a szép érésben. Kis hozamok mellett nagyon koncentrált borokat képes adni (Orsolya
Pince Egerből), de valljuk be: az utóbbi egy-két évtized nem kedvezett ennek a fajtának. A
rosszul értelmezett mesterséges édesítés valódi karakterét nem hagyta érvényesülni, egynémely szépnek tartott muzeális tételtől eltekintve nincs mire emlékeznünk. A furmint és a
hárslevelű mellett pedig ez lehetne az a fajta, amely a legújabb kori kissé parfümös, száraz
fehérborok iránti növekvő érdeklődést ki tudná elégíteni. Megfelelően koncentrált alapanyag visszafogott új kishordós érlelése esetén elegánsan illatos, florális jegyeket mutató,
selymes, krémes struktúrájú bor készíthető belőle. Véleményünk szerint sok hasonló vonással bír, mint a világszerte egyre kedveltebb viognier. Ne féljünk egy szinte olajoson
folyó, harapni valóan húsos bortól. Mindkét fajta képes ilyen tételeket adni. Ezeket a boro-
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kat is érdemes öblösebb chardonnay pohárból kóstolni, elég időt adva illatai kibontakozásához. Ne hűtsük le túlzottan, és kínáljunk hozzá gyümölccsel készült fehér húsokat, gazdag, tejszínes mártással bolondított halakat.
A királylányka szemben a leánykával élénk és üde savakat kínál. Könnyed, nem nagytestű, nem igazán alkalmas fahordós érlelésre. Legszebb formáját acéltartályos iskolázásban mutatja, jellegzetesen kissé parfümös, szőlőcukorra, szőlővirágra emlékeztető kellemes illatot kínálva. Gyakran találkozhatunk vele – többnyire inkognitóban –
házasításokban is, pontosan élénk savainak köszönhetően. Leginkább az igen korán érő
Cserszegi fűszeres és Irsai Olivér társa lehet, e fajták gerincét támogatandó. Amúgy
termőhelyét tekintve nem túl igényes, hiszen vulkáni, meszes és löszös talajon egyaránt
szép borokat mutat. Régóta kedvencünk az Etyeki Kúria pár gramm maradékcukorral iskolázott bora, vagy éppen Szőke Mátyás finom virágillatokkal megmutatkozó mátrai változata. Évek óta etalon számba megy Egerből Bolyki János „zebrás” királyleánykája. Érdemes
hidegen fogyasztani, nyári saláták, fehér húsú halak mellett kitűnően érvényesül karcsúsága.
S ha már a két illatos magyar kedvencet emlegettük, nézzük meg kicsit jobban, ezektől
a fajtáktól mit várhatunk. Az Irsai Olivér a Pozsonyi fehér és a Csabagyöngye keresztezése. Muskotályos illata, szelíd savai vannak, ami behízelgővé teszi. A Cserszegi fűszeres az
Irsai Olivér és a piros tramini házasságából származik. Mindkét fajta hordozza az illatos
fajtákra jellemző jó- és rossz tulajdonságait. Mint ilyen tehát, igen érzékeny a szüret időpontjának megfelelő kiválasztására. Sajnos a honi kínálatban igen gyakori a túlérett szőlőből készült, illatát vesztett, nem kellően gondos hűtött erjesztéssel készült bor. Mindkét
fajta bora gyorsan öregszik, tehát termelőjének célszerű mindent elkövetni annak érdekében, hogy elsődleges aromáit megtartsa. Ez csak nagyon fegyelmezett pincetechnika mellett lehetséges. Ha valahol, itt indokolt az oly sok uniformizált ízt adó hidegtűrő élesztőkkel, 10-12 fokon történő erjesztés és a viszonylag korai szüret. Az Irsai alapvetően nem jó
savgyűjtő, ezért ez a módszer segíthet a gerincesebb bor elkészítésében is. Így az illatos
szőlő bora a valóságban is illatos marad, nem kell tartani a gyakori típushibától (mosogatórongy szag). Jó "társalgó-bor", de kiváló ételkísérő is. Ennek eredete pontosan az üde savakban kereshető – már amennyiben valóban megkapjuk ezeket. A muskotályos „ősszülőktől” eredő édeskés illat sem akadályozza meg őket abban, hogy akár fehér húsú,
könnyű halak mellett is kóstoljuk azokat. Ebben az esetben két dolog számít: a bor csont
száraz legyen és jó savakat mutasson. Általában erősebben hűtsük ezeket a borokat az átlagosnál, kiváltképp nyári melegben. Fröccsnek nem igazán alkalmasak, visszafogott sav
világuk miatt. Mindkét fajtából találunk nagyon szép példákat, szinte borvidéki korlátozás
nélkül. Balatonboglár számos szép Irsait mutatott már fel, de a budai régió sem marad el
tőle. A HillTop Cserszegi fűszerese évek óta etalon számba megy. Ami más fajtáknál nem
feltétlenül kívánalom, itt alapkövetelmény: a fajtajelleg. Ha az illatos fajta neve szerepel az
etiketten, akkor a bor meg kell hogy feleljen a fajta fő ízbeli tulajdonságainak. Magyarul
legyen illatos, üde, karcsú és élénk, egy kevés szénsav sem áll rosszul neki.
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9. A MAGYAR BOR ÉS AZ ORSZÁGIMÁZS
9.1 ORSZÁGIMÁZS – IMÁZS-HORDOZÓK
Ország imázsunk megfogalmazására és hordozóinak megjelölésére tett kísérletek eddig
csak részeredményeket hoztak.
Ajánlásunkat, mely szerint az első számú imázs hordozó deklaráltan a tokaji aszú legyen az alábbiakban indokoljuk.
Vizsgáljuk meg, mi lehet hazánk értékei közül az, amelyek egyértelműen elismerést
kaphatnak és kellően ismertek is. Szükséges ezen felül, hogy egyértelműen megjeleníthető
és (ha nem tárgy) tárgyiasítható is legyen.
Legismertebb „nemzeti” szimbólumaink: élelmiszerek. Elsősorban a paprika, netán a
hagyma, a szalámi… Ha csupán eszmei tartalmuk csekély mivoltát tekintjük – aggályosak.
Nemzeti gasztronómiánk egészében véve az egalizáló tendenciák és más szociológiai
hatások miatt nem egyértelmű és erősen ízléshez, netán egészségi állapothoz kötött.
Kultúránk kincsei között első helyen a Szent Korona merül fel. Ez azonban a hatalmi
szimbólumtól a vallási szimbólumig olyan szférákban jelenik meg, amely magasztosságában nehezen popularizálható, váltható aprópénzre.
Konkrétan megnevezhető műkincsek, műalkotások, építészeti vagy éppen zenei alkotásaink világviszonylatban nem olyan jelentősek és ismertek, hogy alkalmasak lennének az
ország identifikálására. Megjegyzendő, hogy a budapesti dunai panoráma közel áll a megkívánt követelményekhez – de túl bonyolult a „logo szerep” betöltéséhez.
Természeti kincseink és az azokkal összefüggő tevékenységek (gyógyvizek, lovas kultúránk, hungaricumnak minősíthető növényeink-állataink stb.) kevesek számára hozzáférhetők.
Tudományos eredményeinknek külön-külön egyike sem annyira jelentős, jellegzetes,
netán kizárólagos, hogy ország imázs hordozóként megfelelnének. Ugyanez mondható
sporteredményeinkre. Ha a kiemelkedően teljesítő egyének számát lakosságunk számával
összevetjük, az eredmény elismerést vált ki, de nem konkretizálható, illetve fogalmazható
meg.
Maradna az a tokaji bor, melyről elsőként megemlítendő: az alkoholizmust nem sugallja minősége és ára miatt sem.
Szigorúan szakmai szemmel nézve unikum, ugyanis a világ egyetlen oxidatív érleléssel
készülő, párlattal nem erősített, nemes penészes szőlőből előállított természetes csemegebora. Élettartama évszázadokkal mérhető.
Íz világa, fogyasztásának alkalmai egyértelműen ünnepi itallá teszik.
Mindenki számára elérhető, megkóstolható és hazavihető. Ennek elsősorban turisztikai
jelentősége nagy – de a hazai fogyasztó is büszke lehet rá. Büszke, ha birtokolja, fogyasztja, még büszkébb, ha előállításában vagy akár csak kínálásában részt vehet.
Történelme és nemzeti himnuszunkban való említése tovább növelik tekintélyét és súlyát.
Ez a deduktív indoklás azért a legcélravezetőbb, mert csak a kizárásos alapon történő
bemutatás bizonyíthatja: milyen kevés „jelöltből” választhatunk.
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9.2 A TOKAJI BOROK EGYEDISÉGE
Tokaj-Hegyalja hazánkban és a nagyvilágon is egyedülállónak számító borvidék, amit
történelmi múltja, természeti adottságai, a termesztett szőlőfajták, az alkalmazott borászati
eljárások és borkülönlegességei egyaránt egyedivé tesznek. Egyetlen zárt borvidékünk
Magyarország északkeleti szegletében található a Zemplén hegység délkeleti és délnyugati
lejtőin. Napjainkban 27 település 4500 hektárnyi szőlőültetvénye alkotja a borvidéket. Ha
viszont Tokaj-Hegyalja összes első és másodosztályú fekvését betelepítenék, Hegyalja
szőlőterülete meghaladná a hétezer hektárt. A borvidék legfontosabb terméke a tokaji aszú,
évszázadok óta a világon az egyik legismertebb nemes édes bor.
A "Tokaji" talán az egyetlen fogalom a képzeletbeli nemzetközi gasztronómiai alapszótárban, ami egyedülálló, eredeti, a Földgolyó minden pontján jól ismert és eközben elidegeníthetetlenül magyar is. Nemzeti kincs, referencia terméke és viszonyítási mértéke a
világ édes borainak.
Bár mindig készítettek Tokaj-Hegyalján száraz bort, sőt, mindig is ez adta a termés nagyobb részét, a fő arculatformáló minden időben a késői szüretelésű szőlőből készülő, az
aszúszemek feldolgozásán alapuló édesbor volt. Az édesbor születésének fő "felelőse" egy
különleges penészgomba, a Botritisz cinerea, ami átszövi és kedvező feltételek mellett
betöppeszti a szőlőbogyót. Csakhogy hasonló jelenség a világ számos más borvidékén (így
Elzászban vagy Sauternes-ben) is lejátszódhat, így különlegessége nem magyarázható meg
önmagában csak a botritiszes töppedéssel, vagyis az aszúsodással. A tokaji aszú egyediségét, tartalmát tekintve elsődlegesen a klíma, a talaj és a szőlőfajták páratlan egymásra találása, másodlagosan a készítési eljárás adja meg.
9.2.1

Tokaj szőlőfajtái

A természeti környezet kínálta lehetőségek kiaknázására jelenleg hat, telepítésre ajánlott fajtával rendelkezik a borvidék. Egy világfajtával, a sárga muskotállyal, ami az összes
hegyaljai ültetvénynek még öt százalékát sem adja. Két őshonos, gyaníthatóan bennszülött
fajtával, a furminttal (kb. a termőterület 70%-át fedi) és a hárslevelűvel (aránya körülbelül 20% lehet). Engedélyezett a korábban Oremusként népszerűvé vált új magyar fajta
(bouvier X furmint keresztezéséből), amit névhasználati problémák miatt ma már zetaként
ismerünk. A másik két szőlőfajta eltérő utat járt be, ugyanis a kövérszőlő (termőterülete
igen csekély) már a filoxéra vész előtt is nagy mennyiségben termett Hegyalján, a legújabban termesztésbe vont kabar viszont szintén egy új keresztezés (hárslevelű x bouvier). A
vegyesen közép- és korai, illetve a két késői érésű szőlőfajta szinte mindenre lehetőséget
ad, ami az édes bor készítéshez szükséges lehet egy ilyen változatos adottságokkal megáldott borvidéknek.
9.2.2

Feldolgozási módszerek

A természeti tényezők mellett egyediséget kínál Hegyaljának, hogy az aszúszemek feldolgozására két módszert is alkalmaznak a borvidéken, amelyek önálló bortípusokat eredményeznek. Az első esetében a fürtöket egészben szedik le és az azokban található aszúsodott és ép szőlőbogyókat együtt dolgozzák fel. Az így készült borok az alapanyagul
szolgáló fürtökben található aszúszemek mennyisége és aszúsodási foka szerint tartalmazhatnak jelentős mennyiségű maradék cukrot, vagy kierjedhetnek szárazra is. Legalább egy
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éves fahordós és egy éves palackos érlelés után az előbbi borokat édes szamorodniként, az
utóbbiakat száraz szamorodniként hozhatják forgalomba a termelők.
A másik borkészítési módszer a borvidék azon páratlan adottságára épít, hogy itt az ősz
jelentős mennyiségű és más borvidékekhez képest szokatlanul jó minőségű aszúszemmel
ajándékozhatja meg a termelőt. Ebből adódóan a betöppedt szemek kézzel is kiszedhetőek
a fürtökből, vagyis az alapanyag szelektálása lényegében a végletekig fokozható. Erre alapozva Tokaj-Hegyalján évszázadok óta elkülönítve gyűjtik az aszúszemeket. A szüret befejeztével, amikor az ép szőlőszemeket és fürtrészeket kipréselték, a mustot ráönik az öszszegyűjtött aszúszemekre, vagy az aszúszemek megtaposásával, meggyúrásával készített
aszútésztára. Ez követően 12-48 óráig ázni hagyják az aszútésztát - amely idő alatt az immár erjedő must felveszi az aszúszemek cukor és aromaanyagainak nagy részét - majd
préseléssel, szűréssel elválasztják egymástól az aszútésztát és a mustot. Ezzel a módszerrel
készítik a gazdag, magas cukor és aromatartalmú bort, a tokaji aszút.
Hagyományosan az összekevert aszúszem és a must aránya alapján kategorizálták a tokaji aszút. Aszerint, hogy egy gönci hordónyi (136 liter) mustot hány puttonynyi aszúszemmel elegyítettek, nevezhették a bort 2-3-4-5 vagy 6 puttonyosnak. Mára csak a "puttony" neve maradt meg, és a tokaji aszú puttonyszámát analitikai paraméterei alapján
határozzák meg. A jelenleg hatályos törvény három puttonyos minőségben szabja meg az
aszúk kategóriáinak alsó határát.
Az aszúkészítés "melléktermékeként" három további hegyaljai borspecialitás született
meg az évszázadok alatt. Közülük - és egyben az összes tokaji borkülönlegesség között - a
legértékesebb az esszencia, más néven a nektár. Az egész világon ritkaságnak tekintett
esszencia akár 700 gramm cukrot is tartalmazhat és mézsűrűségű lehet. Az esszencia akkor
keletkezik, amikor a hatalmas kádakban összegyűjtött aszúszemekből önnön súlyuk nyomására kipréselődik egy kevés lé, amit a kádak alján fúrt lyukon kicsepegtetnek és felfognak. Ez a nektár valóban az istenek itala. Nagyon kevés készül ebből az alig ihatóan tömény különlegességből, és ami megszületik, jellemzően azt is visszaadják az aszúba,
amitől valójában kisarcolták a szüreti várakozás idején. Ezért aztán, csak nagyon ritkán
kerülhet a fogyasztó poharába ez a páratlan ital. Miként az aszú, ma már az esszencia is
beltartalmi értékei alapján kapja a nevét, hiszen literenként 250 gramm cukortartalom felett
esszenciának nevezhető az aszúbor.
A másik két tokaji specialitás, a fordítás és a máslás presztízse - és jellemző ára - alapján inkább követi, mint megelőzi az aszút. A Fordítás egy sajátos "másodlagos" aszú, ami
az egyszer már kiáztatott és kipréselt aszúszemek (vagy aszútészta) újbóli felöntésével és
kiáztatásával készül. A máslás gyakorlatilag az aszúborok lefejtése után maradt, és még
sok értékes aromaanyagot őrző seprő megmentése. A seprőre ugyanis néha ismét bort öntenek, amiből idővel egy gazdag, tartalmas borféleséget kapnak: a máslást.
Tokaj-Hegyalja tehát mind természeti adottságai, mind borspecialitásai révén olyan
egyéniséggel rendelkezik, mint amivel a világnak mindössze négy-öt másik borvidéke
dicsekedhet.
A két legfontosabb tokaji borspecialitás, a tokaji aszú és a tokaji szamorodni közötti fő
különbség nem változott. Az aszú továbbra is úgy készült, hogy az aszúszemek 12-36 óráig
áztatják mustban vagy új borban, míg a szamorodnit a részben aszúsodott fürtök válogatás
nélküli préselésével készítik. A talajtani adottságok is ugyanolyan páratlanul színesek,
mint kétszáz esztendeje voltak, s még a klíma sem alakult annyit, hogy lényeges változásról beszélhessünk. Meghatározó elemeit tekintve tehát a fogyasztó nem láthat olyan válto-
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zást, ami vitát csiholhatna a borászati irányzatok között. Tokaj-Hegyalján ma is ugyanúgy
magában hordozza a lehetőséget, mint mindig: a világ első számú édesboros borvidékévé
válhat.
Csakhogy maga a világ megváltozott. A tokaji aszú születésének és híressé válásának
évtizedében az édesség a minőség garanciája volt. Akkoriban a cukortartalomban és ízekben egyedülállóan koncentrált aszúbor már önmagában csodának számított. A cukor a
XVII. században még ritka drága kincs volt, miként a bor is, így a borok mesterséges édesítésének a lehetőségei is jóval szűkebbek voltak, mint manapság.
Mára az ipar átrendezte a környezetünket. A cukor tömegcikk lett, s az édesség nem a
természet kegyének az ajándéka, hanem egy iparágnak a termékévé vált. A természeteshez
nagyon hasonló ízű, mesterséges - és tiltott eszközökkel - készült borok előállítási költsége
bizony ma töredéke annak, amiből a természetes nemes borokat készíteni lehet. Mindebből
következik, hogy egy természetes édesbor világsikeréhez nem elégséges az érzékszervileg
mérhető kiváló minőség. Legalább ennyire fontos, hogy a lehető legtermészetesebb módon
készüljön, s hogy hitelességében ne lehessen kételkedni. Mivel a természetes édes borok
készítői amúgy sem tudnak olyan nyereséggel dolgozni, mint például a vörösbor termelők,
különösen nagy a veszélye annak, hogy ha valaki nem tudja az árban elfogadtatni az előállítási költségeket, s így a minőség fokozása helyett a költségek csökkentésével képes csak
fenntartani magát, azaz az édesség megtermelésének természetes formája helyett az édesítés ipari formái felé fordul.
A nehézségek ellenére az utóbbi 5-6 évben Tokaj egyre több és szebb bort tesz le a fogyasztók asztalára, akár a száraz, akár az édes borokat vesszük számba. Remélhető, hogy
az elkövetkezendő években a hárslevelűre, mint önálló fajtára is nagyobb figyelem irányul
majd, a termőtáj egyedisége a száraz és édes borokon keresztül egyaránt bemutatható lesz.
A tokaji édes borok pedig – szintén reményeink szerint – egyre letisztultabb formában
lesznek képesek betölteni fő (bár nem egyetlen) hivatásukat: hogy az országimázs hordozói
legyenek.

Hogyan kóstoljunk szamorodnit?
Nem egyszerű a kérdést megválaszolni, ugyanis ha van ma a Kárpát-medencében olyan borféleség, amelynek kóstolható változatai stílusukban igencsak eltérnek egymástól, hát az a szamorodni.
Nem is vállalkozunk tehát arra, hogy valami minden időkre alkalmas útmutatót adjunk az olvasó
kezébe, inkább megpróbáljuk a legalapvetőbb stílusokat bemutatni. S hogy honnan ez a nehézség? A
tokaji termelők sok mindenben nem értenek a hegyaljai borokat illetően, ez azonban kivétel. Vallják,
ezt a legnehezebb szépen elkészíteni.
Mi is itt a fő baj? Talán az, hogy a termelők nagyobb kihívást láttak az aszúk helyretételében és
minőségének kialakításában, mint a szamorodniéban. A 90-es évek elejétől nagy erőkkel láttak neki
aszúban a saját stílusuk kialakításának, ezekhez képest a szamorodni a „futottak még” kategóriába
soroltatott. Holott ha régi könyveket tanulmányozunk, egyértelmű, hogy ez a valójában fürtszelekcióval készülő borféleség mind száraz, de leginkább édes kivitelben a főbort jelentette, ezért vélhetően nagy mennyiségben készült annak idején.
Milyen is tehát akkor a szamorodni alapanyaga? Teljes érésben lévő, nagyobb részt botritiszes
szemeket tartalmazó fürtökből készül, egyszeri erjedésen megy keresztül, alkohol vagy egyéb adalék anyag hozzáadása nélkül. A száraz iskolázású szamorodnik is kell, hogy tartalmazzanak
botritiszes szemeket, a termelő magas cukortartalmú mustból indítja útjára. Tehát a valóban jónak
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nevezhető száraz szamorodni az enyhe oxidatív érlelés nyomai mellett feltétlenül kell, hogy
botritiszes jegyeket is mutasson. Mivel a nemes penészes szemek aránya itt lényegesen kisebb, mint
akár az édes cuvée borok, akár az aszúk esetében, ezért a botritiszes jelleg ritkán éri el az előbbiekhez hasonló koncentrációt. A levegővel való közvetlen kapcsolatot ma már nagyon kevés termelő
engedi meg akár a száraz, akár az édes szamorodni borok esetében. Az utóbbi évtizedben jórészt
bebizonyosodott, hogy ez a fajta érlelési mód jórészt csak ront a boron, nem feltétlenül segít. Miért?
A levegőn tartás számos hátránnyal jár, az aldehides, netán illós ízek kialakulása előbb-utóbb szinte
törvényszerű. Bár a fogyasztók közül még sokan ragaszkodnak a tévesen hagyományosnak nevezett
szamorodni ízjegyeihez, de tudnunk kell: ez valójában nem része a szamorodni boroknak. Az, hogy
a mikro-oxidáció ennél a kategóriánál jobban érvényesül, kizárólag a hosszabb érlelési időnek köszönhető. Nagyon sok tokaji cuvée bor csak acéltartályt lát, ennek köszönhetően igen friss, üde,
gyümölcsös karaktert mutat fel, sokszor 5-6 puttonyos aszúnak megfelelő cukor- és extrakt tartalommal. Ezzel szemben a szamorodni borok vagy teljesen szárazak, vagy édes iskolázásban jóval
visszafogottabb cukortartalommal mutatkoznak, mint az előbbi kategória borai. Illat- és íz világuk
azonban egyértelműen mutatja a fahordóban történő érlelés jegyeit. Jó ha azt is tudjuk: az illatbeli
tisztaság egyértelmű és elengedhetetlen követelmény. Hiba, ha a termelő a kategóriáról kialakult
nem teljesen tiszta fogyasztói kép mögé bújva próbál meg silány terméket eladni. Ha tehát akár a
száraz, akár az édes szamorodni kóstolásakor kifejezetten levegős, netán penészes, hordós vagy
aldehides illatot érzünk, ne higgyük el, hogy ez a szamorodni jelleg. A száraz bor illatában érezhetünk finom zöld diót, élesztőt, kenyérhéjat, esetleg finom pörkölési aromákat és visszafogott citrus
jegyeket. Ami borunkat egyértelműen megkülönbözteti az egyébként egyetlen rokon kategória, a
fino sherry boroktól, az az egyensúly, és a botritisz jelenléte. Az édes szamorodnik illata leginkább
egy 3-4- puttonyos aszúéra emlékeztet, gazdag citrusossággal, kajszis jelleggel, kevés fajtajelleg
mellett. Ennél a kategóriánál az érlelés és a cukortartalom fedi a furmintra, illetve hárslevelűre
olyannyira utaló körtés-birses-szegfűszeges karaktert. A boroknak nem kell feltétlenül nagytestűeknek lenniük, de a kifogástalan egyensúly itt is kívánalom. Az egyéb, kóstolásnál szokásos alapvető
értékek, mint egyensúly, koncentráció, komplexitás, intenzitás, hosszúság – természetesen itt is
értékmérők.

Mit együnk a szamorodnihoz?
Elsősorban mindent, ugyanis itt a Kárpát medencében a legjobb aperitif egy jól behűtött hideg
szamorodni. Nem is értjük, miért kínálnak mást a vendéglátó helyeken. A száraz szamorodni 1-2
napos nyitva tartása nem lehet hátrány, ha a bor ezt nem éli túl, nem kell belőle többet rendelni.
Természetesen azért másra is jó a száraz szamorodni, például olyan fogásokhoz, melyekben hangsúlyos az olajbogyó, netán kapri bogyó, vagy a sós mogyoró, sós mandula jelenléte. A világban ezekhez mindenütt száraz (fino/manzanilla) sherryket fogyasztanak, ízhatásában a száraz szamorodnival
nagyjából ugyanezt érjük el. A különbség annyi, hogy a lényegesen magasabb savtartalom a tokaji
borokban jóval nagyobb játékteret enged a gasztronómiában. Ezeket a borokat – beleértve az édes
kategóriát is – fogyaszthatjuk olyan húsételekhez, amelyekhez a tokaji borok kedvenc ízjegyei társulnak, úgy mint dió, füge, gesztenye, datolya, citrusfélék, kajszi, birs, körte stb. A hús színe itt sem
számít, sokkal inkább az elkészítés módja, a fűszerezés, köretek és minden, ami a fogásunk ízét,
karakterét, összetettségét meghatározza. Amit soha nem hagyhatunk figyelmen kívül, az megint
csak a cukortartalom. Ha tányérunkon édes összetevő is előfordul, akkor a régi szabály érvényes:
csak olyan bort kínáljak hozzá, amiben legalább olyan magas, vagy kissé magasabb a cukortartalom. Vegyük végre tudomásul: a tokaji bor, még ha édes is, nem kizárólag desszertek bora. Azt is
célszerű figyelembe venni, hogy az aszúborok drágák. Nem engedheti meg magának mindenki,
hogy akár ünnepi asztalára is ezekből válogasson. A szamorodni, mint kategória lényegesen ol-
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csóbb, viszont bizonyos példányai felveszik a versenyt szép aszúkkal is. Érdemes tehát erre is felhívni a leendő fogyasztók figyelmét.

9.3 A BIKAVÉR
Az elnevezést a II. Világháború után évtizedekig csak Egerben lehetett használni annak
ellenére, hogy először nem ezen a borvidéken terjedt el.1846-ban Garay János, Szekszárd
város méltán híres költője említi meg a bikavér nevet a Szegzárdi Bordal című versében.
Egerben csak ezután, 1850-ben jelent meg a kifejezés. Mára mindkét borvidéket meg illeti
a név használata.
Talán a legtöbbet szenvedett márkanév a Bikavéré, hiszen 40 éven keresztül számos,
mai mértékkel mérve emberi fogyasztásra éppen hogy alkalmas bort (?) töltöttek palackba
ezzel a névvel. Sajnos ennek az időszaknak a negatív hagyománya még évtizedekig elkísérheti hazai borászatunkat – és nem kizárólag az egri vagy szekszárdi termelőket.
Véleményünk szerint Eger alapvető kérdése ez: a bikavér név álljon-e a PR munka középpontjában, tehát legyen-e egy, a borvidékkel azonosítható brand. Ha nem, az egri (vörös) borok önmeghatározása sokévnyi kemény munkával és bizonytalan eredménnyel jár
majd. Jelenleg még mindig az a helyzet, hogy a termelők túlnyomó többsége nem meri
legjobb borát bikavérként forgalomba hozni. A bikavér név mellett szükségszerűen tűnik,
hogy a bornak lehet, sőt kell is, hogy legyen védett márkaneve. Rövid, tartalmas, jól kimondható, de egyéni.
A lassan háromszintűvé váló egri Bikavér Szabályzat jó irányt vett a minőség felé. Az
egri Classicus, Superior és Grand Superior szintek valóban megfelelnek azoknak a követelményeknek, melyek a világ bármely komoly bortermelő országában a minőségorientált
és az egyediséget, mint a minőség melletti legfontosabb értékhordozót kiemelő szabályozás elemei. Talán a legnagyobb problémát a legalsó szint jelenti – itt véleményünk szerint
konkrét árképzési szabályokkal is lehetne a piacra kerülő minőséget befolyásolni.
A bikavér minden esetben kékfrankos alapú házasítás, amelyben a lendületes savtartalom, gyümölcsösség az elsődleges, tanninhangsúly és fajtadominancia nélkül. Fontos a
héjon áztatás, a fahordós érlelés, magasabb kategóriákban a palackos is érleléssel együtt.
Lényeges a házasítás aránya, a cabernet fajták háttérbe helyezése, a hozamkorlátozott és
egészséges alapanyag. Egerben nem kötelező eleme a házasításoknak a kadarka, de számos
termelő él ezzel a lehetőséggel – nem hiába.
A Bikavér borok egri csúcsa a néhány dűlőválogatott tételnél található. Eger a maga
összetett, igen változatos és izgalmas talajadottságaival tökéletes termőhelye lehet a szofisztikált, nem csupán kárpát-medencei mércével mérhető nagy boroknak.
Szekszárdon nem bonyolították ennyire a szabályzatot, bár a lényeg teljesen ugyanaz:
gyümölcsök, érett, elegáns illatok, savak legyenek előtérben. Technológiában a hordós
érlelés, házasításban a kékfrankos és kadarka van előnyben. Itt a kadarka használata kötelező. A hozamkorlátozás, a megfelelő mustfok elérése, épp úgy kívánalom, mint ahogy
kötelezőek a forgalomba hozatalra vonatkozó előírások is: szüretet követő év december 31én lehet forgalmazni a szekszárdi bikavér borokat.
A szekszárdi szabályozásban érezni valamit abból, ami egyértelműen a múlttal való
szakítás és a minőség felé mutat:
„Bikaalak, bikafej, vagy erre emlékeztető figurát ábrázoló kép, valamint a bikavér szó
idegen nyelven, vagy bármilyen, a bikavérre utaló magyar vagy idegen nyelvű kifejezés
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nem jelölhető a Szekszárdi Bikavér címkéjén.” Mert ezeket a borokat – melyek a tokaji
aszú mellett valóban szinte egyedüliként képesek hordozni a magyar bor-imázst – a tartalmuk és nem a küllemük szerint célszerű megítélni. Elsőrendű célja kellene hogy legyen
borvidékeinknek a termőhely elfogadtatása és megismertetése – előítéletek nélkül.

8. kép
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10.GALLICUMOK
Franciaország sokak számára a bor szinonimája. Az elmúlt évszázadokban kialakult tizennégy borvidék a maga rendkívül változatos szőlőfajtáival, még az egyes borvidékeken
belül is igen eltérő talaj- és éghajlati viszonyaival, megannyi neves és kevésbé jelentős
bortermelőjével, és a megtermelt borok rendkívül bonyolult hierarchikus rendszerével a
szakembereket is igen nehéz helyzet elé állítja, hát még a laikusokat vagy kezdő borkedvelőket. Az ország az északi szélesség 41° és 52° között helyezkedik el és a világ legnagyobb
bortermelője címmel büszkélkedhet immáron újra (korábban Olaszország elhódította tőle
ezt a címet). A nagy területű országban vannak olyan borvidékek, amelyek a szőlőtermesztés északi határán találhatók. S míg Champagne-ban és Chablis-ban sokszor a fagy ellen
kell védekezni, más helyeken a túlzott forróság és az – immáron folyamatosan jelentkező –
vízhiány (Languedoc és Roussillon, pl.) okozhat jelentős gondokat a termelőknek.

10.1 EGY KIS BORTÖRTÉNELEM
Az első szőlőtelepítéseket az ókori görögöknek köszönheti az ország, akik a Földközitenger partvidékén, a mai Nizza, Marseille, Lattes környékén ültették az első tőkéket. Mivel azonban ők elsősorban kereskedők voltak mintsem szőlőtermelők, a nagyobb fejlődést
a római hódítók hozták e téren. Először is, a római kereskedők jó üzletet láttak a borkereskedelemben, mivel ismerték a gallok bor iránti olthatatlan szomját: egy 30 literes amfora
bor ára egy rabszolga volt… Az első római telepek létrejöttével a légiós veteránok kezdtek
szőlőművelésbe Provence part menti szakaszán, a Rhône völgyének alsó részén, a
languedoc-i alföldön és Roussillonban. A bor fontos pénzügyi forrássá vált, így a gallok
háborúja egyben a borról is szólt. Mivel déli szőlőfajták terjedtek el, a klimatikus viszonyok miatt a Kr.e. I. században északon L’Hermitage, nyugaton pedig Gaillac volt a szőlőtermesztés határa.
Galliában a szőlőtermesztés így a rómaiak kezében volt, s később is csak a Rómához hű
gall népeknek adatott meg, hogy bort készíthessenek. Vienne városa körül a Vitis
allobrogica fajtát kezdték telepíteni, amely alkalmazkodott a helyi klímához: ezt tekinthetjük a mai syrah elődjének. Mintegy egy évszázad múlva, Kr. után 50 táján, egy másik gall
népnek sikerül meghonosítania a mai Bordeaux (akkor Burdigala) környékén a Vitis
biturica fajtát. Ebben pedig a cabernet ősét köszönthetjük. Miután sikerült felülemelkedni a
klimatikus nehézségeken, a folyók és a nagy kereskedelmi útvonalak mellett fejlődésnek
indult a szőlőtermesztés. Mígnem, 92-ben Domitianus császár elrendelte a búzatermelésre
is alkalmas területekről a szőlő kivágását, így is segítve a római „nagybani” borkereskedőket. Ekkor viszont már nem lehetett megállítani a szőlő elterjedését. A Tarn és a Garonne
mentén, Beaune vidékén, később a Loire völgyében is találunk ültetvényeket. A II. század
végére már Reims, a III. században pedig a Mosel völgye a szőlőtermesztés északi határa!
Ekkor már nem tiltották a rómaiak a szőlőtelepítést, sőt! 280 táján a gallok teljes szabadságot kaptak e téren. Ez a terjeszkedés az V. században bekövetkezett nagy népvándorlásig
tartott. A barbárok nem jelentettek nagy veszélyt az ültetvényekre, ellentétben az iszlám
megjelenésével a Földközi-tenger térségében. Ezt azonban a kereszténység fejlődése más
területeken jórészt ellensúlyozta. A miséhez bor is kell, mint tudjuk. A XII. századig, sőt
még később is, a borkészítést az egyház uralja. Minden apátság mellett szőlőültetvények
virítanak.
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Nagy Károly uralkodását követően már minden földesúr kastélya mellett szőlő is található. Ezeket eleinte jobbágyok majd szabad parasztok művelik, akik később a földek egy
részének tulajdonosaivá is lesznek. A „morillon” (pinot noir) és a „fromenteau” (pinot gris)
nemes fajták előnyt élveznek a gros noirral (avagy gouais-val) szemben. Ezek a területek
már közel vannak a nagy borfogyasztó észak-franciaországi, angol, németalföldi és német
lakosokhoz: nem csoda, hogy 1220 táján a borok 9/10-e fehér, és az Ile-de-France-ból,
Burgundiából és a Marne völgyéből került ki. Itt és ekkor nem hallani a délvidék borairól,
viszont angol kereskedők éppen bordeaux-i clairet (angolul: claret) bort szállítanak északeurópai vásárlóiknak. A XV. században a hollandok is itt jelennek meg, hogy „élet vizévé”
alakítható (lepárolható) bort keressenek, ami hajón könnyebben szállítható.
A nagy demográfiai növekedés a XVI-XVIII. század között segíti a szőlőtermesztés felfutását és az igények változatossá válását is. Jelentősen nő a fogyasztás, annak ellenére,
hogy a bor ára az adók, vámok, árusítási jogok díjai miatt megháromszorozódott, vagy
megnégyszereződött. A XVIII. század végére Párizsban 50 liter, Lyonban 60 liter az átlagos fogyasztás! Az 1709-es év nagy téli fagykárait követően már-már aggodalomra is okot
adó telepítési hullám kezdődött, amit királyi rendelettel sem lehetett féken tartani. 1788-ra
a szőlővel beültetett terület csaknem 1.700.000 hektár (ma nem éri el a felét!), és az éves
termelés a 27 millió hektolitert is meghaladja (ma kevesebb mint 50 millió hl).

10.2 A TERROIR MINDENEK FELETT!
1650 után megszületik a „cru” Bordeaux, Champagne és Burgundia vidékén: az angol
arisztokrácia hatására kialakul a bordeaux-i borok árrendszere és hierarchiája, amit 1787ben maga Thomas Jefferson nagykövet, az USA későbbi elnöke hagy jóvá! Ez már előrevetíti az 1855-ös bordeaux-i osztályozási rendszert. Champagne-ban a XVIII. század végén
már félmillió palack habzóbor készül (ma 320 millió). Tulajdonképpen ekkorra már megtalálhatjuk az „Ancien Régime” minőségi borainak rendszerét: a fentiek mellett a beaune-i
vörös bort maga a király orvosa ajánlja fogyasztásra, de jó neve van Arbois, SaintPourçain, L’Ermitage, Châteauneuf-du-Pape és Tavel borainak is, csakúgy mint a
languedoc-i muskotálynak.
A „cru”, azaz a csúcsminőségű és a hétköznapi borok mellett megszületik a „köztes”
kategória is délvidéken, Mâconnais, Beaujolais és Côtes du Rhône környékén. A szőlővel
beültetett terület 1874-re eléri a 2,5 millió hektárt, és a bortermelés 1865 után meghaladja a
60 millió hektolitert. A vasút pedig az ország minden sarkába elviszi a kívánt nedűt: az egy
főre jutó fogyasztás eléri a 100 litert. A kereskedelem szabaddá válásával így már az exportnak sincs semmiféle akadálya. A felesleget lepárolják.
És akkor jött a feketeleves a Phylloxera vastatrix, azaz a gyökértetű képében. Az eufóriának hosszú időre vége szakadt. Lényegesen csökkent a szőlővel beültetett terület és több
mint húsz északi, északnyugati megyéből tűnt el teljesen a borszőlő. Másutt viszont a hiány eszement hozamnöveléshez, szőlőt nem látott, cukorból készített borok és egyéb hamisítványok készítéséhez vezetett, s ennek egyenes következménye lett a túltermelési válság,
annak ellenére, hogy 170 literre nőtt az egy főre jutó éves fogyasztás. Állami közbelépés
vált szükségessé: 1931-ben szabályozták a szőlőtermesztést, 1934-ben megtiltották hat
hibridfajta borkészítéshez való felhasználását, 1935-ben pedig nem volt szabad szüretelni.
Végül, ugyanebben az évben megszületett a szigorú minőségi szabályozás, az appellation
d’origine contrőlée rendszere.
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Ezt követően, 1950-re 135 liter/fő éves fogyasztást mértek, a szőlőterületek nagysága
pedig 1,4 millió ha volt. 1955-től folyamatos csökkenés figyelhető meg: az étkezési szokások megváltoztak, így 2007-ben már csak 51,8 liter/fő volt a borfogyasztás, s míg 1986ban még egymillió hektár volt a szőlővel beültetett terület, mára ez már kevesebb mint 800
ezer hektár. Fontos változás viszont, hogy napjainkban a bortermelés felét teszi ki a védett
eredetű termőhelyről (AOC) származó bor. A francia termelők viszont tudják, hogy az új
nemzetközi konkurenciával szemben húsz évszázad tapasztalata, terroirjaik hírneve, jó
képzettségük mind-mind fontos adut jelentenek kezükben.

10.3 A FRANCIA BORTÖRVÉNYEK
Mint láthattuk, Franciaországban igen korán kialakult valamiféle minőségi osztályozás,
legalábbis a borvidékek némelyikén. A filoxéravészt követő káoszban szükség volt egységes, országos szabályozásra, s így született meg – a híres terroirok, a „cru”-k termelőinek
nyomására – 1935-ben az appellation d’origine contrőlée (AC vagy AOC), azaz a meghatározott termőhelyről származó ellenőrzött minőségi borok rendszere. A II. világháborúig a Comité National des Appellations d’Origine volt az engedélyező és nyilvántartó szervezet, amelynek szerepét a háború után az Institut National des Appellations d’Origine
(INAO) vette át. A szervezet mai neve Institut National de l’Origine et de la Qualité
(bár a rövidítés megmaradt a régi – ensztitü nászjonál dölorizsin edölákálité). A szervezet a
francia Agrárügyi és Halászati Minisztérium égisze alatt működik, nyolc vidéki kirendeltséggel és 260 helyi felügyelővel. A hatáskörébe tartozó termékek messze túlmutatnak a
boron, illetve az alkoholos italokon, még ha jelenleg tárgyalt témánk szerint ez irrelevánsnak tűnhet, de nem az, sőt!
Fontos tudni, hogy 2009. augusztus 1-től életbe lépett az Európai Unió új bortörvénye.
Bár a francia bortörvények képezték keretét az 1963-ban elfogadott korábbi közösségi
rendelkezéseknek, a most bevezetett szabályok miatt az összes EU tagállamban – így Franciaországban is a tisztánlátás érdekében – új, vagy bizonyos értelemben új terminus
technicusokkal kell megismerkedni. Persze, nem meglepő, hogy a legújabb közösségi rendelkezések alapját is a francia szabályozás képezte.
A borokra és az alkoholos italokra érvényes AOC rendszer mellett, annak pandanjaként
1992-ben, a Franciaországból és a BeNeLux államokból származó egyes mezőgazdasági és
élelmiszeripari – természetes vagy feldolgozott - termékekre bevezették az AOP =
appellation d’origine protégée, azaz az oltalom alatt álló eredetmegjelölésű termékek
kategóriáját. Azon se csodálkozzunk, hogy Franciaországban ma már mintegy 45 sajtféle,
pl. a normandiai camembert, a cantal, a bleu d’Auvergne stb. viselheti az AOP logót. De
találhatunk vajat, marha- és csirkehúst, mézet is ilyen logóval. Ezeknél, éppúgy, mint a
boroknál,- meghatározó jelentőségű a termőhely, tehát az eredet-megjelölés.
Ugyanekkor hozták létre IGP = indication géographique protégée, azaz az oltalom
alatt álló földrajzi jelzésű termékek kategóriáját is. A tájjellegű termékeket sorolták ide, s
körük –természetesen – lényegesen szélesebb volt, mint az AOP termékeké.
Fenti két kategória gyökeret vert az EU mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeire
vonatkozó szabályozásában, és végül is alapját képezte új EU bortörvénynek is.
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10.4.A francia borok hierarchiája:
Annak érdekében, hogy a francia borok könnyebben megtalálják helyüket az európai és
a világ borkereskedelmében, a külföldiek számára érthetőbb legyen a címkék tartalma,
2009. augusztus 1-től fokozatosan, 2011. december 31-ig bezárólag bevezették az Európában egységes terminológiát. Ugyanakkor ezzel a szabályozással a francia bor el is veszítette privilegizált helyzetét, hiszen „egy” lett a sok-sok mezőgazdasági és élelmiszer termék
közül…
A korábbi szabályozás szerint a borpiramis négy szegmensből épült fel.
A borpiramis egyes szeletei – elvben – minőségi szintet is jelöltek, hiszen minél inkább
behatárolható és minél szűkebb területről, megnevezhető termelőtől származik a termék,
annál szigorúbb előírások vonatkoznak a szőlő- és bortermelésre. De azért ez nem szentírás! Az AOC-előírások betartása nyűg sok termelő számára, ezért egyesek, főleg kísérletező kedvű borászok – egyébként elsőrendű – boraikat a kisebb kötöttséggel járó tájbor
(ma IGP) kategóriában forgalmazzák (angolul: declassify). A jól értesült vevők pedig készek egy-egy esetben az AOC-boroknál magasább árat is megadni ezekért a termékekért.
a/ Asztali bor – vin de table (vendötábl)
„Asztali” bort bárhol elő lehet állítani az országban és a szőlőfajtára vonatkozóan sincs
korlátozás, bár a mustcukrozás (chaptalisation) itt is tilos. Nincs maximalizálva a hozam,
de a 100hl/ha feletti termés meghatározott hányadát le kell párolni. Minél nagyobb a túltermelés, annál kevesebbet ér a lepárlandó bor literje. Ezt azért vezették be, hogy a jobb
minőség elérése érdekében a termelőket alacsonyabb hozamra és finomabb szőlőfajták
telepítésére ösztökéljék. E rendelkezés pozitív hatásának jelei már mutatkoznak. Asztali
bor esetében a palackon nem szabad feltüntetni sem a régiót, sem a szőlőfajtát. Az árképzés alapja elsősorban az alkoholtartalom..
b/ Tájbor - vin de pays (vendöpéji)
Eredetileg a „tájbort” egy 1979-es rendelet hozta létre, és legalább részben a borkereskedelem kezdeményezésének volt köszönhető. Szerettek volna ugyanis néhány asztali bort
felértékelni. Ugyanakkor, szélesebb értelemben az is célja volt a rendeletnek, hogy emelkedjen a dél-franciaországi (Midi) borok minősége. A francia borvidékek – a belga határtól
a spanyol és olasz határig - jelenleg körülbelül 150 különböző vins de pays-t, tájbort állítanak elő. Ez a francia bortermelés egészének mintegy 20%-át teszi ki.
Egy bornak ebben a kategóriában az alábbi kikötéseknek kell megfelelnie:
A termés helye. Ahogy azt már láttuk, ez igen változó lehet: egyetlen ültetvény akár három különböző vin de pays elnevezést is használhat.
Szőlőfajta. Minden egyes vin de pays esetében meghatározzák a telepíthető szőlőfajták
listáját. Általában ez a választék sokkal szélesebb, mint egy helyi AOC/AOP vagy VDQS
esetében, így a gazda más régiók tipikus fajtáit is ültetheti. Ez amúgy nagyon sok érdekes
kísérletre adott és ad lehetőséget.
Hozam. Ez általában 90hl/ha, bár egyes vins de pays-k esetében a mennyiséget 80hl/hara csökkentették.
Mérhető értékek. Sok más mellett a szabályok rögzítik az alkoholtartalom minimális
szintjét, ami északon 9% ,délen pedig 10%. Meghatározzák még a szabad kéntartalom és
az illó savak maximális szintjét is.
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c/ Vins Délimités de Qualité Supérieure (VDQS - ven délimité dökálité szüpériőr- kiváló minőségre előterjesztett borok)
Ezt az osztályozást 1949-ben hozták létre az AOC-státusz előszobájaként. Sok bor, ami
ezelőtt VDQS kategóriába tartozott, mára már elnyerte az AOC besorolást. Ilyen a
Minervois (minervoá) vagy a Corbières (corbier) is. Másfelől, vannak olyan borok is, mint
pl. a Vins du Bugey (ven dö büzsé), amelyek úgy tűnik, nem vágynak az „előléptetésre”.
Az ezekre vonatkozó rendelkezések alapvetően ugyanazok, mint az AOC esetében, de
általában elnézőbbek a hozamot és a szőlőfajtákat illetően. Egy szempontból viszont a
VDQS borokra vonatkozó rendelkezések korábban szigorúbbak voltak: csak hivatalos
kóstolás (minősítés) után kaphattak jogosultságot a VDQS megjelölésre. Mára ez a követelmény az AOC borok esetében is. Jelenleg a VDQS kisebb fontosságú, hiszen a francia
bortermelés kevesebb, mint 1%-át érinti. Éppen ezért, ez a kategória fokozatosan megszűnik, s a borok vagy AOC/AOP vagy pedig IGP besorolást kapnak majd.
d/ Appellation d’Origine Contrôlée (AC vagy AOC- ápellászjon dorizsin kontrolé meghatározott termőhelyről származó minőségi bor). Részletek az új szabályozásnál találhatók.
2009 augusztusától fokozatosan a Magyarországon is ismert és bevezetett elnevezések
léptek életbe. A „mérföldkő immáron nem az asztal, hanem a földrajzi jelölés…
Az asztali bort a földrajzi jelölés nélküli váltotta fel (sans indication géographique –
szanzendikájszon zséográfik). Igaz, erre már érvényes a 85%-os szabály: azaz mind a szőlőfajta, mind pedig az évjárat feltüntethető, ha a palackban legalább 85%-ban az adott évjárat, illetve fajta bora van.

9. kép
A korábbi tájbor előrelépett a „minőségi borok” kategóriájába: az új szabályozás szerint
e borok hivatalos neve ezen túl IGP, azaz indication géographique protégée lesz (oltalom
alatt álló földrajzi jelzésű bor (OFJ), angolul PGI = Protected Geographical Indication) és
önálló kategóriát alkot. Ez azt is jelenti, hogy e borokkal ezen túl ugyanúgy az INAO
(Institut National de l’Origine et de la Qualité) foglalkozik, mint a legmagasabb minőségű
AOC/AOP borokkal. Így e borok ezután ugyanolyan védelemben részesülnek, mint nagyobb nevű és presztízsű társaik.
Az új szabályozás magával hozta a tájborok korábbinál szigorúbb hierarchikus rendjét,
csakúgy mint azt, hogy a névben a vin de pays-t az IGP váltotta föl, tehát Pays d’Oc IGP,
L’Aude IGP a borok megnevezése.
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A korábban létező 150 tájbort automatikusan átsorolták az IGP kategóriába (kivéve néhány regionális tájbort: Vins de Pays de l’Atlantique, Vins de Pays des Gaules, Vins de
Pays des vignobles de France, Vins de Pays de la porte de la Méditerranée). Termékleírás
készült hozzájuk. A termelők majd eldönthetik, hogy megtartják az IGP státuszt, vagy
pedig kérik átsorolásukat az AOC/AOP kategóriába (és vállalják az ezzel járó jelentős
korlátozásokat), vagy visszaminősítik terméküket FN borrá.
Az IGP borok címkéin a termelő feltüntetheti a szőlőfajtát és az évjáratot, ha a bor
85%-ban az adott fajtából, illetve évjáratból származik. Házasított bor esetén minden olyan
szőlőfajtát fel lehet tüntetni a palackon, amely legalább 20%-ban fellelhető a házasításban,
de csak akkor, ha a bor 100%-a a megnevezett fajtákból kerül ki.
,
Az AOC helyét átveszi az Appellation d’Origine Protégée (AOP – ápellászjon
dorizsin protézsé - oltalom alatt álló eredetmegjelölésű bor – OEM)
Ugyanakkor, a szőlészetre és borkészítésre vonatkozó egyes szabályok enyhébbek lettek a korábbiaknál: engedélyezett pl. az öntözés és a tölgyfaforgács használata is.

10. kép

11. kép
Az AOC/AOP a legmagasabb szint, amit egy francia bor elérhet. Ámbár a követelmények vidékről vidékre jelentős különbségeket mutathatnak, az alábbiakat minden esetben
szabályozzák:
A termőterület - ezek határa a termőtalaj összetételétől függ. A nagyobb AOC esetében
egy vidéken belül több talajtípust is találhatunk.
Engedélyezett szőlőfajták - az elvek szerint a rendelkezésekben szereplő fajták „szentként tisztelik a helyi, fennálló és bevett szokásokat”.
Szőlőművelési eljárások – ideértjük a sor- és tőketávolságot (térállás), a metszési módokat és a műtrágya használatát is.
Az engedélyezett hektáronkénti maximális hozam.
Az érlelést is magában foglaló borászati eljárások, a készíthető termékek listája, leírása.
A must cukrozása nélkül elérendő minimális alkoholtartalom.
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A legtöbb régión belül a védett eredetű borok, „appellációk” földrajzi alapokon nyugvó
jól bevált hierarchiáját találhatjuk. Minél szűkebb, pontosabb a földrajzi megjelölés, annál
magasabb kategóriával állunk szemben, és annál szigorúbbak a szabályok. Arra is lehetőség van, hogy egy adott bort alacsonyabb minőségi kategóriában hozzanak forgalomba.
Ezért aztán néhány borvidéken az egyes ültetvények többféle besorolású AOC/AOP kategóriában is termelhetnek bort.
Néhány borvidéken vagy annak egyes körzeteiben lehetőség van egy magasabb minőségi kategória, a „supérieur” megjelölésre is, ilyen pl. a Mâcon Supérieur, a Bordeaux
Supérieur. Ezeknek a boroknak az alkoholtartalma fél-, vagy egy százalékkal magasabb a
többihez képest.
Általánosságban az egyes borvidékeken az AOC/AOP borok alábbi hierarchiáját találjuk:
Appellation régionale = borvidéki szintű jelölés
Appellation communale = településszintű jelölés (ezt egyszerűen „village”-ként emlegetjük)
Appellation communale suivie d’un nom de lieu-dit = a village kategórián belül azokra
a településekre vonatkozik, amelyek neve megjelenik=megjelenhet a címkén.
A szabályozás rendkívül szigorú, és a megfelelő ellenőrzés is biztosított. Ezt az ún.
ODG, azaz Organisme de défense et de gestion (védelmi és irányítási szervezet - organizm
dödéfansz e dözsesztyjon) bonyolítja le, az INAO égisze alatt. Attól a pillanattól kezdve,
ahogy a szőlőt leszedik, a gyümölcs útját valamilyen módon dokumentálni kell egészen
addig, amíg, pl., Franciaországban a bort megveszi a végső felhasználó. (A francia belföldi
piacon, minden borospalackot államilag ellenőrzött zárjeggyel látnak el, jelezve, hogy az
adót megfizették utána.)

12. kép
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13. kép
(Az egyes francia borvidékek, szőlőfajták részletekbe menő tárgyalása nem jegyzetünk
feladata. A Főiskola számára készült két korábbi jegyzet tartalmazza a leglényegesebb
tudnivalókat.)
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11.A BOR AZ ASZTALON
11.1 BORVÁLASZTÁS
Borfogyasztásunk - indokolt kivételektől eltekintve - az asztalhoz kötődik. Ma már senkinek sem kell magyarázni, mennyire fontos a megfelelő borválasztás. Hogy miért? A
legremekebb ételt is le lehet rontani, ha nem a hozzá illő itallal kínáljuk. Az étel önmagában ugyan nem veszíti el ízét, de egy rossz borválasztás tönkreteheti az egész étkezést. Az
igényes konyha nem állhat meg a pohár előtt, nem feledkezhet meg róla. A gasztronómiának része az ital, nem kiegészítője.
Ha nagyon tömören akarnánk megfogalmazni az étel-bor harmónia lényegét, csak enynyit kellene megtanulnunk: tudatos borválasztás. Ennek gyakorlati megvalósításához persze némi borismeretre, jó ízlésre és tapasztalatra is szükségesünk van. Meg kell ismernünk
a borokat borvidékek, fajták és évjáratok szerint, tudnunk kell, hogy egy-egy borvidéktől
milyen karakterű bort várhatunk el.
Ennek azért van jelentősége, mert az étrendünkben rendszeresen szereplő ételek
ízvilágával, karakterével, ízekkel és érzetekkel kell a borokat párosítani. Nemcsak ízében,
összetevőiben, de az együtt, egymásra gyakorolt hatásával együtt.
Vannak immár közismert tények, például az, hogy egy bor-sor felállításakor a fehérbor
előzze meg a vörösbort, és a desszertborokat. Az egyszerű bor mindig előbb kerüljön az
asztalra mint a komplexebb, összetettebb, elegánsabb. A fiatal és alkoholban gyengébb
bort mindig előbb kínáljuk, mint az idősebbet, nehezebbet.
Ezzel együtt kivételek itt is mindig akadnak. Nemcsak azért, mert két egyforma íz hatású ételt ugyanazokból az összetevőkből is nagyon nehéz elkészíteni, de azért is, mert a bor
igenis élő anyag, a palackban is élete van, fejlődik, tehát folyamatosan változik.
Mi legyen akkor az első lépése ismerkedésünknek?
A borokat ne a szőlőfajta, hanem elsősorban termőhely és a feldolgozás, érlelés módja
szerint próbáljuk csoportosítani. A legcélszerűbb csoportosítási elv a borokat északi, vagy
déli karakterű borok kategóriába sorolni. Mit jelent ez valójában? A száraz fehér borok
között kissé leegyszerűsítve ugyan, de két jól elkülöníthető csoportot találunk. Az első – az
északi típusúnak is nevezhető kategória – karcsú, élénk savakkal szüretelt alapanyagból
készül, általában csak acéltartályban, mindig ügyelve arra, hogy a szőlőből származó igen
kellemes üde illatokat és friss savakat élete végéig megtartsa. Fajtára nézve ennek tipikus
példája lehetne a manapság oly divatos sauvignon blanc, de a sok termőhelyen ugyanilyen
jellegű borokat készítenek az olaszrizling, zöld veltelini, királyleányka, Irsai Olivér, Cserszegi fűszeres fajtákból. Ezeknek a boroknak a termőhelyét általában hűvösebb klímán,
sokszor magas mésztartalmú talajokon találjuk meg. Ilyenek lehetnek a Sopron, ÁszárNeszmély, Mór, Balatonfüred-Csopak, Etyek-Buda, Mátraalja, Bükkalja és részben az
Eger táján készített borok. Ezeket fiatalon, egy-két éves korukban célszerű elfogyasztani.
A száraz fehér borok másik nagy csoportját azok a borok alkotják, melyeket termelőjük
hosszabb érlelésre szánt. Nagy beltartalmi értékekkel, egyes termőhelyeken – Somló, Balaton-felvidék, Badacsony, Tokaj – magas savtartalommal szüretelt, fahordós érlelést igénylő borok. Több évesen hozzák legszebb formájukat, akár hagyományos nagyhordóban,
akár új égetett kishordóban érlelik őket. Jó esetben a hordós érlelés a borokat selymessé,
krémesen simává teszi, illatukat, ízüket az érlelési aromák uralják. Teltek, ízgazdagok,
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utóízben és érési képességüket tekintve is hosszan tartók. Az új égetett kishordós érlelés
savkészletüket átalakítja, barátságos borokká válnak, amelyek gyakorta édes-fűszeres,
vagy kissé toastos (pörkölési) aromákat és ízeket mutatnak. Ezeket a borokat főként chardonnay szőlőből, itthon a hagyományos magyar fajtákból, Somlón és Tokaj-Hegyalján
furmintból, hárslevelűből, Badacsonyban néha szürkebarátból készítik.
Ezek a borok főleg a melegebb déli vidékeken, vagy/és vulkanikus talajokon teremnek.
Ezek a száraz fehérborok egészen más ételekkel harmonizálnak, mint az északi típusúnak
mondható száraz fehérborok.
A vörösborok között elsősorban a cserzőanyag tartalom az, ami megkülönbözteti őket
egymástól. A hűvösebb klímán a borok savhangsúlyosak, tannin tartalmuk viszonylag alacsony, míg a délies jellegű borok tanninban gazdagok, lágyabb savaik vannak, és hosszabb
érlelést igényelnek. A fajták megoszlása szerint igazán szép savhangsúlyos borokat a pinot
noir, kadarka, kékfrankos és a zweigelt tud adni, míg kifejezetten a déli meleget keresi a
nagy tanningyűjtő cabernet sauvignon, cabernet franc és a merlot és a syrah. A fehérboroknál már említett földrajzi megoszlás szerint az északi termőhelyekről – Sopron, Eger –
általában savhangsúlyos, míg a déli területekről- az Alföld és Dél-Pannónia – testes, alkohol gazdag, dús cserzőanyagú vörösborokkal találkozhatunk.
Külön csoportot képeznek az édes borok, hiszen itt a cukortartalom határozza meg a bor
jellegét.
Az itt irt öt fő csoport mellett számolnunk kell még kifejezetten savszegény borokkal,
és ennek ellenkezőjével, a száraz pezsgővel. A rozé borok általában az asztalon ugyanúgy
viselkednek, mint a karcsú, savas, északi stílusú fehérborok.
Lássuk akkor ezek után a legfontosabb tényezőket, amiket figyelembe kell vennünk a
borválasztásnál:
 az étel karaktere/gazdagsága összhangban kell legyen a bor testességével
 az étel és a bor ízének intenzitása
 kerüljük el, hogy olajos vagy nagyon sós ételeket magas tannin tartalmú vörös
borokkal párosítsuk
 az édes ízekhez legalább olyan édes borokat kínáljunk, mint az alapízünk
Ezek az irányelvek segítenek elkerülni a bor és az étel összeütközését, vagy hogy az
egyik elnyomja a másikat. Más szempontok abban segítenek, hogy olyan bor és ételpárosításokat találjunk, ahol a bor és az étel igazából egymást erősíti:
 keményebb, testesebb húsokhoz válasszunk tanninos borokat
 sós ételhez édes vagy magas savtartalmú bort válasszunk
 zsíros vagy olajos ételeket magas savtartalmú borral párosítsunk
 feleltessük meg, vagy állítsuk szembe az ételnek és a bornak az íz jellemzőit
Melyik bort melyik ételhez – vagy netán borhoz az ételt?
A címben szereplő, költőinek nem nevezhető kérdésnek napjainkban egyre nagyobb a
létjogosultsága. Bortermelőinknek hála, Magyarországon is számos olyan szép bor kerül
palackba, amelyek igenis megérdemlik a különleges bánásmódot, hogy az egyes borokhoz,
netán borsorokhoz egész menüket, ételsorokat rendeljünk. Magyarul, ha a borra helyezzük
a hangsúlyt, akkor ne ételekhez válasszuk a borokat, hanem a borokhoz alkossunk esetenként önálló ételeket vagy a felszolgálni kívánt borokhoz állítsuk össze a menüt.
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Mi a célja annak, hogy egy bizonyos ételhez megfelelő bort vagy éppen egy adott borhoz az ahhoz legjobban illő ételt társítsuk? Célunk csak az lehet, hogy a jó választás segítségével mindenképpen többet, nagyobb élvezetet kapjunk annál, mint amit az ételünkhöz
ötletszerűen elfogyasztott bor adhat. Jó étel-bor párosítással sokkal többet kaphatunk akár
a tányérunkon lévő ételtől, akár a poharunkba töltött bortól, mintha azokat önállaón fogyasztanánk. (A étkezéshez vagy étkezés után fogyasztott bor pozitív, vagy netán negatív
élettani hatásának vizsgálata nem a jelen fejezet tárgya.) A harmónia – ami nem más, mint
az egyes alkotóelemek összhangja, pozitív együttélése – többet nyújt az azt élvezőnek,
mint az egyes elemek külön-külön. Ezért elengedhetetlen, hogy ismerjük a kínált ételt és a
bort is, nemcsak ízében, összetevőiben, hanem egymásra gyakorolt hatásával és ízérzeteivel együtt is.
Ebben a témában – mely sokunkhoz oly közel áll – nagyon elterjedt útmutatók állnak
rendelkezésünkre. Az útmutatók persze leginkább arra valók, hogy tudjuk, mi az, amitől
eltértünk. Ilyenek azok a közismert tények, hogy egy borsor felállításakor a fehérbor előzze meg a vörösbort és a desszertborokat. Az egyszerű bor mindig előbb kerüljön az asztalra, mint a komplexebb, összetettebb, elegánsabb. A fiatal bort mindig előbb kínáljuk, mint
az idősebbet. Ugyanez vonatkozik az alkoholtartalomra is. Kivételek természetesen itt is
mindig akadnak. Nemcsak azért, mert két, egyforma ízhatású ételt ugyanazokból az összetevőkből is nagyon nehéz elkészíteni, de amint könyvünk egyéb fejezetéből már megtudtuk, a bor igenis élő anyag, a palackban is élete van, fejlődik, netán hanyatlik.
Ki ne hallott volna olyan étel-bor „házasságokról”, amelyek valóban az égben köttettek? Ezek az ízek egymástól elválaszthatatlanok, mint például a libamáj és a desszertborok,
a penészes kéksajtok és a nehezebb, magas alkoholtartalmú, édes borok. A muscadet francia, Loire menti, jellegzetes ízű és savú fehérbor osztrigafélékhez, a füstölt lazac újhordós
érlelésű chardonnay-hoz, a roston sült bárány egy szép medoci vörösborhoz. A hazai kínálatot se felejtsük el: az igazán finom dunántúli töltött káposztához egy érlelt, de még savai
teljében lévő somlói juhfark tökéletes párosítást nyújthat. Ezek mind olyan választások,
amelyek már bizonyítottak.
Ezeken a valóban sokszor kipróbált párosításokon túlmenően azonban igen csak ingoványos talajra érkezik az, aki az optimumot próbálja megtalálni étel és borok harmóniája
tekintetében. Gondoljunk csak arra, hogy abban az időben, amikor az előbb említett úgynevezett alapvetések, útjelzők kialakultak, sokkal egyöntetűbb és sokkal egyszerűbb volt
meghatározni az egymásnak teremtett ételeket és borokat. A manapság általánossá vált
nagy változatosság nehezebb helyzetbe hozza a fogyasztót, hiszen szinte megszámlálhatatlan választási lehetőség áll rendelkezésére. Ahhoz, hogy mégis viszonylag jó döntést hozzunk, feltétlenül az alapokhoz kell nyúlnunk. Gondoljuk csak végig, mi az, ami egy párosítást elfogadhatóvá vagy akár kifejezetten széppé tesz. Nem az, hogy a lazac húsa szépen
harmonizál egy hagymahéj színű rozé borral, hanem az, hogy egy magas zsírtartalmú halétel üde savakat és feltétlenül száraz bort kíván, míg a sós ízek meghálálják az édes kiegészítést. Ugyanilyen fontos alapelv, hogy a savas étel csak a még savasabb borral képes
felvenni a versenyt.
Rossz úton járunk, ha az egyes ételekhez való borválasztáskor szőlőfajtákban gondolkodunk. A mai magyar választék lehetővé teszi, hogy a bor stílusa, alapvető karaktere alapozza meg ítéletünket. Egyszerű és bárki meggyőződhet róla, hogy a desszerthez kínált
bornak mindig valamivel édesebbnek kell lennie, mint magának az édességnek. Ugyanúgy
jelentősége van a vörösborok sav- , illetve tannintartalmának, ugyanis egy vörösbor jelle-
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gét nem az dönti el, hogy ibolya- vagy feketeszeder-illata van-e, hanem a borban lévő savtannin arány és ezen komponensek érettsége, gazdagsága, érettségük foka stb. A savhangsúlyos vörösborok az étel-bor harmónia szempontjából sokkal jobban „hasznosíthatók”,
mint a tanninhangsúlyosak, ugyanis az utóbbiak nagyon sok étel után a kiszáradás érzetét
keltik a szájban, tannintartalmuk szinte zavaróan uralkodóvá válik. A magas tannintartalmú, érlelt, nemes vörösborok önmagukban tudják a legtöbb szépséget megmutatni. Legfeljebb egy jó minőségű kemény sajt az, amivel érdemes nagyságát összemérni. Ha valóban
ételkísérőként keresünk vörösbort, ne ezek közül válasszunk.
Bármilyen ételről és bármilyen borról legyen is tehát szó, a személyes előkóstolásról
soha ne mondjunk le. Nem lehet ugyanis kizárni, hogy egy általában száraznak ismert sajtféle sokkal zsírosabb a megszokottnál, így egyáltalán nem harmonizál a kiválasztott borral.
De ugyanígy elképzelhető ez egy általunk ismert pincészet a szokásostól eltérő évjáratból
származó borával is. Azonos analitikai adatokat mutató borok egészen más savérzetet keltenek magasabb maradékcukor- vagy alkoholtartalom mellett. Ami tehát az elsődlegesen
eldöntendő kérdés: a kiválasztott bor lágynak vagy kifejezetten savszegénynek tekinthetőe, savhangsúlyos, netán erős új kishordó jelleget viselő bor-e, van-e maradékcukor benne,
és ha igen, mennyi. Ha vörösborról van szó, akkor tudnom kell, hogy a bor sav- vagy tanninhangsúlyos-e. Ha ezeket a jellemzőket tudom, már csak az ételemet kell hasonlóképpen
„feltérképezni”. A lényeges ízösszetevőket ismerve kell eldöntenem, hogy az étel alapvetően sós, zsíros, édeskés, savas vagy netán fanyar ízeket, sima vagy éppen érdes érzeteket
ad-e.
Húsételek esetén a hús színénél sokkal fontosabb, hogy milyen a fűszerezése és milyen
módon készítem azt el. Értelemszerűen a sütés, posírozás stb. egészen másképp hat a hús
rostjaira, más és más lesz a zsír- és szárazanyag-tartalma stb. A netán édeskés, gyümölcsös
körettel kínált húsételek esetén más bor való a roston sült őzgerinchez, mint az édeskés
áfonyamártáshoz. Húsételeknél idehaza is gyakori a gyümölcsköret vagy gyümölcsből
készült, édeskés ízű mártások kínálása. Ha tányérunkon az édes íz bármilyen formában
megjelenik, ezt a bor kiválasztásánál sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A harmónia megteremtése érdekében tehát olyan alkotórészt kell keresnem a borban, amely ha nem is cukor
formájában, de édes érzetet kelt. Ez a maradékcukor mellett származhat magasabb alkohol, glicerintartalomból, magas extrakt tartalomból vagy lehet hosszan tartó fahordós érlelés
eredménye. Vörösboroknál ezért csak nagyon érett bort kínáljunk, a még fanyar, érdes
tanninú borokat hagyjuk erdei gombához, esetleg az étkezés után egy szép szivarhoz.
Ezekkel együtt a tapasztalat azt mutatja, hogy a kissé erősebb só- és fűszerhasználat, valamint egy kevés savas íz (például balzsamecet) sokkal krémesebbé, finomabbá varázsolja a
tannint a borokban.
Tim Hanni MW éveket töltött az itt vázolt téma kutatásával. Számos helyen publikált
eredményei nem váltottak ki egyértelmű fogadtatást a szakmából. A magunk részéről mintegy 20 éve próbáljuk gyakorlati úton mindazt kikövetkeztetni, amit Hanni saját eredményeiként publikált. Az ő és saját eredményeinket összevetve álljon itt néhány valóban
használható támpont:
A savas ízeknek szüksége van a borban is a savakra, ellenkező esetben az ételhez kóstolt bor szinte édessé, üressé és élvezhetetlenné válik.
Ugyanez érvényes az édes ízekre is: ha édes ételt fogyasztunk, a hozzá kóstolt bornak
legalább annyira édesnek vagy kissé még édesebbnek kell lennie, hogy a bor ne üresedjen
ki.
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A kifejezetten sós ízek legömbölyödnek egy édes bor társaságában (ezzel akár elsózott
ételünkön is segíthetünk…).
Az erősen tanninos borokhoz kínáljunk az átlagosnál fűszeresebb, sósabb ételt, esetleg
külön sózzuk meg, esetleg savanyítsuk – a fogás karakterének megfelelően; az erőteljes
szerkezetű húsok szintén szelídítik az érdes cserzőanyagot.
A frissen őrölt feketebors élénkíti a szolidabb karakterű borokat.
A zsíros ízek mellett nagy szükség van a savtartalomra.
Szinte bármilyen bort kínálhatunk bármilyen étellel, ha előtte kevés sóval-citrommal
vagy más, savanyításra alkalmas ízesítővel fűszerezzük. (Ez nyilván nem követhető eljárás
a gasztronómia legmagasabb fokán, amikor a chef szinte komponál.)
Az összetett ízű fogások (például kínai, thai, mexikói, indiai stb. konyha), ahol szinte
minden alap ízt megtalálunk, meghálálja az édes borok társaságát.
Ami viszont talán a legfontosabb és a leginkább megszívlelendő: mindig csak alap
ízekben és borkarakterekben gondolkodjunk, ne pedig szőlőfajtákban, termőhelyekben,
évjáratokban. Mindezeket összességében kell vizsgálnunk ahhoz, hogy igazán jó párosítást
tudjunk alkotni. És elhihetjük azt is: az igazán jó sommelier valóban sokat kell, hogy tudjon borokról, alapanyagokról, ételekről. Komoly feladat ez, melyet igazán csak a finom
hangolásokra érzékeny ínyek tudnak maradéktalanul elvégezni!
…és még valami
Mostanában gyakran olvashatunk az ötödik alapízről, az umamiról. Valójában talán
nem is igen nevezhető íznek, sokkal inkább bizonyos minőségnek, a koncentráció magasabb szintjének. Az édes, a savanyú, a sós és keserű mellett szinte észrevétlenül találhatjuk
meg sok olyan élelmiszerben, amelyek rendszeresen előfordulnak ételeinkben. A paradicsom, a parmezán sajt, az algatfélék íz-összetevője, húsíznek is szokták nevezni. Nagyon
nehéz önállóan felismerni, mert karaktere csak a másik négy alapíz társaságában, azok
függvényében mutatkozik meg igazán. Legintenzívebben talán egy Japán környéki zöldalga fajtában található meg, felfedezése is ehhez köthető. Valójában nem más, mint mesterségesen előállítható nátrium-glutamát és 5’ribonukleotid. Ma már elterjedt ízfokozó. A
leggyakoribb, umamiízt kiváltó glutamát alapú élelmiszer-adalékanyagok Európában az
E620–E625 számmal jelöltek. A nátrium-glutamát az E621-es számot viseli. S hogy mindennek mi köze az étel-bor párosításokhoz? Már a legendás francia Émile Peynaud1 is
felismerte az umami íz jelentőségét a borokban. Megjelenése összefügg a borok alapanyagának érettségével és az erjesztés módjával is. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatnánk,
hogy az umami mint ízfokozó használata majdnem minden bort alkalmassá tesz arra, hogy
egészen különféle karakterű fogásokat, ízeket kísérhessünk velük…

1

Nagy tiszteletben álló francia tudós, aki a borkóstolás ismeretelméletében talán a legmeghatározóbb elméleteket megalkotta.
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12.MIT MIVEL? A KÁRPÁT-MEDENCE BOR GASZTRONÓMIÁJA
A fentiek után jogos a kérdés: akkor hát mit mivel? Természetesen van megoldás. Az
országot végigjárva mutatjuk be a fő irányvonalakat.
A jelenlegi magyar szabályozás szerint Magyarország területe 22 borvidékre tagolódik.
Mivel ezek között némelyek klimatikus és geológiai szempontból is meglehetősen hasonlítanak egymásra, így boraik is jórészt ugyanazt a karaktert testesítik meg. Hogy a felesleges
ismétléseket elkerüljük, az egymáshoz geográfiai és borstílus szempontjából is hasonló
borvidékeket a gasztronómia oldaláról közösen tárgyaljuk.

12.1 DUNA BORRÉGIÓ – HAJÓS–BAJA, KUNSÁG, CSONGRÁD
Bár Magyarország borászata szempontjából az Alföld három önálló borvidéket alkot, az
itt termett borok jó része – függetlenül az egyes területeken található talajbeli különbségektől – meglehetősen egységes képet mutat. A Hajós–bajai, Kunsági és a Csongrádi borvidékek egyaránt könnyed, lágy savú, alacsony alkoholtartalmú borokat teremnek mind fehér-,
mind pedig kékszőlőből. Talán a Hajós környéki területek löszben gazdagabb talaja az,
ami a sav-, illetve a vörösborok tannintartalmára tekintettel kissé közelebb áll a Szekszárd
környéki borokhoz. Egyelőre a főképp homokra települt területeken kevés termelő helyezi
a hangsúlyt a mennyiséggel szemben a minőségre, holott gasztronómiánkban igencsak
lenne helye ezeknek a könnyed boroknak. Hogy hol? Gyakorlatilag bárhol, ahol nem kívánkozik jelentősebb savtartalom az étel mellé. A sok zöldséget és könnyű fehér húsokat
szívesen használó mai konyhai szokások – különösképp a déli ebédek mellé – pontosan
ezeket a könnyű, sokszor csak 10 alkoholfok körüli borokat keresi. Egy magasabb savgyűjtő fajta borából meleg nyári napokon még fröccsöt is szívesen készítenénk.
Mihez is kínáljuk hát ezeket a borokat? Vagy kivételesen egyszerűbb a kérdést megfordítani? Mihez ne kínáljuk őket? Semmiképpen ne adjunk erről a termőtájról borokat savas
ízű ételekhez, mert félő, hogy borunk savérzete még kisebb lesz, ami már az élvezhetőséget is megkérdőjelezheti. Szintén kerüljük azokat a fogásokat, amelyek édesek vagy legalábbis édes körettel, savas, de egyben édes gyümölccsel készülnek. Ne adjuk túl bonyolult,
nagyon összetett vagy különleges fűszerezésű fogásokhoz kísérőként, mert a bor nem fog
tudni lépést tartani ezekkel. Viszont egyszerűbb fűszerezésű, alapvetően neutrális ízvilágú
ételekhez bátran kínáljuk ezeket a finomságokat. Ha pirospaprikás fogás készül, egy szép
hajósi vagy csongrádi kékfrankos, zweigelt vagy kadarka feltétlen helyet kér magának.
Ha halászlé, akkor Baja. S ha már Bajánál tartunk feltétlenül említést érdemel, hogy ez
a bájos kisváros, meghazudtolva az összes statisztikát, rendszeresen 60 kg/fő fölötti éves
halfogyasztást mutat. Magára valamit adó bajai férfiember nem létezhet úgy, hogy a halászlé főzésében ne jeleskedne. Az erősen pirospaprika domináns, sajátos módon készülő
„gyufatészta” kíséretű halétel könnyű, savhangsúlyos vörösbort kíván. Ezek legjobbjai itt,
a környéken vagy akár a Duna túlpartján, Szekszárd táján is a kadarkából készülnek. A
bajai halászlé mellett számos hagyományosan alföldi étel kelleti még magát. Ezek jó része
a pásztorkodáshoz kapcsolódott, ami egyfelől meghatározta az alapanyagot, másrészt az
elkészítési módot. Nem ritkaság tehát errefelé a bárányból, birkából készült gulyás, pörkölt
valamint a házi készítésű száraztészták számos változata. A hagyma, pirospaprika – ha
nem is túl régóta – állandó szereplői e fogásoknak, melyek gyakorta elég zsírosak is.
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Ezekhez az ételekhez szintén célszerű könnyű vörösborokat fogyasztani, alacsony tannintartalommal, visszafogott, de határozott savakkal. Egy-egy nehezebb fogáshoz a fent említett területek cabernet alapú borai is kiváló társak lehetnek, feltéve, hogy nem estek át
hosszas fahordós érlelésen. Az üdeség és gyümölcsösség jelenléte alapvető a harmónia
kialakulásához.

12.2 ÁSZÁR–NESZMÉLY, PANNONHALMA–SOKORÓALJA
Földrajzi elhelyezkedése, geológiai viszonyai és talajadottságai tekintetében a két borvidék igen közel áll egymáshoz. Jellemző a márga és az agyag, melyre barna erdőtalaj
települt. Mindkét vidék klímája hűvösebb és csapadékosabb, mint ami a magyarországi
átlagot jellemzi, így az itt termett borok kifejezetten északi típusúaknak tekinthetők. Egyértelműen érték az a szép savtartalom, ami ezeknek a boroknak a gerincét adja. Leszámítva
az utóbbi néhány év szép pinot noirjait, a vörösborkészítésnek itt hagyományosan nincs
nagy jelentősége, szinte kizárólagos a fehér fajták jelenléte. A magasabb savtartalom jó
évjáratban és gondos művelés mellett magas alkoholtartalommal és teltséggel is párosul,
de az alapvető elegancia szinte minden esetben sajátja e boroknak. A termesztett fajták
között az olaszrizling, királyleányka, leányka, rizlingszilváni mellett egyre gyakrabban
találkozunk chardonnay és sauvignon blanc szőlők borával is. Ezek azok a borok, melyekre egy divatos étterem borlapját alapozni lehet. Minden fogáshoz, mely fiatal borokat, üdeséget, élénk savakat kíván, bátran ajánlhatunk ezeket a fajtákat. Friss zöldsaláta, bármilyen
savanyítással, zöldségfélék akár nyersen, akár roston sütve vagy fűszeres marináddal éppúgy jó társat találnak e borokban, mint a legfinomabb halak. E borokhoz a szárazabb húsú, egyszerűbben elkészített változatokat keressük akár a tengeri, akár folyami halak közül.
A tenger gyümölcsei szintén kívánják az üde fehérborokat – akkor is, ha olajban sütöttük
meg őket. Különösen jó hasznát vehetjük egy szép neszmélyi sauvignon blanc-nak például
erősebb illatú zöldségek kísérőjeként. Spárgának, karfiolnak, kelbimbónak, parajnak ideális kísérői. Articsókához azonban már válasszunk egy második-harmadik éves új kishordós
érlelésű chardonnay-t. A zöldségre jellemző összehúzó hatás szép harmóniát ad a kishordós érlelés után a borban érezhető cserzőanyaggal.

12.3 BADACSONY, BALATON-FELVIDÉK
Az elmúlt évtizedet megelőző badacsonyi és Balaton körüli leépülés a gasztronómiát
sem hagyta érintetlenül. A sült keszeg, esetleg halászlé vagy balatoni fogas roston sütve –
már ha valóban így készült – közel sem volt alkalmas arra, hogy a családi pincénkből
időnként előkerülő szép ívű badacsonyi, Szent György-hegyi borokat méltón kísérhesse.
A ma Badacsonyból, illetve a Balaton-felvidékhez tartozó más termőhelyekről például a
Káli-medencéből, Szigligetről, Szent György-hegyről vagy a Csobánc szőlőiből kikerülő
borok minőségben ennél mindig is többet jelentettek. Kiváltképp a Badacsony tudja kihasználni azt a különleges adottságot, amit a tó közelsége jelent. Az itt termő borok szinte
évjárattól függetlenül hordozzák a vulkáni talaj és a déli fekvések adta melegséget, a napsugarat nemegyszer „harapni” lehet a borban. A magas cukortartalommal beérő szőlők
vagy magas alkoholtartalommal, vagy kevés maradékcukorral teszik ezeket a borokat
gömbölyűvé. Ugyanakkor a nehéz körülmények között tápanyagot kereső szőlőtőkék hajszálgyökerei savakat és ásványi anyagokat is bőven visznek a borokba, ami alapvetően
meghatározza a borok gasztronómiában betölthető szerepét.
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A jelenlegi szinte teljesnek mondható fajtaválasztékot megtalálhatjuk Szeremley Huba
pincéjében (Szent Orbán Pince), a legnemesebb hagyományok nagyvonalú feldolgozását
kaphatjuk Nyári Ödöntől a Szent György-hegyen vagy éppen a Scheller Szőlőbirtok boraitól Monostorapátiban. Egy nedvesebb évjáratból származó budai zöld, muscat ottonel,
Irsai Olivér olyan üde, lendületes savakat tud felmutatni, ami tökéletesen alkalmassá teszi
ezeket a borokat egy-egy friss zöldsaláta vagy citrommal, balzsamecettel savanyított zöldségféle, könnyű fehérhúsú halétel kísérésére.
A borvidék kétségkívül legelterjedtebb szőlőfajtája az olaszrizling. Jó esetben ezek a
borok érett szőlőből készülnek, ilyenkor egyébként markánsnak mondható savai kellemes
fanyarsággal, ásványossággal, sokszor a késői szüretelésből adódó botritiszes illat- és
ízjegyekkel is kiegészülnek. Ha ezekben a borokban nincs maradékcukor, akkor nehezebb
halételekhez, káposztás ételekhez, tejfölös ízesítésű fogásokhoz is szépen illenek. A hús
színe soha nem olyan meghatározó, mint az elkészítés módja, a fűszerezés vagy a körethez
használt alapanyagok. A bevezetőben említett fogas mellé is bátran választhatunk ezekből
a borokból, de ugyanilyen szép harmóniát adhat a könnyed, nemes halhús ízeinek találkozása egy szintén száraz iskolázású kéknyelűvel. Jó évjáratban ez a fajta valamivel nőiesebb, mint az olaszrizling, a keserűmandulát itt virágillat kíséri. A zsíros ízek feltétlenül
észlelhető savakat kívánnak, így az olaszrizling és a kéknyelű mellett a rajnai rizling is
megállja a helyét. Az olaszrizling és kéknyelű mellett a szürkebarát (pinot gris) neve is
összeforrt Badacsonnyal. Ez a fajta kevésbé markáns savaival, sokszor kevés maradékcukrával és magasabb alkoholtartalmával olyan fogások mellett is szépen érvényesül, ahol az
étel alapízeiben édességet is találunk. Ez lehet akár a húsételekhez kínált sült, párolt gyümölcs vagy édeskés mártás is. Sötét színű hús, akár vadszárnyas is kerülhet tányérunkra,
viszont a halételek nem szeretik a borban a ki nem erjedt maradékcukrot, sem a túl magas
alkoholtartalmat!
Ezen a tájon nem ritkaság a kifejezetten magas cukortartalmú, sokszor botritiszes szőlőből készült bor. Erre a legalkalmasabb fajta az olaszrizling, amely kellő hozamkorlátozás
mellett jó évjáratban kiválóan aszúsodik. A fiatalos, citrusos, kajszibarackos illat- és
ízjegyekkel díszített bor elegáns fanyarsággal párosulva különösen kívánatos kacsa- vagy
libamáj fogásokhoz, túróval készített édességekhez vagy akár egy házi füstölt sonkához. A
magas cukortartalom – ezek a borok általában négy-öt puttonyos aszúborok koncentrációját mutatják – kifejezetten jól kiegészítik a sós ízeket, ami az ellentétekre épülő harmóniát
eredményez.
És mi legyen azzal, aki egy jó szürke marha steaket szeretne enni? Igaz, hogy a XIX.
században a vörösbort adó szőlőfajták nagyobb súllyal szerepeltek a borvidéken, mint a
fehérek, ez azonban semmi biztatót nem jelent a mai borfogyasztó számára, ha történetesen
Badacsonyban vörösbort akarna inni. Van ugyan egy-két termelő, aki Tihanyban
kékoportót (portugiesert), kékfrankost, a Káli-medencében merlot-t termeszt, de talán
megkockáztatható: ezeknek a boroknak a minősége egyelőre nem vetekszik a badacsonyi
fehérekével. E sorok írója egyébként meg van győződve arról, hogy egy nagytestű, kellő
mennyiségű savval és extrakt édességgel palackozott fehérbor adhat olyan jó ízhatást egy
vörös húsból készült fogáshoz, mint egy érett cserzőanyagú vörösbor. A bor lelke a savakban van, megfelelő mennyiségű és összetételű sav hiányában a tannin (cserzőanyag), az
alkohol vagy a cukor annyira uralhatja egy-egy bor ízképét, hogy magukat a szőlőből
származó, savra épülő ízjegyeket teljesen elfedhetik. Egy erősen tannin, cukor- vagy alkoholhangsúlyos borral pedig nagyon nehéz bármely ételt is összepárosítani.
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12.4 BALATONBOGLÁR
Rossz nyelvek szerint a Balaton déli partjában kizárólag az a jó, hogy onnan látni lehet
Badacsonyt… Persze botorság lenne szőlész-borász szemmel a Boglár környéki szelíd
dombokat, lankás löszkúpokat érdektelennek tekinteni. A táj délről a tó felé haladva szinte
folytatása a szekszárdi domboknak, a bor szempontjából azonban van egy határozott előnye a szekszárdiakkal szemben: fehérborai szekszárdi társaihoz képest jóval magasabb
savtartalmat tudnak felmutatni, ami üdébb, fiatalosabb ízvilágot, könnyedséget eredményez. Könnyű királyleányka, száraz muskotály, sauvignon blanc egyaránt poharunkba kerülhet e tájról, amihez mindjárt rendelhetünk egy jóféle balatoni fogast. A fogas mellett
szép számmal akadnak még olyan halételek, amelyek kedvelik a könnyed, de határozott
savakra épülő borokat. Hogy mást ne mondjak, mindannyiunk kedvence, a nyárson sült
garda vagy keszeg szintén ezekből a borokból kér kísérőt. A szintén kedvelt balatoni halászlé azonban már könnyű vörösbor után kiált. A pirospaprikás ízekhez, zsírosabb léhez
alapvetően savhangsúlyos vörösbort kínáljunk, lehetőleg kékfrankost, esetleg pinot noirt.
Visszatérve a táj fehérboraihoz, ezek talán nem véletlenül kötődnek a nyárhoz, hiszen
ezek azok a borok, melyek egy-egy meleg nyári napon akár délben is kiváló szomjoltóul
szolgálhatnak, sőt… Meggyőződésünk szerint egy királyleányka vagy netalán chasselas
fröccs formájában jól mutat az asztalon. A magyar konyha az utóbbi évtizedben kissé lenézi ezt az italféleséget, holott jó fröccsborok sem teremnek mindenütt. A kedvelt nyári étel,
a lecsó például semmivel nem csúszik olyan jól, mint ezzel.
A vörösboroknál az utóbbi években érezhető minőségi javulás következett be. Elég, ha
a Garamvári Szőlőbirtok, Konyári János vagy Bujdosóék, Légli Ottó vagy Légli Géza boraira gondolunk. Érlelhetőségük még nem éri el a villányi vagy szekszárdi borokét, de
selymességükkel és meleg tanninjukkal eleganciát és összetett ízvilágot kínálnak fogyasztóiknak. A halászlé kapcsán már említett könnyebb kategória mellett már nagy vörösborokat is találunk. Az utóbbi meleg évjáratok (2006, 2007, 2009) merlot, cabernet sauvignon
vagy franc összetételű borai érett gyümölcsös ízvilágukkal, a szokásosnál jóval korábban
érettnek minősíthető cserzőanyagaival akár két-három éves korukban is élvezettel fogyaszthatók.

12.5 BALATONFÜRED–CSOPAK
A Balatonfüred–Csopak termőhelyekről elnevezett borvidék meglehetősen egységes
képet mutat. Vörösbort csak elvétve, egy-két kísérletező kedvű termelő pincéjében találni.
Más borvidékeinkhez hasonlóan itt is az olaszrizlingé a főszerep. A szürkebarát, tramini,
ottonel muskotály tartoztak a hagyományosan termesztett fajták közé, az utóbbi évtizedben
ehhez a chardonnay és sauvigon blanc társult. Ami ezeket a fajtákat évjárattól függetlenül
összeköti, az a határozott, de nem túl markáns savgerinc, ami a Balaton északi partjának
más részeitől eltérő talajösszetételnek köszönhető. A magas vas- és mésztartalmú homokkő, helyenként vályogtalaj, erőteljes savakat varázsol e táj boraiba, ami a kedvező klimatikus adottságokkal kiegészülve a teljes érésben szüretelt szőlők borait elegáns, telt ízű, mégis karcsú borokká érleli. S hogy a gasztronómia kapcsán miért kell talajról beszélni?
Csupán azért, mert itt kezdődik minden. A termőhelyi sajátságok (talaj, klíma, összefoglaló
szóval terroir, kisebb mértékben a fajtaösszetétel, művelési mód) alakítják ki az egyes borvidékekre jellemző bortípusokat, melyekhez a hozzá kínálható ételeinket is választani kell.

BORKOLLÉGIUM

Ezen a tájon a pincéket többnyire nem vájták mélyre, azok inkább nevezhetők bortároló
helyeknek, mint igazi pincének. A borokat tehát nem lehetett túl sokáig érlelni, általában
az új bor megérkezésére az előző évjárat termése már elfogyott. Ebből az is adódott, hogy
a szüret után magasabb savtartalmat mutató, gyümölcsös jellegű, üde borok többé-kevésbé
azok is maradtak, a hosszú ászkolás nem gömbölyítette le azokat.
A gasztronómia szempontjából itt szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis a Balatonfüred–csopaki borvidék olyan borokat terem, amely a táj jellemző ételeihez jól illenek. A
Balaton időszakos „hűtlenkedései” ellenére is remek halakkal ajándékoz meg bennünket:
fogas, csuka, harcsa, keszeg, angolna, ponty sajátjának érzi a tavat. A halételek ezen a vidéken ritkán kapnak erőteljes paprikás fűszerezést (ami savhangsúlyos vörösbort kívánna),
így bőven válogathatunk a helyi kínálatból. Mivel sok halas fogás kifejezetten neutrális –
még az utcai árusok sült keszegje is – hagyja a hal nemes ízeit érvényesülni, mi sem természetesebb, mint hogy a hozzá kínált borunk sem lehet tolakodó, robusztus, kifejezetten
nagytestű. A hal húsának magas kéntartalma miatt egy nagyon alkoholos vagy maradékcukrot tartalmazó, hosszas fahordós érlelésen átesett, a mikro-oxidáció jegyeit már egyértelműen magán viselő bor kellemetlen, keserű érzetet kelt a szájban. Ezeket az érleltebb,
testesebb borokat tartogassuk a bakonyi erdei gombás ételekhez, szárnyasokhoz. Visszatérve a halakhoz: minél egyszerűbb a fogás elkészítési módja, annál fiatalosabb, üdébb,
teljesen száraz bort válasszunk. Egy zsírosabb fogásnál már próbálkozhatunk kicsit érettebb borral vagy olyan fajtával, mely új kishordós érlelésre is alkalmas (chardonnay, Jásdi
és Figula Pincék dűlőszelektált olaszrizlingjei). A túl intenzív fűszerezés mindig elvesz
valamennyit borunk karakteréből, kivéve a fekete borsot – ez ugyanis éppen felerősíti a
savérzetet.
A bor jelentős savtartalma kifejezetten kívánatos azokhoz az ételekhez, melyek önmagukban is savas ízűek, például a citromos, balzsamecetes savanyítástól vagy tejföl, savanyú káposzta használatától.

12.6 EGER - BÜKK
Eger borairól hallván ma még mindig sokaknak a Szépasszony-völgy jut eszébe. Menynyi szép bort kell még teremnie e vidéknek, hogy végre felfedezzük a valódi értékeket?
Hány jó és még jobb évjárat kell még ahhoz, hogy elhiggyük: a száraz bor is lehet jó! Az
édes bor nem egyenlő a jó borral.
Eger nehéz helyzetben van. Talán csak a Balaton mellett fekvő borvidékek borai devalválódtak oly mértékben az elmúlt évtizedekben, mint az egriek. Ami egri bikavér és egri
leányka néven palackba került, az valami egészen más volt, mint amit szerettünk volna és
az utóbbi néhány évjáratban kóstolhattunk a borvidéktől. Mi az hát, ami biztos? A borok
alapvetően elegáns savkészlete, az utóbbi években világszerte oly nagyra értékelt gyümölcsösség. Ez semmiképpen nem jelentheti azt, hogy a borok minden esetben könnyedek,
„súlytalanok” lennének. Erről szó sincs. Az egri borokat csupán a gasztronómia oldaláról
szemlélve azt kell, hogy mondjuk, ideális adottságaik vannak ahhoz, hogy kiváló ételkísérők legyenek. Ennek a miértje rejlik e borok finom savaiban. Akár fehér-, akár vörösborról
van is szó, a bor gerincét adó savak azok, melyek igazán széppé tehetik egy étel és egy bor
párosát. Ha az ízeket esetleg takarja is akár a cukor, akár pedig a tannin, kellő mennyiségű
és összetételű savval a borunk az asztal kedvence lesz.
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Az elmúlt néhány, igen melegnek nevezhető évjáratban (2006, 2007, 2009) olyan borvidékeinken, ahol a savtartalom alacsonyabb, a fehérborok szinte egységesen lapossá, illetve mindent elfedően alkoholossá válhattak. Ezekhez a borokhoz nagyon nehéz megfelelő ételt találni. Ezzel szemben a magasabb alkoholtartalmú, de határozott savgerincű egri
fehérek tökéletes társai lehetnek zsírosabb fogásoknak, akár magából a húsból, akár a mártásból vagy egyéb alapanyagokból adódik is a zsírosság. A karcsúbb fehérborok bármely
fajtából alkalmasak arra, hogy egy szép Szalajka-völgyi pisztránggal vagy más nemes halból készült fogással fogyasszuk. A debrői körzet hárslevelű borai szintén jó irányú változáson mentek át az utóbbi egy-két évben. Ezekben a boroknak gyakran kevés maradékcukor
is található, ami kellemes hátteret adhat egy olyan fogásnak – általában fehér húsból készült étel esetében –, amely édeskés fűszerezést, mártást, netán körítést is ad. Ne féljünk
tehát a maradékcukortól, ezek a borok sokszor nagyobb szolgálatot tesznek az asztalon,
mint gondolnánk!
A vörösborok között 1999 óta szintén akad már olyan, amely Eger remek adottságait
képes megmutatni. Megfelelő koncentráltság mellett a borok selymesek tudnak lenni, túlzó
tannintartalom nem fedi el a jó savösszetételnek köszönhető gazdag ízvilágot. Mivel az
egri nagy minőségű borok szinte kivétel nélkül átesnek új hordós érlelésen, ezekben jó
esetben megjelenik az az extrakt-édesség, mely édes érzetet kelt a kóstolóban (pszeudoédesség). Ennek tehát nem a maradékcukor az oka, ezek a borok mind szárazak. Mégis
mutatják azt a kis gömbölyűséget, ami igazán élvezetessé tud tenni egy vörösbort. Tudnunk kell azonban, hogy Eger kiváló fekvéseiben egy-egy kimagaslóan magas cukorfokot
adó évjáratban az átlagostól merőben eltérő borok is születhetnek. (Az is igaz ugyan, hogy
minél erőteljesebb hozamkorlátozással dolgozik egy termelő, annál kisebb lehet az évjáratok közötti minőségi ingadozás.) A 2007-es és 2009-es évjárat például természetes maradékcukorral kierjedt vörösborokat is adott! Jó tehát figyelemmel kísérni az évjárati sajátságokat, nehogy termelőink ok nélkül keveredjenek gyanúba.
A bikavér, mint Eger vezető márkája szintén jó úton indult el. A fajtaösszetétel ugyan
még mindig nem kőbe vésett, de már találkozunk olyan szigorító törekvésekkel, ami feltételezhetően még jobbá teszi majd ezeknek a boroknak a minőségét. Összetételtől és fajtától
függetlenül egy alapvető szabályt jó, ha követünk. Sokkal nagyobb az esélyünk jó étel-bor
párosítást találni akkor, ha érett vörösborral próbálkozunk. Az éretlen, nyers tannin megöli
nemcsak magának a bornak az ízeit, hanem az ételünkét is. Ilyenkor általában kellemetlen
keserű íz alakul ki a szájban, a legszebb fogás is a szárító-cserző hatás áldozatává válik. A
túl fiatal vagy nyers tannin fanyar ízei kizárólag egy friss erdei gombás fogást képesek
valamelyest kiegészíteni. A vörösboroknak sokszor fekete bogyójú gyümölcsökre, némelykor bőrre, illetve animális jegyekre emlékeztető ízei akkor érvényesülnek a legszebben, ha a fogás készítése során is használtunk valamennyit az adott borból, netán megtaláljuk azokat a gyümölcsöket (szeder, szilva, meggy stb.), melyek ízjegyei a borra is
jellemzők, és ezzel készítjük ételünket. Az itt írtak érett bikavér borokra és magasabb tannintartalommal szüretelhető szőlőfajták (cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah
és ezek házasításai) boraira vonatkoznak. Ha egy igazán szép, érett tanninú egri borunk
van, az valódi csokoládés (nem cukor domináns!) desszerthez is tökéletes lehet. Itt a csokoládé fanyarságán van a hangsúly, amely az érett tannin finoman fanyarkás ízeivel tud
remek összhatást kiváltani. A savhangsúlyosnak mondható szőlőfajták (pinot noir, kékfrankos, kadarka, zweigelt) borai – hacsak nem kaptak egy erőteljes új, égetett kishordós
érlelést – jó társai a pirospaprikás ízesítésű fogásoknak, de akár kifejezetten csípős ételek-

BORKOLLÉGIUM

hez is kínálhatjuk őket. Itt is a savakon van a hangsúly, ez teszi lehetővé a zsíros alapízre
épülő fogásokkal való jó kölcsönhatást. A pirospaprika fanyarsága szépen illik a tannin
kesernyésségéhez.

12.7 ETYEK-BUDA
Régi-új borvidékünk az utóbbi években kapta vissza a budai körzetet – még ha nem is a
hagyományos értelemben vett sas-hegyi és budafoki szőlőkkel tarkítottan. Az etyeki és
budai régió egyaránt bírja azt a tulajdonságot, ami mindkét termőhelyet mondhatni tökéletes pezsgőalapanyag-termő hellyé teszi. Miért? A magas mésztartalom az, ami az itt termő
borokat könnyed, de markáns savakkal és üde, karcsú gyümölcsösséggel látja el. Ebből az
következik, hogy itt a többnyire kizárólag fehérbort adó szőlőfajták fiatalon fogyasztható,
illatos és karcsú borokat adnak, akár csendes borként, akár szép és hosszadalmas erjesztési
és érlelési eljárást követően, pezsgőként kerülnek a poharunkba.
E borvidék gasztronómiai vonzatait illetően kifejezetten könnyű helyzetben vagyunk,
hiszen ez a bortípus, nem beszélve az üde, száraz pezsgőkről, nagyon sok étel mellett megállja a helyét. Sőt. Ha valóban meg kellene neveznünk egy olyan borkaraktert, amivel
akár egy egész étkezést végigkísérhetnénk az előételtől a desszertig, az csak egy nagy minőségű száraz pezsgő lehetne. Mindennek a lényege a savakban keresendő, ami esetünkben
nem kizárólag az alapborban lévő savmennyiséget jelenti, hanem hozzáadódik az a szénsavmennyiség, amit a másodlagos erjedés és a palackozás során kap az ital. De nézzük
sorban, hogy mihez is lehet valójában ajánlani ezeket a szép, karcsú száraz fehérborokat és
pezsgőket.
Kezdjük mindjárt az étkezés legelején vagy inkább előtte. A száraz pezsgő ugyanis ideális aperitif ital. Mit kell tudnunk egyáltalán egy jó aperitifről? Kevés legyen, száraz legyen, könnyed legyen, és lehetőleg legalább tíz perc időt kapjon ahhoz, hogy jótékony
hatását, a gyomor „nyitogatását” kifejthesse. Ezeknek a követelményeknek egy száraz
pezsgő tökéletesen megfelel, s ha még arra is van gondunk, hogy megfelelő pohárból kínáljuk – csak kis mennyiséget, erősen lehűtve, úgy, hogy ne tudjon felmelegedni –, biztosan mindenki szívesen fog a pohár után nyúlni, majd pedig asztalhoz ülni. Ugyanez egy
etyeki vagy budai, friss évjáratú száraz bortól is elvárható, ám a pezsgő kissé még szerencsésebb. Élettani hatása mindkét italnak hasonló; fontos a csekély mennyiség.
Az étkezés kezdetén is számos helyen fogyaszthatunk ezekből a borokból vagy akár
pezsgőből, hiszen előételeink gyakran salátafélékből, zöldségekből, halakból vagy tenger
gyümölcseiből készülnek. Bármi legyen is a tányéron, ha az bármiféle savanyítást kapott,
akár citrom, akár valamilyen ecet formájában, csak olyan bort adhatunk hozzá, amelynek
legalább annyi vagy kicsivel több sava van, mint az adott ételnek. Soha ne felejtsük el,
hogy a savérzet nem kizárólag analitikai értékekkel mérhető. Magasabb alkohol vagy netán
maradékcukor jelenlétében az adott bort kevésbé fogjuk savasnak érezni, még ha az analízis alapján a savai magasak is. Ugyanígy savasnak kell tekintenünk egy lecsós vagy tejfölös ízesítésű ételt is, valamint a savanyú káposztával készülteket.
Mivel a halak jó része egyszerű elkészítést és a nemes halhús érvényesülésének lehetőségét kívánja, itt szintén csak ezek a könnyed borok adnak megfelelő kíséretet. Bizonyos
zöldségfélék erős illat- és ízviláguk miatt kerülnek különleges helyzetbe. A paraj, kelbimbó, kelkáposzta, karfiol kifejezetten hálás egy-egy szép etyeki vagy budai sauvignon blancért. A fehér húsú szárnyasokból vagy borjúból készült fogásoknál szintén fogyaszthatjuk
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ezeket a borokat, de itt néha jobb összhangot tudunk elérni egy olyan borral, amelyben
néhány gramm maradékcukor és nagyobb koncentráció van.
Visszatérve a pezsgőre, ezzel akár meg sem kell állnunk, fogyaszthatjuk az ételsor végéig is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a száraz pezsgő a lehető legjobb megoldás
egy-egy vadételhez vagy desszerthez. Ez nem az optimum, de a legkisebb az esélye annak,
hogy a szájban kellemetlen ízhatások jöjjenek létre.

12.8 MÁTRA
Ha északi hegyvidékeink gasztronómiájára gondolunk, minden bizonnyal lágy szellő és
hűvös erdők jutnak eszünkbe. Virágos illatok, friss, gyümölcsös savak, élénk, karcsú borok, melyek azonban elegendő mélységet is mutatnak.
A vörösbort adó szőlőfajták ezen a területen ritkábbak, habár a korábbi évszázadokban
ez közel sem volt így. A mai kínálatban fehérborban szinte minden megtalálható, a könynyed Irsai Olivér, királyleányka, gyümölcsös ottonel muskotály, hárslevelű no és persze az
olaszrizling. A honi fajták mellett számos termelő a chardonnay szőlőt is megszelídítette,
ennek eredményeként almasav bontott, finoman krémes textúrájú borok kerülnek asztalunkra. Mivel fajtától függetlenül ritkán fordul elő, hogy mátrai borok savszegények lennének, e táj borai savas ízű ételekkel is szép harmóniát adhatnak. Vigyázzunk: jó évjárat és
egy-egy sajátos mikroklímával rendelkező terület bora természetes maradékcukrot tartalmazhat. Ezeket a borokat gyümölcsös körettel készült sültek, szárnyasok mellé kínáljuk Ha
netán a bor cukortartalma azt az édes kategóriába sorolná, akkor minden további nélkül
adhatjuk desszertekhez is. Különösen értékes a Németh Attila Gábor késői édes muskotálya. Könnyebb, vaníliás, citrusfélékkel dúsított ízek szép kísérői.
De essék szó a vörösborokról is. Évek óta találkozunk a piacon karcsú, gyümölcsös,
igazán jó egyensúlyú borokkal, némelyik kékfrankosból, zweigeltből készül (Karner Gábor, Losonczi Bálint). Ezek szép savakkal és szinte észrevétlen tanninnal jó hátteret adnak
pirospaprikás ízesítésű húsételeknek. Természetesen a hagyományos Márton-napi liba
mellett is megállják a helyüket, bármilyen formában készítsük is azt el. Az érlelt vörösborok között gyakran találkozunk cabernet sauvigonból készültekkel. Ezeknél a boroknál ne
keressünk dübörgő tanninokat, annál inkább finom savakat és könnyű testet. Akár rafináltabb ízesítésű vadételek tökéletes kísérői is lehetnek. Szőke Mátyás két kifogástalan bora
(peresi cabernet, merlot) kívánkozik ide.

12.9 MÓR
Ha móri borokról beszélünk, ma jórészt magas savtartalmú, férfiasnak mondható, időnként húzós borok képe lebeg előttünk, holott a móri adottságok sokkal többet adhatnának a
mai kóstolónak is, mint a jelenleg forgalomban lévő két-három igényes termelő nevével
fémjelzett borokat. A móri aszú nem legenda, a Bozóky Pincében szinte minden évjáratban
találkozhatunk nemes penészes szőlőből készült, magas beltartalmú édes borokkal. A viszonylag magas savtartalommal készült és alapvetően ásványos borok akkor is hosszú
életűek, ha száraz iskolázásban készülnek. Jó esetben ezek évtizedekig is megőrizhetik
pozitív érzékszervi sajátságaikat, stílusukban a világ legelismertebb száraz fehérborai közé
tartozó német (Rheingau) és osztrák (Wachau) rizlingekhez, veltelinikhez hasonló tulajdonságokat mutatnak. Fűszeresek, olajos struktúrájúak, de soha nem nehézkesek. Fiatalon
savaik lehetnek kissé élesek, de néhány éves érlelést követően, alapos szőlő- és pincemun-
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kával jó egyensúlyú, nem behízelgő, de elegáns borokat kaphatunk. A szép savak, amelyek
szinte fajtától függetlenül fellelhetők a móri borokban, sokféle alapízhez adhatnak kellő
hátteret. Az ezerjó – egyébként bőtermőnek mondott fajta – igényes borásznál ma már tud
igazán szép bort adni. A leányka, rajnai rizling, tramini, újabban a chardonnay is képes
egyenletes teljesítményt nyújtani. Ezekből a borokból bátran választhatunk két-három éves
korukig fehér húsú halételekhez, friss salátákhoz, káposztás, tejfölös ízesítésű fogásokhoz.
A kifejezetten savanyított ételeket is kísérhetjük ezekkel a borokkal, egy a 2010-hez hasonlóan savas évjárat boraival kiváltképp.
Mivel a terület alapvetően fehérbortermő vidék, a vörösbort kívánó étkekhez nehezen
találunk kísérőt. Ennek ellenére egy-egy érett, magas beltartalmú, magasabb (legalább 13%
v/v) alkoholtartalmú fehérbor vadételhez is kiválóan fogyasztható. Itt ügyeljünk arra, hogy
a fűszerezés és az elkészítés módja ne olyan legyen, amely kifejezetten vörösbor kíséretre
épít. Például a mártáshoz csak fehérbort használjunk, kerüljük a rozmaringot, kakukkfüvet,
szurokfüvet, bazsalikomot, de bátran használjuk a tárkonyt, majoránnát, zöldborsot vagy
rózsaborsot, dúsításhoz tejszínt. Bár fajtákat nem szoktunk ajánlani egy-egy fogáshoz vagy
fűszerhez, most mégis kivételt teszünk. A tramini ugyanis erről a termőhelyről a megszokottól eltérően olyan szép savakat tud mutatni, ami különösen alkalmassá teszi ételkísérésre. A majoránna illatvilága nagyon közel áll egy fajtajelleges tramini illatához és ízeihez,
ezért fehér húsú szárnyasokhoz vagy majoránnás fűszerezésű belsőségekkel, májból készült fogásokkal jól kiegészítik egymást.

12.10 SOMLÓ
A somlói borok savgerince még a badacsonyi borokénál is határozottabb, a borok általában kifejezetten kemények, férfiasak, emellett mégis ízgazdagok. A fajtajelleget alátámasztja a talaj, az a különleges Somló-hegyi talaj, ami különleges és egyedi ízeket kölcsönöz a boroknak. A mineralitás, néha szinte sósnak tűnő íz nem ritkaság egy-egy szép
furmintban, hárslevelűben, ezzel szemben kifejezett növényi vagy gyümölcsös ízjegyeket
ezekben a borokban nehéz felfedezni. Amiért ezek a borok kellő minőség esetén valóban
egyedülállót tudnak nyújtani, az a savakra mint a legbiztosabb alapra építő ízvilág. Ez jellemzi a világ legnagyobb száraz fehérborait (rheingaui rizlingek, burgundi chardonnay-k).
Somlón furminttal, juhfarkkal, hárslevelűvel találkozhatunk – azaz, az úgynevezett hazai
fajták színe-javával. Fontos, hogy ne csak a fajták fellendülőben lévő fogyasztását támogassuk, hanem elvárjuk ezek nagy minőségét is, mert az „autochton” fajta nem varázsszó,
értéke csak minőséggel párosulva van.
A somlói borok tehát nagyon jó ételkísérők, mert relatíve magas savtartalmuk miatt sok
olyan alapízzel harmonizálnak, ahol elengedhetetlen a markáns savkészlet. Ilyenek a káposztás, savanyított alapanyagból készült vagy bármely más okból savas ízhatású fogások.
Egy étel magasabb zsírtartalma szintén követeli, hogy savgazdag bort kapjon kísérőül. Ez
az oka annak, hogy e sorok írója például töltött káposztához minden esetben somlói bort
kínál, általában juhfark vagy furmint fajtából. A magas savtartalom alkalmassá teszi ezeket
a borokat tejszínnel készült finom mártások kísérésére is. Halételekhez mindig fiatalabb
évjáratú bort keressünk, mert az erőteljesebb ászkolási íz már ronthat a hal és a bor ízeinek
összecsengésén.
Mivel Somló kifejezetten fehérborokat adó terület, ne keseredjünk el akkor sem, ha a
környező erdőkből származó vadakkal találkozunk az étlapon. Az ugyanis, hogy egy szép
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vadételt kizárólag vörösborral lehetne méltón elfogyasztani, nem állja meg a helyét. Borkínálatunkban pontosan a somlói fehérek azok az italok, melyek eleganciájukkal és testességükkel, egyben magas alkoholtartalmukkal a leggazdagabb vad- vagy gombaétel markáns
ízeit is biztonsággal kísérhetik. Mivel a somlóit legalább két-három éves koráig célszerű
pihentetni, ilyen idős korukban érett ízekkel, legömbölyödött struktúrával gyönyörködtetnek. A nagy minőségeknél elmaradhatatlan fahordós érlelés (az itt végbement mikrooxidáció révén), valamint a magas extrakt-tartalom olyan másodlagos édes érzetet ad a
bornak, ami még egy édeskés mártás mellett is hagyja azt érvényesülni. Ugyancsak jók
ezek a borok kacsa- vagy libahúsból készült fogások mellett is. Ne feledjük, hogy az alapanyagoknak, fűszerezésnek, az elkészítés módjának mindig nagyobb a szerepe, mint a hús
és a bor színének feltétlen egyezése.
Érdekes módon a sajtokkal jóval kevésbé van jó viszonyban a somlói bor, mint a húsfélékkel vagy zöldségekkel. A markánsabb ízvilágú sajtok csak a legömbölyödött, bársonyos
borokat kedvelik, a somlói viszont érdesnek tűnik egyik-másik sajtféléhez. Az érlelt kecske- és juhsajtok között találni időnként olyanokat, melyek Somlón is megállják a helyüket.
Nagyon fontos tudnivaló a somlói borokról: mindig adjunk időt rövidebb-hosszabb levegőzésre. Így a bor sokkal inkább meg tud mutatkozni, ha fogyasztás előtt 10–15 percig
akár poharunkban, akár a palackban levegővel érintkezhet. Szintén lényeges: ezeket a borokat mindig valamivel magasabb hőfokon fogyasszuk, mint ahogy más száraz fehérborokkal tennénk. (Kb. 14–15 °C fok az optimális fogyasztási hőfok.)
S hogy a sok dicsérő szó után mi lehet ellensége a somlói borok és ételek megfelelő találkozásának? A gyenge minőségű bor. Az alapfeltételezés ugyanis mindig az, hogy jó
borokkal van dolgunk.

12.11 SOPRON
Sopron és környéke, ez a régi, több évszázados borvidék az Alpokalján terül el. Ma elsősorban vörösbortermeléséről híres, bár ez korábban egyáltalán nem így volt (a terület
háromnegyed részén ma vörösborszőlő terem), de számos fehérborszőlő-fajtát is termesztenek. A hűvös klíma és a helyenként sok meszet is tartalmazó talaj révén az itt termett
vörösborok savhangsúlyosak, tanninban ritkán gazdagok. Ezek a gyakran kemény borok
nem minden fogyasztóréteg tetszését nyerik meg.
Az itteni vörösborok alkoholtartalma talán valamivel alacsonyabb a magyarországi átlagnál, bár ez napjaink „bordivatjának” ismeretében egyáltalán nem hátrány. Ha Sopronnal
kapcsolatban egyetlen szőlőfajtát kellene megneveznünk, ez biztosan a kékfrankos lenne. S
bár maga a fajta alapvetően a savhangsúlyosnak mondható borokat adó fajták közé sorolható, az utóbbi néhány évben több termelőnél is alkalmazott biológiai almasav bontás és
hosszas fahordós érlelés alapvetően megváltoztatja a borok karakterét. Akár gazdag a soproni kékfrankos almasavban, akár nem, egy biztos: a hagyományos babos pogácsa után jól
esik egy-egy pohárka belőle. Persze nemcsak pogácsával él a soproni polgár, hanem szívesen fogyasztanak errefelé nehéz vad- és vörös húsból készült ételeket is. Ezek szintén hálásak egy-egy szép savakat mutató, de már lesimult vörösborért. Ne feledjük azt sem, hogy
ha zsírosabb étek (például a szintén kedvelt sertéscsülök számos változata) kerül tányérunkba, a hozzá kínált bornak feltétlenül bővelkednie kell savakban, mert ez lehet csak
összhangjuk alapja.
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Az élénk, friss fehérborok megfelelő pincetechnika esetén szintén rendkívül szép
egyensúllyal, élénk gyümölcsösséggel kerülnek palackba. Ezeket a borokat a legnemesebb
halételekhez is fogyaszthatjuk, de nyári estéken akár salátafélék, zöldséges fogások kísérői
is lehetnek. Mivel a burgenlandi és közeli cseh-morva konyha szintén nem múlt el nyomtalanul Sopron fölött, zsemlegombóc, párolt káposzta vagy vadas gyakori vendégek errefelé.
Ezekhez szintén a fehérborokból válasszunk, a fogás savas ízeitől függően lágyabb vagy
érettebb/érleltebb fehérbort is kérhetünk.
S ha már kékfrankossal kezdtük, fejezzük is be azzal. Ha igazán nemesen keserű csokoládéval ízesített desszert van a kínálatban, érett, almasav bontott kékfrankost keresünk
hozzá, legalább három-négy évest vagy meleg évjáratút. Ugyanezt tehetjük akkor is, ha az
eredeti recept szerint való Gundel-palacsintával van dolgunk. A finom csokoládés kesernyésség ugyanis szép harmóniát alkot a bor tanninjával – ha az kellően érett és némi
extrakt édességgel párosul.

12.12 SZEKSZÁRD, TOLNA
Azt tartják, jó borról könnyű beszélni, gazdag hagyományokkal rendelkező vidékekről
pedig nem nehéz írni. A szekszárdi, völgységi, Bátaszék környéki borokat teljesen önzetlenül lehet szeretni, ezek nem afféle „nyakkendős” borok. Ha egyszer megértettük és megszerettük őket, mindig a kedvenceink közé fognak tartozni.
E táj vörösborai ritkán robusztusak, annál gyakrabban simogatók. Tanninjuk rövid idő
alatt bársonyossá érik, még a nagy tanningyűjtő cabernet fajták is szelídebb arcukat mutatják e helyen. Savkészletük fajtától szinte függetlenül hallatlan eleganciát ad, amitől a koncentrált borok is könnyedek lehetnek. A kadarka és merlot fűszeressége, gyümölcsössége
és pikáns ízjegyei akár önállóan, akár más fajtákkal házasítva négy-öt éves korukban jelentenek igazi élményt, érdemes ezeket a borokat érni hagyni.
S hogy mit együnk Szekszárd környékén, Tolnában? Bármit, ami a savhangsúlyos vörösborok mellett ízlik a legjobban. Ilyenek azok az ételek, melyekben az alapíz a zsíros, a
savas vagy a csípős, illetve ezek kombinációi. Úgyszintén jó itt a bor-étel összhang, ha a
fogást friss őrölt pirospaprika ízesíti. S hogy miért? Mert a savas ízhatású ételek kísérőként
savas bort kívánnak. A szekszárdi talajról fehérborokban ne reméljünk számottevő savtartalmat, annál szebb savkészlettel találkozunk az itt termő vörösborokban.
A gemenci erdő és a Duna közelsége e tájon több mint remek adottságokat nyújt egyedi, ugyanakkor igen kedvelt konyha kialakulásában, az itt termő borok többsége pedig
tökéletes kíséretet ad ezeknek a fogásoknak. Szekszárd vidéke tehát azon kevés tájunk
közé tartozik, ahol az éhes vándor bátran választhatja a helyi étkekhez a helyi borokat is,
hiszen egy jól sikerült szekszárdi halászlének nem lehet szebb kísérőt találni egy érett
szekszárdi kadarkánál. A nemesebb ízekhez – kevésbé zsíros kis- és nagyvadakhoz, édeskés ízhatású mártással vagy fűszerezéssel készült ételekhez – válasszunk tanninosabb, de
érett cserzőanyagot mutató borokat. Szekszárdon a merlot önállóan vagy más szőlőfajta
borával együtt iskolázva bársonyos struktúrával örvendezteti meg kóstolóit, így messzemenően igazolja a fajtáról kialakult képet: simogat.
Szekszárdról szólván nem hagyhatjuk szó nélkül a bikavért sem. Itt az egrinél talán lágyabb, a szekszárdi borok között azonban erőteljes karakterrel és savgerinccel rendelkezik.
A kékfrankos itt is jelentős szerepet kap a fajták között, a merlot bársonyosságot, a cabernet cserzőanyagot, a kadarka határozott savakat és pikáns fűszerességet ad az összképéhez.
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Ezek erdei gombás, erőteljes fűszerezésű frissen sült és roston sült húsételek borai. Ne
feledjük: egy-egy bor kiválasztásánál nem a hús színe a döntő, hanem az elkészítési mód és
a fűszerezés!
Senki ne gondolja azonban, hogy itt, Szekszárdon ne teremne önálló karakterrel rendelkező cabernet sauvignon vagy franc. Ezek között a borok között egy-egy jó évjáratban
megtaláljuk azokat a valódi „nagy” vörösöket, melyeket önállóan illő elfogyasztani.
S hogy a fehér- és rozé borok termelői se érezzék magukat mellőzve, gondoljunk azokra a hal- és tésztaételekre, amelyek szintén szép számmal kerülnek itt asztalunkra. Csuka,
ponty, harcsa szívesen veszi ezt a kíséretet, kiváltképp, ha a bor savasabb évjáratból való.
Ne feledjük, hogy a magyar ízlésnek megfelelő rozé borok ételválasztás szempontjából
könnyű, üde, savhangsúlyos fehérborként viselkednek, így ezek talán jobban is illenek
egy-egy nem paprikás halételhez, mint egy szolidabb savvilágú fehérbor. A „téfölös bütök”
– zsíros tejfölös mártásban megforgatott sós kelt tészta –, a juhtúrós puliszka, a csomboros
töltött káposzta és a többi kedvelt káposztás étel szintén kedveli az üde savakat. Ha netán
füstölt íz is jellemzi fogásunkat, bátrán nyúljunk egy szépen érlelt új kishordós chardonnay-hoz.

12.13 TOKAJ-HEGYALJA
„Tokaj ist ewig – vagyis Tokaj örök” – szólt a meghívó egy nem mindennapi borkóstolóra, melyet az új berlini magyar nagykövetség megnyitásának alkalmából rendeztek, többek között Michael Broadbent megtisztelő jelenlétével. Hogy miért pont ez jutott eszembe
a hegyaljai borok és a hozzá leginkább illő ételek kapcsán? A megoldás valószínűleg pont
az örökkévalóságban, a végeláthatatlan ízváltozatokban keresendő. Nem esünk-e vajon
abba a hibába a legszebb étel-tokaji bor párosításokat keresvén, hogy szinte nem találunk
olyan ízkombinációt, mellyel egy leírhatatlan gazdagságú aszú ne tudná felvenni a versenyt. Pontosan az aszúk gazdag extrakt tartalma, magas cukorfoka, szép savai azok, ami
miatt gyakorlatilag bármilyen étellel együtt fogyasztva képes azt „lemosni”, vagyis ízbeli
nagysága miatt szinte mindent elfed anélkül, hogy kellemetlen ízhatásokat keltene a szájban. Ennek ellenére nem mondhatjuk, hogy egy tokaji édes borral vagy aszúval, melynek
jócskán van maradékcukor-tartalma, bármi elfogyasztható. Igenis megtalálhatjuk azokat az
ízeket, melyek a hegyaljai borok ízével harmonizálnak, kiegészítik egymást.
Kezdjük a száraz boroknál, hiszen Hegyalján sem csak az édes, botritiszes borok termenek, hanem itt vannak az egyre tisztább és szebb száraz furmintok, hárslevelűk, szamorodnik. A két fő fajta, a furmint és a hárslevelű összehasonlításából általában a furmint
mint keményebb, markánsabb savakat mutató, a hárslevelű mint kedvesebb, gyorsabban
érő, magát jobban kellető bor kerül ki. A furmint jellegzetes, birsre, édes, fűszeres körtebefőttre emlékeztető illat- és ízvilága jó társa sok olyan ételnek, melyben ezek az ízek szintén
felfedezhetők. Bármely olyan roston sült húsételhez, amihez köretként körtét, birspürét,
netán sült almát kínálunk, bátran adhatjuk ezeket a furmintokat. A hárslevelű – még ha
teljesen száraz is – mindig édes-mézes-hársvirágos illattal mutatkozik be. Mivel ennek a
fajtának a savai kevésbé markánsak, mint a furminté – kiváltképp, ha nem agyagon vagy
vályogon, hanem lösztalajon termett –, olyan ételek kísérőjeként válasszuk, ahol semmiféle
savanykás ízhatással nem kell számolnunk.
Ugyanezek a borok nem pirospaprikával ízesített halételekhez is jól illenek. A száraz
szamorodni viszonylag hidegen (8–10 °C-on) kínálva aperitifként is megállja a helyét. A
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zöld dióra emlékeztető, kissé élesztős illata és íze, markánsabb cserzőanyaga jó kísérővé
teszi egy nehezebb pulyka- vagy akár más szárnyas étel mellett is. Gesztenye, dió, füge
azok az ízbeli kiegészítők, amik ha az ételt díszítik, még szebbé varázsolják szamorodninkat. A száraz muskotály borok – amikből egyelőre kevés van Hegyalján – sav- és alkoholtartalmuk függvényében szintén a fenti ízkörökben találják meg leginkább a helyüket. Ez a
fajta nemesen tolakodó illata okán akkor is a könnyedség érzetét keltheti, ha magas alkohol- és extrakt tartalma van. Halakhoz ne feltétlenül ebből a fajtából válasszunk.
A hegyaljai édes borok közös jellemvonása az érett citrusfélékre emlékeztető illat. Ez a
botritisznek, a nemes penészes bogyók nagy mennyiségének tudható be. A fiatalabb, fahordós érlelésest nem kapott borok esetében ez erőteljesebb, kajszibarack, narancshéj,
grapefruit, citromhéj és sokszor friss őszibarack adják azokat az illatjegyeket, melyek
ezekben a borokban közösek. A cukor mellett itt mindig könnyed, világos alapanyagok,
sokszor édes fűszerek, egyszerű és rövid ideig tartó elkészítési mód az, amire gondolnunk
kell egy-egy étel ajánlásánál. A magas savtartalom sok esetben, így például a túrós ízesítésű ételeknél is segítségünkre van. A túró magasabb savtartalma, az ételhez használt citromés narancshéj jó összhangot ad a késői szüretelésű hegyaljai borokkal. Ez a bor az a kategória, amelyből bátran választhatunk liba- és kacsamájból vagy ilyen ízesítéssel készült
ételekhez. Vigyázat: ezt sem tehetjük minden kritika nélkül. Ha érezhető mennyiségű fokhagyma, netán hagyma csúszott az ételünkbe, akkor inkább válasszunk hozzá fiatal, rusztikus vörösbort. Az édes nemes penészes boroknak akkor van itt létjogosultsága, ha a májban lévő sajátos édességet és magas zsírtartalmat kíméletes elkészítési mód és visszafogott
fűszerezés mellett meg tudtuk őrizni. Ezekhez az ételekhez sok gyümölcsöt használhatunk
– fehéret, sárgát és narancsszínűt, nem beszélve a barnákról.
Ha egy érleltebb, sötétebb szín-, illat- és íztónusokat adó aszút szeretnénk méltó társsal
kísérni, más ízvilágot keressünk. Itt már a dió, gesztenye, füge, kávé, cédrus, szantál, dohány a meghatározó ízek, ezekhez kell ételeink ízét is alaktani. Kacsa-, libaételek ugyanúgy szóba jöhetnek, mint a penészes kéksajtok legnagyobbja, a Roquefort. Ezek a borok
megkívánják a rafinált ízesítést, sokszínű fűszerezést és a borból is visszaköszönő ízeket,
illatokat. Nem véletlen az sem, hogy az igazi gourmet-k étkezés után a kis vagy nagy szalonokban havannáikhoz hatputtonyos tokaji aszút kortyolgatnak…

12.14 VILLÁNY
Villány és a vörösbor olyannyira elválaszthatatlan fogalmak, hogy időnként hajlamosak
vagyunk megfeledkezni a táj adta egyéb nedűkről. A Siklós környéki és mecsekaljai fehérborok fajtától függetlenül teltek, lágyak, alacsony savtartalmuk és általában magasabb
alkoholtartalmuk miatt széles borokat kóstolhatunk bennük. Rendhagyó módon azt, hogy
mit lehet ezekhez a borokhoz fogyasztani, jelen esetben meg kell fordítanunk. Vagyis: mi
az, amit semmiképpen nem ajánlunk a siklósi fehérborokhoz? Azok a fogások, amelyek
bármilyen alapanyagukban vagy ízesítésükben savanykás ízűek, semmiképpen nem harmonizálnak alacsonyabb savtartalmú borokkal. Itt gondolhatunk salátafélékre, káposztás
vagy lecsós ízesítésű ételekre egyaránt. Ugyanilyen óvatosan kell bánnunk a fehér húsú
sovány halakkal is. Kifejezetten szépek viszont ezek a borok – kiváltképp, ha új égetett
kishordóban értek – füstölt halakhoz, erősen tejszínes mártással készült fehér húsokhoz,
szárnyasokhoz. Az előbbi kategóriához viszont ma már több pincészetben (Gere, Polgár) is
készül habzóbor, így nyugodtan válasszuk azokat az étkezés elején.
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A jellegzetes helyi ízek között sajnos ma már nemigen találunk olyan ételeket, amelyek
az utóbbi években egyre-másra készülő hallatlanul elegáns villányi vörösboroknak méltó
kísérője lehetne. A hagyományosan Villány környékinek nevezhető ételek között sok, ma
nehéznek ítélt, főként disznóhúsból készült, erősen fűszeres, szárazbabos fogást találunk.
Ezekhez az ételekhez pinceszeren vagy egyszerűen otthon a villányi gazdák legjobbjai is
szinte mindig portugiesert kortyolgatnak. Ezek a borok lágyságukkal, alacsony savtartalmukkal, simogatóan kedves tanninjukkal pontosan azt a vörösbort testesítik meg, amivel a
notórius édesvörösbor-kedvelőket is le lehet szoktatni e nem feltétlenül a minőséget szem
előtt tartó szokásukról. (A mai magyar borkínálatban nincs olyan vörösbor, amely természetes módon tartalmazna jelentős mennyiségű maradékcukrot, a mi klimatikus adottságaink mellett ez többé-kevésbé kizárt.) Ezeket a borokat általában fiatalon, egy-két éves korukban jó fogyasztani. Nagyon jól illenek tésztafélékhez, fokhagymás, rozmaringos
fűszerezésű fogásokhoz, egyszerűbb, nem markáns és kifejezetten elegáns ízesítéssel.
Villányban a kékfrankos kicsit veszített jelentőségéből, sok jó termelőnél már nem palackozzák önállóan, hanem házasításban jelenik meg. Itt az úgynevezett bordeaux-i „nagy”
fajták (cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot) mellett tölt be változó szerepet, szép
savait és finom gyümölcsösségét önállóan ritkán élvezhetjük. Az utóbbi három-négy évjárat olyan jelentős minőségi ugrást hozott a villányi borok között, ami a gasztronómia oldaláról is átértékelést igényel. A korábbi évjáratok borai közül bizony nehezen lehetett egyegy szép vörös húsú fogáshoz bármit is ajánlani, ugyanis a sok és éretlen tannin uralta évikig az egyébként kétségtelenül értékes és szép villányi vörösborokat. Ez utóbbi két-három
két évjárat – több különféle összetevőnek köszönhetően – valóban azt hozza ezektől a fajtáktól, amit elvárhatunk tőlük. Ízgazdagok, teltek, komplexek, elegendő, de nem markáns
savakkal és végre érett, bársonyos tanninnal ajándékoznak meg bennünket. Így pedig bármely szép vadételhez, marhahúsból készült ételhez, vadszárnyashoz kínálhatjuk ezeket a
borokat. Amire ügyelni kell: ha a borban nincs jelentős extrakt édesség, akkor semmiképpen ne kínáljuk olyan fogásokhoz, amelyek édes körettel, mártással, fűszerezéssel készültek. Ha a borban a cserzőanyag érett ugyan, de mégis a tannin fanyarsága uralkodik az
ízen, bátran kínáljuk borunkat a legmarkánsabb ízű friss erdei gombákhoz vagy extra sóval
kínáljuk a fogást. (Vigyázat: az utóbbi időben több hazai étteremben is találkozhatunk
szarvasgombával. Ezek legjobbjai csak fűszerként használhatók, az igazi szarvasgomba
illat- és ízvilága legszebben egy érett pinot noir elegáns és buja jegyeivel veheti fel eredményesen a versenyt.)
Mit várhatunk még el egy érett, szépen lekerekedett villányi bortól? Például azt, hogy
csokoládé társául szegődjön, ha tanninja már valóban belesimult a bor ízeibe és ha a csokoládé valóban az, aminek lennie kell.
A nagytestű, tanninhangsúlyos borok érett korukban szeretik a sajtokat is. Ezek közül
kiváltképp azokat, amelyek legalább olyan koncentráltak és súlyosak, mint maguk a borok.
Hogy mik ezek? Nos, a kemény sajtok csoportja az, amely ezekhez a villányiakhoz kívánkozik. Etalonja a Parmezán – magas sav- és szárazanyag-tartalma miatt ad szép
ízélményeket ezekkel a borokkal –, honfitársa a juhtejből készült különféle Pecorino (érlelt, azaz vecchio változatuk), valamint spanyol rokona a Manchego, angol, lazább szerkezetű ismerőse a Cheddar, a francia Cantal vagy a Gruyer Comte.
A fentiek ellenére e sorok írója legféltettebb villányi kincseinket leginkább önállóan,
sarokba húzódva, baráti társaságban fogyasztja, nagy, öblös pohárból.
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12.15 ZALA (BALATON MELLÉKE)
Csipkerózsika leplét épp hogy levetni készülő borvidékünk boraival az üzletek polcain
és a gasztronómiában egyelőre ritkán találkozunk, de ha mégis, azt többnyire nem feledjük.
Akár Bussay doktor, akár a Kerkaborum vagy a Németh Borház boraira gondolunk egyértelmű, hogy van mire büszkének lennie a zalaiaknak. Nem véletlen, hogy évszázadokon át
a Balaton-felvidék mellett ez a táj adta a királyi asztal borait. Telt ízű és gazdag, időt álló
nedűk voltak ezek, s mellé persze a konyha is, kifinomult, ízletes, jó alapanyagokkal. A
friss erdei gombák éppoly kedveltek voltak erre, mint a rák és a nagyvadak. S hogy mit ad
a jelen? Borban feltétlenül érett ízeket, nagy testet, sok alkoholt és nemesen tiszta borokat.
A világ borpalettáján talán az itt termő bortípus az, amit a legnehezebb bárhol is megtalálni. A száraz fehérborok között uralkodó két stílus: az üde, savhangsúlyos, csak acéltartályt
látott könnyű és az új égetett kishordóban született chardonnay borok mellett ritkán lehet
találkozni ezzel a karakterrel, ami a zalai boroknak is sajátja. A vörösbor készítésének itt
nincsen hagyománya, a fehér fajták között viszont akár válogathatunk is. Nemritkán természetes maradékcukorral iskolázzák a szürkebarát, tramini fajta borait, melyek különösen
teltek és alkoholban gazdagok lehetnek. Mivel savakban is bővelkedő borok teremnek e
tájon, itt még az egyébként lágy savakat mutató tramini is gerincessé fejlődik. A hagyományos olaszrizling és kevés rajnai mellett a chardonnay is jól érzi magát, bár a magas alkoholtartalom néha átformálja karakterét.
Ami az asztalt illeti, a zalai borok nem a könnyed nyári ebédek borai. Sokkal inkább az
ősz, a nemes vadak és gombák, tejszín, érett dió és mandula ízei azok, melyek mellett ki
tudnak bontakozni. Az alkoholtól sima struktúrájuk és nemes ízviláguk ezeket a borokat
képessé teszi akár vadételek kísérésére is. Elegendő savtartalmuk ugyanakkor garancia
arra, hogy illatos fajta bora se váljék közönségessé, illat- és ízviláguk mellett pontosan ez
teszi naggyá őket. Akkor sem követünk el végzetes hibát, ha ezeket a borokat ételkísérő
nélkül, csupán saját örömünkre fogyasztjuk el.

14. kép
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13.FÜGGELÉK
19/2010 (XII.09.) számú EBHT határozat alapján módosításokkal elfogadva.
Egri Borvidék Borminősítő Bizottsága
Szabályzat
Az Egri Borvidék Borminősítő Bizottsága (továbbiakban EBBB), az Egri Borvidék
Hegyközségi Tanácsa (továbbiakban EBHT) által, az Egri Borvidék védett eredetű borainak minősítésére létrehozott önálló, jogi személyiséggel nem rendelkező állandó testület,
mely működését a 102/2009. (VIII. 3.) FVM r. alapján az alábbiak szerint fejti ki. Az
EBBB feladatait az Egri borvidék védett eredetű borait minősítő bizottságában és az Egri
borvidék védett eredetű superior borait minősítő bizottságában látja el.

AZ EBBB FELADATAI
1. Az EBBB feladatai:
1.1 Az Egri borvidék védett eredetű klasszikus és superior borainak az MgSzH. Központ BI forgalomba hozatali eljárás előtti minősítése, a származási bizonyítvány kiadásának engedélyezése.
1.1.1. A Superior bizottság feladata az EBBB által már megfelelt minősítést kapott védett eredetű egri borok Superior kategóriába történő minősítése, az ennek való megfelelést
igazoló tanúsítvány kiadásának engedélyezése.
1.2 A hegybírók, valamint egyéb a hegyközségi tanács által, a forgalomból
begyűjtöttellenőrzési borminták érzékszervi bírálata.

AZ EBBB SZERVEZETE
2. Az EBBB tagsága
2.1. Az EBBB tagjai az Egri Borvidék valamennyi hegyközségének azon természetes
személy tagjai, jogi személyiségű hegyközségi tagokkal munkaviszonyban, vagy tagsági
viszonyban álló delegáltjai, illetve a borvidéken, borvidéki-régión kívüli, a termék forgalmazásában érdektelen természetes személyek és jogi személyek képviselői, akik legalább
középfokú szőlész-borász szakirányú végzettséggel rendelkeznek, vagy bor-analitikát végző laboratóriumok vezetői, illetve a Magyar Borakadémia, valamint a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa közös szervezésében lebonyolított borbírálói tanfolyamon sikeres vizsgát
tettek, ha őket az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa megbízta. A delegált tag munkaviszonyának megszűnését, nyolc napon belül köteles az adóraktár és a delegált tag is a hegyközségi tanácsnak jelezni.
2.1.1. Az EBBB Superior bizottság tagjai az Egri Borvidék valamennyi hegyközségének azon termelői, akik Egri Superior bort a minősítést megelőző öt évben sikeresen készítettek, valamint a termék fogalmazásában érdektelen borbíráló végzettségű borszakértők, illetve a média, továbbá a gasztronómia hazai szaktekintélyei, ha őket az EBHT
testületi ülése megbízta.
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2.2. A bizottsági tagság további feltétele, hogy a természetes személy vagy a delegáló,
az utolsó 3 naptári évben sikeresen állított elő Egri borvidéki védett eredetű bort, és azt, az
EBBB-nél sikeresen minősítette, kivéve a borvidéki illetve a régión kívüli, a termék
forgalmazásában érdektelen tagokat.
2.3. A tagság automatikusan megszűnik amennyiben az EBBB tag három alkalommal
indokolatlanul nem jelenik meg a bírálati napon.
2.4. A 2010. márciusi választáson megválasztott tagok mandátuma valamint ezt követően az EBHT tanácsülése által felvett tagok mandátuma, az Egri borvidék termékleírásainak
hatálybalépéséig tart.
3. Az EBBB székhelye:
3301 Eger, Kőlyuktető, Pf. 83.
4. Az EBBB képviselete
Az EBBB képviselői az elnök és a titkár, akik külön-külön is jogosultak a szervezet nevében nyilatkozattételre.
5. Az EBBB szervezeti felépítése
5.1. az EBBB elnöke
A/ Az EBBB tagjai közül, az EBHT Alapszabálya választásra vonatkozó szabályainak
értelemszerű alkalmazásával, egyszerű szótöbbséggel vagy titkos szavazással, egy évre
elnököt választ.
B/ Az elnök feladatai:
- az EBBB működésének ellenőrzése
- borminősítés és az EBBB teljes ülésének levezetése
- aláírásával a döntések hatáskörébe utalt hitelesítése
- a tréning bor(ok) összeállítása
5.1.1. A Superior bizottság elnöke és elnökhelyettese
A/ A Superior bizottság tagjai közül, az EBHT Alapszabálya választásra vonatkozó
szabályainak értelemszerű alkalmazásával, egyszerű szótöbbséggel vagy titkos szavazással, egy évre elnököt és elnökhelyettest választ.
B/ Az elnök feladatai: (akadályoztatása esetén az elnökhelyettesé)
- a Superior bizottság működésének ellenőrzése
- borminősítés és a Superior bizottság teljes ülésének levezetése
- aláírásával a döntések hatáskörébe utalt hitelesítése
5.2. az EBBB és a Superior bizottság titkára
A/ Ezt a posztot az EBHT mindenkori titkára tölti be.
B/ A titkár feladatai:
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- a Bírálóbizottságok összehívása
- az EBBB és azon belül a superior bizottság működésének biztosítása
- a rendszeres és az alkalmi borminősítések megszervezése
- a borminősítések technikai lebonyolítása
- a határozatok kiadása
- aláírásával a döntések hatáskörébe utalt hitelesítése
- gondoskodik a bírálat titkosságáról, a minták szakszerű tárolásáról, a bírálati lapokról,
a jegyzőkönyv elkészítéséről és a helyszínről.
- a titkár a bírálati munkában nem vesz részt
5.3. A Bírálóbizottság
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A/ A borminősítést az előre kijelölt 11 fős bizottság végzi. Egy-egy bírálati alkalomra a
titkár a bírálóbizottságból elnököt jelöl ki, aki a bírálatot vezeti. A Bírálóbizottság a titkár
által sorrend alapján kijelölt 8 EBBB tagból, illetve 3 a borvidéken, a borvidéki régión
kívüli, a termékek forgalmazásában érdektelen tagokból áll. A nyolc EBBB tagból négy
állandó tag. A kijelölést a mindenkori bírálati napot megelőzően 8 nappal korábban kell
elvégezni a következő alkalomra, mely kijelölés az állandó tagok kivételével sorsolás útján
is elvégezhető. Az állandó tagok bírálati naponként változnak. A 3 borvidéken kívüli tag
nevének kivételével, az EBBB összes tagjának nevét egyenként tartalmazó és a névazonosítást kizáró módon összehajtott papírlapokat, a Bizottság titkára, két tag együttes jelenlétében egy urnába helyezi, ahonnan a Bizottság tagjai 4 főt, illetve kettő fő tartalékot sorsolnak ki. Egy jogi személytől a bírálatra csak egy fő delegált sorsolható ki. Ha az adott jogi
személytől már kisorsoltak valakit, és a következő sorhúzás valamelyikénél újra sorsolnának attól a jogi személytől, akkor az így kihúzott nevet bírálóként nem lehet figyelembe
venni, és a sorsolási cédulát félre kell tenni, így ez a név már nem vesz részt a további sorsolásban. A bírálati napra való bíráló kijelölést a titkár a bírálati napon kívül is elvégezheti,
illetve azt módosíthatja. A sorsolásról és kijelölésről jegyzőkönyv készül. Az egy bírálati
napra kisorsolt és kijelölt EBBB tagok a következő bírálati napra nem jelölhetők és nem
sorsolhatók. A tartalékbírálók kiértesítése csak valamely kisorsolt bíráló akadályoztatása
esetén lehetséges. A bizottság létszáma bírálatonként minimum 7 fő.
5.3.1. A Superior bizottság
A/ A borminősítést 11 fős Bírálóbizottság végzi. A Bírálóbizottság 8 fő termelő tagból(termelők), illetve 3 fő a bor előállításában érdektelen (egy-egy média, a gasztronómia
illetve delegált borszakértő) tagokból áll. A tagság összetétele bírálati alkalmanként változhat(betegség, igazolt akadályoztatás, stb.) Ekkor a titkár gondoskodik a távolmaradó
termelő vagy „külsős” tag helyettesítéséről. A bizottság létszáma bírálatonként minimum 7
fő.
B/ Rendkívüli EBBB ülés esetén, a titkár az előző ülésen kisorsolt Bírálóbizottságot
hívja össze.
C/ A megjelent bírálók alkalmanként díjazásban részesülnek , melynek mértéke az
EBHT által, évente kerül meghatározásra.
D/ Az EBBB és Superior bizottság tagjai kötelesek nyilatkozatot tenni arról, hogy a bírálat során tudomásukra jutott adatokat a nyilatkozat tartalmának megfelelően megőrzik.
E/ A Bírálóbizottságok feladata a borminősítés.
5.4. Az EBBB Bírálóbizottság állandó tagjai
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A/ Az EBBB tagjai közül 12 fő állandó bírálóbizottsági tagot választ az elnökválasztás
szabályainak megfelelően, egy évre, a saját eljárási szabályai szerint. A választás során
1 cégtől csak 1 állandó tag választható.
B/ Az állandó tagok feladatai
- a folytonosság, az azonos engedélyezési színvonal biztosítása
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AZ EBBB MŰKÖDÉSE
6. A mintavétel
A mintavételezés során a védett eredetű borok minősítés előtti mintavételi, mintaadási
és mintatárolási szabályai szerint kell eljárni.
7. A minták benyújtása az EBBB-hez
7.1. A szükséges okmányok
Az EBHT-nak a mintavételi szabályzatban leírt mennyiségű palackot, a kitöltött kísérő
nyomtatvánnyal együtt kell átadni. A nyomtatvány tartalmazza a beküldő nevét, címét, a
bor évjáratát, termőhelyét, a bor származási bizonyítvány számát, a bor mennyiségét, tárolási helyét, a tárolási edény számát, a vizsgálat célját, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot
arról,hogy a minősítés végén, a határozat és a jegyzőkönyv ismertetésénél, az adott minta
által képviselt bormennyiségről az elnök tájékoztatást adhat-e. A nyomtatványhoz mellékelni kell az illetékes hegybíró által kiállított, de alá nem írt bor származási bizonyítvány
másolatát, mely tartalmazza az illetékes hegybíró igazolását a bor helyszíni szemléjéről.
A védett eredetű borok mintavételekor rögzíteni kell a tételazonosság tényét, a házasítás
tényét és a tárolóedény –tároló edények- nagyságát, palackok mennyiségét.
Superior minősítésre csak palackozott tételt lehet benyújtani. Ehhez mellékelni kell az
EBBB ezen mintára vonatkozó első minősítés eredményét, valamint az illetékes hegybíró
igazolásáta bor palackba töltésének idejéről, a tételazonosságról, és a palackok mennyiségéről.
8. A Bírálóbizottságok eljárása
8.1. Az EBBB ülés időpontjai
A Bírálóbizottság minden hónap második és negyedik szerdáján ülésezik ezen kívül
igény szerint bármelyik szerdai napra összehívható, amennyiben azt a termelők legalább
nyolc nappal előbb kérték. Amennyiben valamilyen akadály merül fel (ünnep, áramszünet
stb.), az elnök jelöli ki a bírálat új időpontját, egy naptári héten belül.
8.1.1. A Superior bizottság ülései:
Igény szerint összehívható az EBBB ülés napjaira, amennyiben azt a termelők legalább
két héttel előbb kérték.
8.2 Az ülés helyszíne, körülményei
A/ A minősítő bizottság címe:
A KRF Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete - Eger
3301 Eger, Kőlyuktető, Nagy Tanácsterem
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B/ A minősítés tiszta, illat-, és szagmentes helyiségben kell, hogy történjen. A bizottsági tagok olyan módon legyenek szétválasztva egymástól, hogy ne láthassák egymást, és
kommunikálni se tudjanak. A minősítéshez minden bizottsági tagnak minden esetben biztosítani kell a következő kellékeket:
- MSZ szerinti borbíráló-pohár, kifli, köpő vödör perlittel vagy faforgáccsal
- Superior bor bírálatnál „Egri” poharat kell biztosítani
- üres borminősítő lap (a melléklet szerint)
- semleges illatú és ízű ivóvíz (nem ásványvíz, nem szénsavas)
C/ A vörösborokat a bírálat előtt egy órával ki kell dugózni. Minden mintának és palacknak kódszámot kell adni . A megfelelő hőmérsékleten tartott mintából a Bírálóbizottság elé pohárban lehet a bort benyújtani a kódszám mellékelésével. A pohárba 0,5 – 0,6 dl
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bort kell tölteni. A minták sorrendjét a mintaátvételekor megállapított kódszámok alapján a
beérkezés időrendi sorrendjében borfajtánkként és évjáratonként a cukortartalomnak megfelelően kell megállapítani, úgy hogy először a fehér borok majd a rozé ezután a vörös
borok kerüljenek minősítésre. A Superior minősítésre átadott borokat a termelő kérésére
dekantálni kell.
8.3.A bor minősítése
A minősítés az érzékszervi bírálat után, a borminősítő lap értelemszerű kitöltésével történik.
A Bizottság egyszerű többséggel titkosan dönt.
A „megfelelt” vagy „nem felelt meg” választ egyértelmű aláhúzással vagy bekarikázással kell jelölni. Indoklást csak nem felelt meg válasz esetén kell minden minősítőnek pár
szóban, a legjellemzőbb kizáró okokat megjelölve írnia. A borminősítő-lapot alá kell írni.
Az elnöknek kötelessége a hibás, beteg borra felhívni a figyelmet, és javaslatot tehet annak
esetleges kizárására. Minden 20. minta után szünetet kell tartani.

III. Az EBBB működésének általános szabályai
1. Az átvett minták kezelése
A minősítésre átvett mintákat az EBHT a bor jellegének megfelelő hőmérsékleten tartja,
temperálva a minősítés előtt legalább egy napig.
2. Az átvett minták őrzése
A minősítésre átvett mintákat az EBHT az adott bor Mg.SZH. BI forgalomba hozatali
engedélye kézhezvételéig őrzi meg.
3. Az eljárás díja
A mintát benyújtó a minta benyújtásakor, bortételenként, az EBHT által elfogadott minősítési díjat köteles előre befizetni az EBHT. pénztárába.
4.A bor értékelése
Az értékelést a Bizottság elnöke végzi, egy összesítő lapon. A borminősítő és az összesítő lap is jegyzőkönyvnek minősül. Az a bor kapja meg az engedélyt a bor származási
bizonyítvány kiadására, melyre a Bizottság aznap bírálóképes tagjainak több mint fele
„megfelelt” minősítést adott.
Az adott bizottság döntését határozat formájában hozza meg az összesítő lapon, melyet
aláír a bizottság elnöke és titkára, valamint a Bírálóbizottság titkár által erre felkért két
hitelesítő tagja.
6
Kérésre a bizottságok „előminősítést” is végezhetnek – természetesen a teljes minősítési díj befizetése mellett -, melynek eredménye nem hivatalos.
5. A határozatok közlése
A határozatot - „megfelelt” eredmény esetén is - írásban kell közölni a minta benyújtójával és az illetékes hegybíróval.
6. Az ellenőrzési minták:
A kereskedelemből vásárolt ellenőrzési minta bírálata után, annak „nem felelt meg”
minősítése esetén, az EBHT titkára eljár a bor hatósági vizsgálatával kapcsolatban. A borminősítő bizottsági határozatok visszavonására akkor kerül sor, ha a szabálytalanság kiderül a bírálattal bezárólag.
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7. Jogorvoslatok
Az adott bíráló bizottság döntése ellen, az akivel a határozatot közölték, a kézhezvételtől számított nyolc napig a legalább fele részben megváltoztatott bíráló bizottság 30 napon
belüli új összehívását és a bor újbóli minősítését kérheti. A titkár köteles a fellebbezési
határidő lejártáig megőrzött, egy 0,75 l-es ellenmintát - e jelleg feltüntetése nélkül - a következő bírálati napon, új Bírálóbizottsággal ismét minősíttetni. Amennyiben az új minősítésen is legalább egyszerű többséggel „nem felelt meg” eredmény születik, az adott bor
védett eredetű klasszikus kategóriában származási bizonyítványt nem kaphat.
Elutasítás esetén a tétel újra minősíthető.

Záradék
Ez a szabályzat az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Hegyközségek Rendtartása
mellékletének minősül.
A bizottságok munkáját a jogszabályban felhatalmazott szervek és az EBHT ellenőrei
alkalomszerűen ellenőrizhetik.
A Bizottságban történő bármiféle változás, illetve a szabályzat módosítása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felé bejelentési kötelezettség alá tartozik, melyhez engedélyt a minisztérium annak elfogadása esetén a módosítás kézhezvételétől számított 15 napon belül kiadja.
A minisztérium a Bizottság munkáját alkalomszerűen ellenőrzi.
A Bizottság szakmai munkájáról a tárgy évet követő január 25-ig összefoglaló jelentést
készít, amit megküld a Vidékfejlesztési minisztérium Agrárpiaci Főosztálya részére.
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 19/2010 (XII.09.) számú EBHT határozat alapján.
Eger, 2010. december 9.
___________________
Varsányi Lajos
EBHT elnök__
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