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ELŐSZÓ

A Budapesti Corvinus Egyetemen -  és az előd intézményekben -  megjelentett borászati 
tankönyveknek már történetük van. Több mint fél évszázaddal ezelőtt 1948-ban Requinyi 
Géza professzor írta meg az első borászati tankönyvet. A Borászati Tanszék alapításának 
50 éves jubileumi ünnepségén, 1993-ban a tanszék első professzoráról tisztelettel emlé
keztek meg egykori tanítványai és a későbbi generációkat képviselő mérnökök.

Új fejezetet nyitott a Tanszék szakirodalmi életében Soós I s t v á n  és S c h o l t z  A l b i n : 

Borgazdaságtan című új tankönyvének 1956. évi megjelentetése. Soós I s t v á n  professzor 
és S c h o l t z  A l b in  együttműködésének eredményeként a borkémia és a borászati mikro
biológia mellett a borászati technológia és technika ismeretei is méltó helyet kaptak a 
műben.

A  tudományok gyors előrehaladása és szakterületünk dinamikus fejlődése tanköny
vünk rendszeres átdolgozását teszi szükségessé. Minden újabb tankönyv a korábbi könyv 
ismeretanyagára épül, ám azt korszerűsíti és egyben továbbfejleszti. így volt ez R a k c s á - 

n y i  L á s z l ó  professzor szerkesztésében Borászat címmel 1963-ban megjelent új tankönyv 
esetében is, amely számos fejezettel gazdagodott. A  mű előkészítésében -  R a k c s á n y i  

professzoron kívül -  jelentős fejezetek megírásával vett részt S c h o l t z  A l b in , és több 
tanszéki oktató mellett két kutatóintézeti munkatárs is tagja volt a tankönyv szerzői kö
zösségének.

A Borászat átdolgozott kiadása -  ugyancsak R a k c s á n y i  professzor szerkesztésében -  
1967-ben látott napvilágot. Szerkezeti felépítése az előzővel megegyező volt, a szerzők 
csak az időközben szükségessé váló tananyag-korszerűsítést végezték el.

A z  1973. év ismét fordulópontot jelentett tankönyveink sorozatában. K á d á r  G y u l a  

professzor szerkesztésében megjelent a Borászat teljesen átdolgozott kiadása. R a k c s á n y i  

L á s z l ó  és S c h o l t z  A l b in  már nem vehettek részt e tankönyv megírásában. Tisztelettel és 
hálával emlékezünk meg róluk, és korábbi nagyszerű tanítómestereinkről, R e q u in y i  és 
Soós professzorokról.

A Borászat átdolgozott és bővített kiadása -  előbbivel egyezően -  ismét K á d á r  pro
fesszor szerkesztésében jelent meg 1982-ben. Ebben, mint előző könyveinkben a borá
szati technológiának jut a legjelentősebb szerep és a borkészítés, a borkezelés, a palacko
zás logikai rendjébe ágyazódnak be a borkémiái és a borászati mikrobiológiai ismeretek. 
Új fejezetként kapcsolódik a technológia anyagához a borászati ökonómia.

Könyvünk ötödik alkalommal változatlan címmel, de teljesen új szerkezettel és jelen
tős tartalmi változtatásokkal jelent meg. Ennek indokoltságát adják az előző tankönyv 
megjelenése óta elért új tudományos eredmények és az aközben a hazánkban bekövetke
ző alapvető társadalmi és gazdasági fordulat.

A megalapozott tudományos eredmények kiállják az idők próbáját, de az alkalmazott 
műszaki tudományok példatárai szorosan összefüggenek a fennálló politikai, gazdasági, 
társadalmi viszonyokkal. Tankönyvünk előző kiadásai elsősorban a nagyüzemek néző
pontjából igyekeztek láttatni a szakterületet, ami akkortájt természetes volt. Ugyanakkor 
jól szolgálják a borászat egyetemes ügyét, mérnökeink jó felkészítését.

A megváltozott tulajdonviszonyok, az ezzel összefüggésben jellemzően csökkenő 
üzemméret, valamint a szigorodó piaci feltételek a borászat komplex tudományágán belül 
bizonyos hangsúlyeltolódásokban tükröződnek.

A borok finomösszetételének céltudatos alakításához, nemkülönben a borérlelés op
timalizálására irányuló technológiai műveletek alkalmazásához mélyebb borkémiái is



meretek szükségesek. Ugyancsak fölértékelődött a borászati mikrobiológia is, amely az 
utóbbi évtizedekben új ismeretek széles skálájával gyarapodott. A borkészítés, a bor
kezelés, a palackborok stabilizálása mind-megannyi kényes feladatot ró a borászatra, 
mely feladatok eredményes megoldása a kellő mikrobiológiai alapok mellett speciális 
borászati mikrobiológiai felkészülést igényel. Végül -  de nem utolsó sorban -  a borá
szati technológiában a borminőség javítása érdekében hangsúlyosabbá kívánjuk tenni a 
szőlészet-borászat kapcsolatrendszerét, helyet adunk a korszerű műszaki technikának, a 
szervezési feladatoknak. A kapcsolódó tudományterületeket a borászati technológia vo
nulatára fűzzük fel.

Mindezek alapos mérlegelésével arra vállalkoztunk, hogy új tankönyvünket szerkeze
tileg három fő fejezetre osztjuk. A borászati technológia, a borászati kémia és a borászati 
mikrobiológia egymástól elkülönítve, főcímek alatt jelenik meg a Borászati Tanszék spe
cialistáinak tollából. Az E p e r je s i  I m r e  -  K á l l a y  M ik l ó s  -  M a g y a r  I l d ik ó  által írt Borá
szat fő fejezeteinek anyaga egymásra épülve a kívánt logikai rendet követi, s a közöttük 
meglévő kölcsönös hivatkozásokkal együtt megteremtődik a tankönyv tartalmi egysége.

A korlátozott terjedelem megkövetelte tőlünk a tömörítést és az újabb ismeretanyag 
befogadásához egyes korábbi részek elhagyását vagy erőteljes csökkentését. Utóbbinál 
figyelembe vettük az ajánlott irodalomként kezelhető más tankönyvek, szakkönyvek 
anyagát is.

Az 1998. évben megjelent könyvünk iránti nagy érdeklődés legmerészebb reményein
ket is fölülmúlta. Már a megjelenés évében szükségessé vált az elfogyott könyv újabb ki
adása, de e példányok is gyorsan gazdára találtak. Ebben még csupán kisebb korrekciókra 
volt módunk.

A Borászat 2000. évi kiadásában már lehetővé vált egyes fejezetek átdolgozása, me
lyekben helyet kapott az újabb törvényes rendelkezések hegyközségi jogosítványok értel
mezése mellett számos más újdonság is. A könyvet a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati 
Hivatal (O.I.V.) 2000-ben nívódíjban részesítette.

Az újabb elismerés sem váratott sokáig magára. Úgy véljük, hogy tankönyvíró tanárok 
számára aligha lehet örömtelibb érzés, mint amikor művük igazi sikerkönyvnek minősül. 
Márpedig igen felemelő érzésben részesülhettünk a 2007. évi Mezőgazdasági Könyvhó
nap ünnepélyes megnyitóján, amikor az utánnyomásokkal addigra 10 000 példányban 
elfogyott könyvünk a Mezőgazda Kiadó legsikeresebb kiadványa rangjára emelkedett.

Az élet megy tovább; szaktudományunk lendületesen fejlődik. A könyvünket igényes 
belföldi és külföldi szakkörök részéről ért megtisztelő elismerés további inspirációt ad az 
újabb feladathoz, azaz a mérnöki szintű borászati ismeretanyag aktualizált megjeleníté
séhez. Tekintettel bizonyos terjedelmi bővítésre, a szerzőhármas -  kiadói egyetértéssel
-  úgy döntött, hogy az eddigiekben egybekötött, de szerkezetében három fő fejezetre 
osztott tankönyvet tartalmi és kezclhetöségi megfontolások alapján három önálló könyv
ben adja ki.

Reméljük, hogy a Borászat 1. (Borászati technológia), a Borászat 2. (Borászati ké
mia) és a Borászat 3. (Borászati mikrobiológia) trilógia az új formában és tartalommal az 
előzőhöz képest még nagyobb hasznára lesz hallgatóinknak, szakterületünk művelőinek, 
kedvelőinek.

Szerzők



1. A BOR A NAGYVILÁGBAN ÉS HAZÁNKBAN

1.1. A szőlőtermesztés és a borkészítés kialakulása 
és elterjedése a Földön

A szőlőtermesztés és a borkészítés évezredek óta ismert Földünk kedvező adottságokkal 
rendelkező területein.

A szőlőkultúra őshazája Transzkaukázia (a mai Törökország, Irán és Örményország). 
Ezen a tájon az itt élő ókori földművelő népek már az i. e. 4-5 ezer évvel termelték az apró 
bogyójú ligeti szőlő (Vitis si/vestris) értékesebb gyümölcsöt termő változatait. Az eddigi 
kutatások szerint 2-3 ezer éves termesztés eredményeként a ligeti szőlőből fejlődött ki 
a változatos színű, alakú, nagyobb bogyójú kerti szőlő (Vitis vinifera). Transzkaukázia 
területéről elterjedt a szőlő Nyugat-Ázsia ókori civilizált államaiba. Mezopotámia, Pa
lesztina majd Perzsia földművelő népei honosították meg és fejlesztették a kerti szőlő 
termesztését.

Nyugat-Ázsiából a szőlőtermesztés két úton haladt tovább nyugat felé (1. ábra). Az 
egyik út Észak-Afrika földközi-tengeri partvidékén vezetett Gibraltárig, a másik út Kis- 
Ázsián át az égei-tengeri szigetekre és Görögországba, majd a Balkán-félsziget északi 
részei, továbbá Itália és Nyugat-Európa felé húzódott. Eszak-Afrikában Egyiptom, Kelet- 
Európában pedig az ókori görög államok s az égei-tengeri szigetek képezték a szőlőkul
túra kiindulási gócait.

A bort már a legrégebbi civilizációk ismerték, amely életük fontos eseményeit: vallási 
szertartásokat, ünnepi összejöveteleket volt hivatva kísérni. Ugyanakkor ez az ital gyó
gyító, fertőtlenítő szerepet is betöltött.

A bor készítésének és tárolásának a fazekasmüvesség kialakulása vetette meg az alap
jait. A kutatások szerint az első jelentősebb borkészítök az egyiptomiak voltak. Időszámí
tásunk előtt több mint 3000 évvel Egyiptomban már nemcsak a szőlőt és a mustot, hanem 
a bort is ismerték. A fáraósírokban talált falfestmények hű képet adnak az ókori Egyiptom 
fejlett szőlő- és borkultúrájáról (2. ábra). A borszőlőből kezdetben lábbal taposták ki a

1

/. ábra. A szőlőtermesztés elterjedése a Földön (K o z m a , 1991) 1 -  i.e. 6000, a szőlő és borkultúra 
bölcsője, 2 -  i.e. 4000, 3 -  i.e. 3000, 4 -  i.e. 1200, 5 -  i.e. 1000, 6 -  i.e. 600. 7 -  1421, 8 -  1540, 

9 -  1551, 1 0 -  1561, 11 -  1579, 1 2 -  1619, 13 -  1659, 1 4 - 1669, 15-X IX . sz. eleje,
16 -  XIX. sz. vége, 17 -  XX. sz. második fele
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2. ábra. Szőlöszüret és borkészítés az ősi Egyiptomban

mustot, és agyagból, kőből készített edényekben (amforák) erjesztették, a bort is ezekben 
tárolták, majd amforákban s bortömlőkben szállították kocsikon, hajókon.

Az Égei-tengeri szigetekre és a mai Görögország területére az i. e. II. évezred elején 
hatolt be a szőlőkultúra, s a görög civilizációval és kultúrával együtt nagyra fejlődött.

Itáliában az i. e. VII. századtól kezdve lendült fel a szőlőkultúra, s a mezőgazdaság 
legfontosabb ága lett.

A szőlőtermesztés és a borkészítés a római hódító légiókkal együtt terjeszkedett a pro
vinciákon is; meghonosodott a Rajna és a Mosel völgyében, továbbfejlődött Galliában és 
Hispániában. Pannónia (hazánk dunántúli része) dombjain is a római légiók és telepesek 
fejlesztették ki a szőlő-borkultúrát.

A rómaiak készítették az első fahordókat, és voltak már fából készült bálvány sajtóik is. 
A bor fogyasztása általános volt. A bőrbetegségek megelőzésére és a bor stabilizálására 
is voltak már eljárásaik. A római birodalomban teljessé vált termesztési és borkészítési 
eljárásokat, eszközöket Európában, illetve a Közel-Keleten és Eszak-Afrikában egészen 
a XIX. század végéig általánosan alkalmazták.

A római birodalom bukása után a szőlőtermesztés és a borkészítés fejlődésében átme
neti visszaesés következett be. A népvándorlás viharainak elcsendesedése után azonban a 
kereszténység térhódítása és a feudális társadalmi rend győzelme a szőlő- és a bortermelés 
további fejlődését segítette elő. Virágzó szőlőültetvények létesültek a szőlőtermesztésre 
kedvező vidékeken a kolostorok, a városok és a kastélyok körül. A bortermelés ugyanis 
fontos jövedelemforrást jelentett, ezért fejlesztése egyaránt érdeke volt az egyháznak, a 
földesúmak és a módosabb városi polgárságnak is.

A szőlő- és bortermelés középkori és újkori történelmének részletes ismertetésétől e 
helyen eltekintünk. E korszakok leírása megtalálható K o z m a  P.; A szőlő és termesztése I. 
(1991)c.könyvében.

A szőlő a XVI. századtól tért hódít a távoli kontinenseken is; először Dél-Amerikában 
(Peru, Chile, Argentína), majd Eszak-Amerikában (Mexikó, Kalifornia) és Dél-Afrikában 
terjedt el; Ausztráliában csupán a XIX. sz. elején honosodott meg (lásd 1. ábra).

A szőlőgyümölcs hasznosítása a történelem folyamán többcélú volt és a jelenben is az 
(bor, csemegeszőlő, mazsola), de túlnyomó részéből bort készítenek.
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A szőlőtermesztés és a borkészítés egymástól elválaszthatatlanul fejlődött az ókortól 
napjainkig, a kultúrával és a civilizációval együtt. A pusztító háborúk időnként vissza
vetették fejlődését, a békés időszakok pedig kedvezően hatottak a szőlő- és bortermelés 
alakulására.

Manapság, szüntelenül változó, fejlődő, igényes világunkban a szőlőtermesztés és a 
borászat egyre hangsúlyosabb feladata: kitűnő élvezeti értékű borok készítése. A fejlett 
szőlő-bortermelő országok gyakorlata igazolja, hogy a minőségi bortermelés záloga a 
szőlészet-borászat kapcsolatrendszerének erőssége.

1.2. A világ bortermelése

Eredményes és gazdaságos szőlőtermesztés csak kedvező termőhelyi viszonyok között 
lehetséges. Ilyen körülmények Földünkön a 9-21 °C évi középhőmérsékletű területeken 
kínálkoznak. Az északi féltekén a 30-50, a déli féltekén a 20-40 földrajzi szélességi fo
kok között, egyenként mintegy 2000 km széles földsávon termeszthető a szőlő (3. ábra). 
A két övezet közül az északi övezet kiemelkedő szerepe a sokévezredes hagyományok 
mellett a szárazföld és az itt élő lakosság jóval nagyobb részarányával függ össze.

Az északi övezeten belül három zónát különböztetünk meg. Közülük a 9-11 °C évi kö
zéphőmérsékletű a szőlőtermesztés északi zónája, ahol elsősorban a fehérborsző lő-fajták 
termeszthetők eredményesen. Itt a borok rendszerint mérsékelt alkoholtartalmúak, savas 
karakterűek, illat- és aromaanyagokban gazdagok. A középső, a 11-16 °C évi középhő
mérsékletű zóna, a bortermeléshez a legkedvezőbb adottságokkal rendelkezik. Itt a fe
hér- és a vörösbort adó fajták egyaránt eredményesen termeszthetők. A világ leghíresebb 
borvidékei, borai nagyobbrészt itt találhatók. A déli, 16-21 °C évi középhőmérsékletü 
zónában az optimálisnál magasabb hőmérséklet már gátolhatja az asszimilációt, és zavar
hatja a növény életfolyamatait (intenzív légzés). Ebben a zónában a vörösborok többnyire 
előnyösebben készíthetők, mint a fehérek.

Magyarország területe az Európai Uniós besorolás alapján a C.I. szőlőtermesztési öve
zetbe tartozik, mely az északi zóna déli kiterjedésű részein terül el.

A legjelentősebb szőlőtermesztő országok a középső és a déli zónában terülnek el. Mi
vel a vörösborszőlő-fajták termesztéséhez a középső zónában is jók az adottságok, a déli
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zónában, valamint a déli félteke nagyobb részén pedig sikeresebben termeszthetők, mint 
a fehér fajták, világviszonylatban a vörösborok túlsúlya (60-65% részaránya) a jellemző.

Földünkön jelenleg közel 8 millió hektáron termelnek szőlőt. A szőlőterület 1927- 
1936 között átlagosan még csupán 6,3 millió ha volt, ezután az 1970-es évek közepéig jó 
másfélszeresére nőtt. Legnagyobb kiterjedését 1975-1980 között érte el 10,3 millió ha- 
ral. Ezután folyamatosan csökkent a szőlőterület, majd a csökkenés egy évtizede megállt, 
és a már nevezett 8 millió ha közelében állandósult.

A bortermelés a szőlőterület felfutásakor növekedett, majd a területcsökkenés idősza
kában -  bár kisebb arányban -  a bortermelés is csökkent. E folyamatot a borfogyasztás 
mérséklődése indukálta, és mivel a kereslet-kínálat nincs kellő összhangban, világvi
szonylatban évek óta túltermelés van. A túltermelés azonban viszonylagos, elsősorban 
a tömegborokat érinti. A nagy bortermelő országok a minőségi borok részarányának ja
vításával, a tömegborok egy részének más célú hasznosításával igyekeznek megoldani 
problémáikat. Ebben fontos szerepe van a „külső” kényszernek. Az Európai Közös Piac 
kötelezően előírja tagállamai számára a lepárlandó borkvótát.

A világ szőlőterületének, bortermelésének és -fogyasztásának alakulását az 1. táblá
zatban ismertetjük a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (O.I.V.) adatai alapján 
(Bulletin d’ O.I.V. 2005). Ugyanebből a forrásból származik a szőlőterület a bortermelés 
és a borfogyasztás kontinensek szerinti részesedése 2001-2005-ben, ezen belül 2005-ben 
(2. táblázat).

A világ szőlő- és bortermelő országainak száma jelenleg 76. Számottevő -  évi 3 millió 
hl-t meghaladó -  bortermelés 16 országban (túlnyomóan európai országokban) folyik. 
Kiemelkedő helyet foglal el Olaszország és Franciaország. A két ország együttesen a 
világ bortermelésének több mint egyharmad részét képviseli. Ugyanakkor szembetűnő az 
Európán kívüli földrészek fokozatos térnyerése az öreg kontinens rovására. Az említett 
16 ország 2001-2005. bortermelését rangsor szerint mutatjuk be a 3. táblázatban, a sző
lőterület feltüntetése mellett.

/. táblázat. A világ szőlőterületének, bortermelésének és -fogyasztásának alakulása (Forrás: Bull. 
d’ O.I.V. 2005.)

Időszak Szőlőterület 
ezer ha

Bortermelés Borfogyasztás Különbség

ezer hl

1971-1975 9 961 313 115 280 356 32 759
1976-1980 10213 326 046 285 746 40 300

1981-1985 9 823 333 552 280 718 52 834
1986-1990 8 852 304 192 240 244 63 948

1991-1995 8 128 263 092 223 877 39215
1996-2000 7 742 272 557 224 853 48 304

2001-2005 7 930 274 962 233 287 41 675

2000 7 892 280 373 224 791 55 582
2001 7 925 267 377 226 870 40 507
2002 7 947 257 828 228 614 29214

2003 7 942 266 817 235 886 30 931
2004 7 904 300 021 237 393 62 628

2005 7 929 282 276 237 674 44 602
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2. táblázat. A kontinensek részesedése a világ szőlőterületéből, bortermeléséből és 
-fogyasztásából a 2001-2005 közötti időszakban és annak utolsó évében (Forrás: Bull. d’ O.I.V. 
2005.)

Kontinens
Szőlőterület ezer ha Bortermelés ezer hl Borfogyasztás ezer hl

2001-2005 2005 2001-2005 2005 2001-2005 2005
Európa 4 730 4 648 191 216 191 015 159 249 159 646
Ázsia 1 682 1 727 13 272 13 602 15 883 17 237
Afrika 380 395 9 553 10 058 6 250 6 125
Amerika 959 967 47 443 52 280 48 876 49 225
Óceánia 179 192 13 380 15 321 5 029 5 441
Világ összesen 7 930 7 929 274 864 282 276 233 287 237 674

3. táblázat. Fontosabb bortermelő országok összes szőlőterülete és bortermelése a 2001-2005 
közötti időszakban és annak utolsó évében (Forrás: Bull. d’ O.I.V. 2005.)

Sorszám Ország
Szőlőterület ezer ha Bortermelés ezer hl

2001-2005 2005 2001-2005 2005
1. Franciaország 894 894 51 919 52 105
2. Olaszország 863 842 49 409 54 021
3. Spanyolország 1 200 1 180 36 993 36 158
4. USA 410 399 20 399 22 888
5. Argentina 211 219 14 488 15 222
6. Ausztrália 159 167 12 543 14301
7. Kína 436 485 11 460 12 000
8. Dél-Afrika 131 134 8 400 8 406
9. Németország 102 102 9 225 9 153

10. Portugália 248 248 7311 7 266

11. Chile 186 193 6 389 7 886
12. Románia 234 217 4 975 2 602
13. Oroszország 71 75 4 435 5 035
14. Magyarország 91 83 4 127 3 567
15. Görögország 116 113 3 727 4 027
16. Brazilia 74 79 3 185 3 199

Világviszonylatban az említett térveszteség mellett még ma is meghatározó szerepe 
van Európának a szőlőterület, a bortermelés és a borfogyasztás részarányában egyaránt. 
A kontinensek 2005. évi részesedését a 4. ábra százalékarányban szemlélteti.

Az egyes kontinensek szőlőterülete láthatóan nincs arányban a várható bortermeléssel. 
Ennek legfőbb oka az, hogy az ázsiai földrészen a szőlőtermést túlnyomóan csemegesző
lőként fogyasztják, illetve mazsolaszőlőként hasznosítják.
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1.2.1. Borfogyasztás, -export, 
-import

A borfogyasztásban és a borkereskedelem
ben is Európa a világ központja.
Borfogyasztás. Az egy főre eső borfo
gyasztásban kiemelkedő helyet foglaló or
szágokban (Franciaország, Olaszország) az 
1960-as évektől kezdve jelentős csökkenés
ment végbe, és ez a trend mintegy három Szőlőterület
évtizeden át folytatódott. Az 1990-es évek
től már mérséklődött a csökkenés, és úgy 
tűnik, hogy a nagyobb borfogyasztó orszá
gokban további lassuló csökkenés avagy 
stagnálás mellett új fogyasztók jelentek 
meg.

A 4. táblázat a népességükhöz mérten 
legnagyobb borfogyasztó országokról tájé
koztat 2005-ben.

Bortermelés
4. táblázat. Az egy főre eső borlogyasztas 
országok szerinti sorrendje 2005-ben (Forrás:
Bull. d' O.I.V. 2005.) Óceánia 2%

Sorszám Ország liter/fő

1. Franciaország 55,4

2. Luxemburg 54,6

3. Portugália 46,7

4. Olaszország 46,5

5. Szlovénia 44,7

6. Svájc 39,3

7. Magyarország 34,7

8. Görögország 32,2

9. Spanyolország 31,8

10. Ausztria 29,3

11. Dánia 28,7

12. Argentina 28,3

13. Belgium 26,8

14. Uruquay 25,1

15. Németország 24,0

16. Ausztrália 22,4

17. Hollandia 21,3
18. Új-Zeland 20,3

19. Egyesült Királyság 20,0

Borfogyasztás

4. ábra. A kontinensek százalékos részesedése 
a világ szőlőterületéből, bortermeléséből és 
borfogyasztásából 2005-ben (Bull. d’ O.I.V. 

2005 évi adataiból szerkesztett diagram)

Borexport, -import. A jelentős európai 
bortermelő országok hagyományosan nagy 
fogyasztók is. A megtermelt bor nagyobb 
része a belső igények kielégítését szolgálja. 
A kontinensek között Európa borexportja 
és importja kiemelkedő helyen áll, de ér
demes figyelemmel kísérni a többi földrész 
export-import adatait is (5. táblázat).

Legtöbb bort általában a legnagyobb 
termelő országok exportálnak, de akadnak

Óceánia 2%
Amerika 12%

Afrika 5% 

Ázsia 22%

Óceánia 5%
Amerika 19%

Afrika 3% 
Ázsia 5%

Afrika 3% 

Ázsia 7%
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5. táblázat. A kontinensek részesedése a világ borexportjából és -importjából 2004-ben 
és 2005-ben ezer hl-ben (Forrás: Bull. d’ O.I.V. 2005.)

Kontinens Borexport Borimport

2004 2005 2004 2005

Európa 56 226 58 722 57 111 59 357

Afrika 3 261 3 233 1 798 2 137

Amerika 10 267 9917 10 675 11 649

Ázsia 272 333 3 207 3 421

Óceánia 6 830 7 533 844 722

Összesen 76 855 79 738 73 636 77 286

6. táblázat. Egy millió hl borexportot 
meghaladó országok 2004-ben és 2005-ben 
ezer hl-ben (Forrás: Bull. d' O.I.V. 2005.)

Sorszám Ország 2004 2005

1. Olaszország 14 123 15 701

2. Spanyolország 14 042 14 439

3. Franciaország 14210 14 077

4. Ausztrália 6 426 7019

5. Chile 4 740 4 209

6. USA 3 874 3 459

7. Portugális 3 229 2 620

8. Németország 2 709 2 970

9. Dél-Afrika 2 677 2 811

10. Moldávia 2 280 2 425

11. Argentína 1 553 2 148

12 Bulgária 905 1 142

7. táblázat. Egy millió hl borimportot 
meghaladó országok 2004-ben és 2005-ben 
ezer hl-ben (Forrás: Bull. d' O.I.V. 2005.)

Sorszám Ország 2004 2005

1. Németország 13 043 13 262

2. Egyesült Kir. 11 945 11 727

3. USA 6415 7 052

4. Franciaország 5 514 5 495

5. Oroszország 5 051 6 227

6. Hollandia 3 227 3 799

7. Belgium 2 801 2 897

8. Kanada 2 668 2 809

9. Dánia 2 006 1 852

10. Svájc 1 806 1 813

11. Olaszország 1 625 1 833

12. Japán 1 665 1 585

13. Svédország 1 528 1 588

14. Portugália 1 582 1 420

15. Csehország 1 226 1 280

„erejükön felüli” exportőrök is (pl. Bulgária, Moldávia), ahol a belső fogyasztás igen sze
rény. Az Európán kívüli, ún. „harmadik világ” dinamikusan fejlődő borászata merőben 
új helyzetet teremtett a bor világkereskedelmében. Az „új trónkövetelők” -  az USA és 
Argentína kivételével -  nem rendelkeznek jelentős belső fogyasztással, ennélfogva egyre 
erősödő exportjukkal nagy kihívást jelentenek Európának a túltermelési válság kezelésé
ben. A jelentősebb exportálókat a 6. táblázatban ismertetjük.

A borimport terén a legnagyobb termelők és exportőrök közül egyedül Franciaország 
van az élbolyban, míg Spanyolország bevitele sokéves átlagban nem éri el az évi fél 
millió hl-t sem. A világ legnagyobb importőre Németország, 13 millió hl körüli része
sedéssel, mellyel többszörösen túlszárnyalja borexportját. A jelentős bortermelők között 
egyedül még az USA importja nagyobb, mint az exportja.
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A bortermelésben nem jegyezhető, de a fogyasztásban számottevő országok közül év- 
ről-évre jelentősen nő a borfogyasztás az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Belgium
ban, Kanadában, Dániában. A borimportáló országok sorrendjét a 7. táblázat tartalmazza.

1.2.2. Főbb irányzatok a nemzetközi borászatban

A világ bortermelése a szőlőterület állandó csökkenése ellenére kiegyenlített. Ez annak 
köszönhető, hogy a szőlőtermesztés technológiai színvonala állandóan javul, s a termés
átlagok növekednek. Különösen a déli félteke nagyobb bortermelő országai (Argentína, 
Dél-Afrika) és Ausztrália tűnnek ki nagy termésátlagaikkal. Mivel a borfogyasztás növe
kedésére világviszonylatban nem számolhatunk, a korábbi évekre jellemző borfölösleg 
még hosszabb ideig fennáll.

A világ három legnagyobb bortermelő országa (Olaszország, Franciaország, Spanyol- 
ország) 2005-ben a világ borproduktumának a fele részét állította elő, amely megfelel a 
sokéves átlagnak. Az Európai Unió belső szabályozási rendszere összes tagországa szá
mára kötelezően előírja a lepárlandó bormennyiséget, szigorú szabályokhoz köti az új 
szőlők telepítését, és jelentős pénzügyi támogatást nyújt a nem kívánt ültetvények kivá
gásához. Mindezek mellett a minőségi borok részarányának szüntelen javításával igye
keznek új fogyasztókat (Japán, Kína stb.) megnyerni a bor megkedveltetéséhcz.

Franciaország, egyes országok gyors előretörése mellett is, még mindig a világ első 
számú borhatalma. Számos vörös- és fehérboruk, Champagne pezsgőboruk és a Cognac 
(tölgyfahordóban érlelt borpárlat) világviszonylatban hegemóniát élvez. A franciák átütő 
sikere annak tulajdonítható, hogy boraik piaci megalapozásához az asztali boroktól kezd
ve a legnagyobb minőségig kidolgozták a szőlőtermesztés, a borkészítés és a forgalomba 
hozatal szigorú kritériumait és azok ellenőrzési rendszerét (A francia borok és párlatok 
SOPEXA-kiadvány, 1994).

Leghíresebbek az „Ellenőrzött eredetmegnevezésü” (AOC = Appellation d’ Origine 
Contrőllée) boraik, melyek egész bortermelésüknek mintegy 30 százalékát képviselik. 
Franciaországban az „Országos Eredetmegjelölő Intézet” (INAO) 1935. évi létrehozása 
óta kidolgozott és szinte napjainkig folyamatosan finomított szabályozási rendszer ki
vívta az egész világ elismerését. A francia gyakorlat minden bortermelő ország számára 
példamutató lehet, és sok országban igyekeznek is abból minél többet meríteni.

Olaszország az elsők között szorgalmazta és széleskörűen bevezette a francia eredet- 
védelem főbb szabályait. Az olaszországi DOC (Denominazione d’ Origine Controllata), 
valamint a még szigorúbb feltételeknek is megfelelő DOCG (Den. Őrig. Contr. e Garan- 
tita) borok látványos sikere döntően közrejátszott abban, hogy Olaszország 2005-ben -  
ha csak fejhosszal is, de megelőzvén Franciaországot és Spanyolországot - , 15,7 millió 
hl-rel a világ legnagyobb borexportőré. Kiváló vörös- és fehérboraikon kívül a Grappa 
(törkölypálinka) és a Vermouth (fűszerezett likőrbor) italaik világhírűek.

Spanyolország borászata bámulatos utat tett meg Európai Uniós csatlakozása óta. Kö
vetkezetes technológiai fejlesztésekkel úgyszólván minden borkategóriában az élvonalba 
kerültek, és a „minőségi termelést” a borpiacon is érvényesítették. Borexportjukat egy 
évtized alatt megkétszerezték, amely 2005-ben már megközelítette a 15 millió hl-t.

Európai viszonylatban a német borászatot az illatos, üde reduktív borok, a portugálo
kat a Portói borok tették híressé.

A bortermelés és -fogyasztás centrumának számító Európa mellett -  amint arról már 
szóltunk -  nem feledkezhetünk meg azokról a dinamikusan fejlődő bortermelő orszá
gokról, amelyek kiváló boraikkal sikert-sikerre halmoznak, és egyre nagyobb kihívást 
jelentenek Európa számára. Különösen a déli féltekén feltörekvő Argentína, Chile, Dél- 
Afrika, Ausztrália szőlő-borgazdaságai a legkorszerűbb technológia alkalmazásával, az
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európaiakhoz képest jelentősen kisebb ráfordítással, az átlagosnál olcsóbban kínálható 
boraikkal egyre biztosabb piaci pozícióba kerülnek.

1.3. Magyarország bortermelése

Hazánk a 45,5-48,5° földrajzi szélességek között fekszik. Az ország 2/3 része a 10-11 
°C-os izotermák között a szőlőtermesztés északi zónájában, de a középső zóna közelében 
terül el. Földrajzi adottságaink elsősorban a minőségi fehérborok termelésének kedvez
nek, de az ország déli, szubmediterrán klímájú térségei igen alkalmasak a minőségi vö
rösborok készítésére is.

A minőségre nagy hangsúlyt kell helyeznünk. Magyarország szerény helyet foglal el a 
szőlő-bortermelő országok sorrendjében. A 2005. évi statisztikai adatok alapján világvi
szonylatban szőlőterületünkkel és bortermelésünkkel egyaránt a 14. helyet foglaljuk el. 
De a helyezésekhez képest jobban informálnak a valós számadatok. Bortermésünkkel a 
világ összterméséből kereken 1,2%-kal, borkivitelünkkel a világ borexportjából mintegy 
1%-kal részesedünk.

Borexportunk mennyiségi növelésére aligha gondolhatunk. Jobb pozícióba csakis mi
nőségi boraink részarányának növelésével kerülhetünk.

Ahhoz, hogy megfelelő jövőképet alkothassunk, tanulságosnak tetszik szőlő- és bor
termelésünk múltjának és jelenének áttekintése. Könyvünkben nem vállalkozhatunk rész
letes történeti leírásra, hanem egy hosszú időszaknak csupán a vázlatos ismertetésére. 
A magyar szőlőtermesztés kialakulásáról és jelenlegi helyzetéről részletesen tájékoztat 
K o z m a  P.: A szőlő és termesztése I. (1991) c. könyve.

1.3.1. Szőlő- és bortermelésünk története a második világháborúig

Magyarország területén már a honfoglalás előtt is termeltek szőlőt. A honfoglaló ma
gyarok -  akik már vándorlásaik közben megismerkedtek a szőlővel és a borral -  hazánk 
területén több helyen is virágzó szőlőültetvényeket találtak. Az ásatások folyamán feltárt 
leletek igazolják, hogy a Dunántúlon a római uralom előtt a kelták is termeltek szőlőt.

Pannónia szőlőtermelésének fellendítésében nagy érdemeket szerzett Probus császár 
az i. u. a 111. században, aki katonáival szőlőt telepíttetett. A mai Pécs és Sopron környé
kén, továbbá a Balaton északi partvidékén, valamint Somló, Szekszárd és Buda környé
kén számos emléke maradt meg a római kori szőlő- és bortermelésnek.

A római birodalom bukása után, a népvándorlások viharaiban sem pusztult el a ró
maiak hagyatéka. A hun, majd az avar és a frank uralom idején is művelték a szőlőt az itt 
élő földművelő népek.

A honfoglaló magyarság az itt talált földművelő népektől, a későbbiekben pedig a nyu
gati térítő papoktól megtanulta a szőlőtermesztést és a borkészítést. A hiteles oklevelek 
tanúsága szerint a XI. századtól kezdődően elsősorban az egyházi birtokokon és a váro
sok környékén terjedt gyorsan a szőlőtelepítés, amit az Árpád-házi királyok különféle 
privilégiumokkal, adómentességgel is ösztönöztek.

A tatárjárás után IV. Béla kiváltságokkal serkentette a szőlőtelepítések újbóli megindu
lását, és Tokaj-hegyaljára szőlőmüvelő olasz telepeseket hozott.

Az Anjou királyok (Károly Róbert és I. Lajos) korában tovább fejlődött a szőlő- és a 
bortermelés, amit hatékonyan segített a megnövekedett borkereskedelem is. A XIV. szá
zad első felében, Zsigmond uralkodása idején különösen a német tartományokba irányuló 
borkivitelünk lendült fel.

Mátyás király uralkodás idejében érte el szőlő- és bortermelésünk fejlődésének tető
fokát.

21



Bortermelésünk felfelé ívelő fejlődését a mohácsi vész utáni 150 éves török hódoltság 
megállította és az ország nagyobb részében visszavetette. E korszaknak azonban pozitív 
folyamatai is voltak. Ekkor került Magyarországra a Kadarka szőlőfajta, melyet a XVI. 
század elején a törökök elől menekülő, majd itt letelepedő szerbek (rácok) hozták be 
magukkal. A Kadarka az ország különböző szőlőtermesztő tájain gyorsan terjedt, és erős 
területi túlsúlya a XIX. század végéig, a filoxéravészig fennmaradt. Ezután több borvi
dékről (Egri, Mátraaljai stb.) kiszorult, de országosan még az 1970-es években is a leg
elterjedtebb fajta volt. A Kadarka behozatalával párhuzamosan honosodott meg a vörös-, 
siller- és rozéborok készítése.

A XVI. század szőlő-bortermelésünk történetében kiemelkedő eseményt hozott: fel
lendült a tokaj-hegyaljai szőlőtermesztés, amely megalapozta a tokaji bor világhírét. Ez 
annak köszönhető, hogy a táj páratlan ökológiai adottságait és a tapasztalatokat felhasz
nálva kialakult a jellegzetes kései tokaji szüret és borkészítési eljárás. Eleinte a tokaji 
szamorodni, majd a XVII. század közepén a tokaji aszúbor készítésének a kidolgozása és 
bevezetése már világhírnévre emelte a tokajit.

A török hódoltság alatti oktalan erdőirtás következtében a Duna-Tisza közén megin
dult futóhomok termékeny, kötött talajú területeket árasztott el. A XVIII. század végén 
nagyarányú szőlőtelepítés indult a futóhomok megkötésére. Ennek eredményeképpen a 
homoki szőlőterület néhány évtized alatt jelentősen megnövekedett. A szőlőültetvények
ben a Kis-Azsiából, a Balkánról hozzánk származó ún. pontuszi fajták (Kadarka, Dinka, 
Mézesfehér, Piros szlankamenka, Furmint, Sárfehér stb.) voltak az uralkodók.

A XIX. században még a filoxéravész előtt kezdtek meghonosodni a nyugati borsző
lőfajták, különösen az Olaszrizling. Ekkor a homokon már lelassult a telepítés, amit a 
reformkor szaktekintélyeinek -  köztük Schams Ferencnek -  elítélő nyilatkozata is kés
leltetett. Általános vélemény volt, hogy a homokon nem lehet minőségi bort készíteni.

A borkezelés nagyon alacsony színvonalú volt. A pincehigiénia, a hordókezelés, a bor 
lefejtése a seprőről, a kénezés nem volt általános. Széchenyi István a Hitel és a Világ c. 
müveiben rámutatott arra, hogy a szőlőművelésben nem maradunk el más népektől, de 
borászatunk színvonala alacsony. Ez az oka annak, hogy boraink egy része rendszeresen 
megromlik, s a külföldre szállított bor betegen, hibásan érkezik meg rendeltetési helyére. 
A borászat fejlesztésére a pesti Nemzeti Kaszinó pincéjét mintapincévé kívánta fejlesz
teni.

A reformkorban felismert problémák megoldása egyre sürgetőbbé vált. Mértékadó 
szakemberek szorgalmazták a korszerű szőlőtermesztési és borászati eljárások beveze
tését, követelték a borhamisítások, visszaélések, a termesztők kiuzsorázásának a meg
szüntetését. 1857-ben Gyürky Antal szerkesztésében megjelent az első magyar nyelvű 
folyóirat, a „Szőlészeti és Borászati Közlemények” (a mai Borászati Füzetek elődje).

A krónikus szőlész-borász szakemberhiány megszüntetésére az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület 1860-ban Entz Ferenc igazgatásával létrehozta a „Vincellér- és Ker
tészképző Gyakorlati Tanintézetet”. (Ebből fejlődtek ki a Budapesti Corvinus Egyetem 
Budai Campusán működő Karok.) Eközben a szaklap címében és szerkesztőségében vál
tozás következett be: a Borászati lapok című folyóirat szerkesztését Entz Ferenc vette át.

Az 1875-ben fellépett és igen gyorsan elterjedt filoxéra a kötött talajú szőlőkben nagy 
pusztítást végzett. Ennek következtében két évtized alatt az ország szőlőterülete csak
nem 120 ezer ha-ral csökkent. A filoxéravész során lepusztult területek rekonstrukciója 
az 1896. évi V. törvénycikk, a szőlőfclújítási törvény létrejöttével indult el nagyobb lép
tékben. A törvény a történelmi borvidékek újratelepítését hosszú lejáratú kölcsönökkel 
és egyéb kedvezményekkel segítette. Ugyanakkor elrendelte a korszerű szőlőtermesztési 
eljárások (talajforgatás, szabályos sor- és tőtávolság, karózás stb.) bevezetését, és megha
tározta a borvidékeken telepíthető fajták körét. Ez a törvénycikk rendelte el a Szőlészeti 
Kísérlet Állomás (Ampelológiai Intézet) megalapítását.
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A hegyvidéki szőlők pusztulása, majd ezt követően a homoki szőlőtelepítések fokozó
dása a kötött talajú és a homoki szőlők arányának jelentős megváltozását eredményezte.
1880-ban például még csak 51 ezer ha (kb. 14%) homoki szőlő volt, 1915-re viszont a 
filoxérával szemben immúnis, nagy kvarctartalmú homoktalajon a szőlő területe már 132 
ezer ha-ra növekedett, és így az ország összes szőlőterületének (361 ezer ha) több mint 
egyharmadát a homoki szőlő képviselte.

Még be sem fejeződött a filoxéravész utáni rekonstrukció, amikor az első világháború, 
majd azt követően a túltermelési válság ismét súlyos csapásokat mért borgazdaságunk
ra. Az első világháború után szőlőültetvényeink területének csaknem kétharmada (215 
ezer ha), a szőlő- és borfogyasztó lakosságának pedig csupán egyharmada maradt az or
szághatáron belül. Ez szükségszerűen túlkínálathoz vezetett. Megváltoztak ültetvényeink 
területi arányai is; túlsúlyba kerültek a homoki szőlők. A belföldi borpiac csökkenése 
mellett jelentéktelen mennyiségre szűkült borexportunk is. Míg például 1920 előtt kb. 
1 millió hl bort értékesítettünk külföldön, 1925-ben már csak 25 ezer hl-t tudtunk el
adni. A háború előtti vásárlók ugyanis politikai okok és önellátásra való törekvés miatt 
elzárkóztak a magyar bor vásárlásától. Mindez rendkívül kedvezőtlenül hatott borgazda
ságunk alakulására. A gyenge kereslet és a megnövekedett költségek (szőlőoltványok, 
permetezőszerek) miatt a szőlőt csak ráfizetéssel lehetett termeszteni. A viszonylagos túl
termelés -  évi 3-4,5 millió hl -  azért is nyomasztóan hatott, mert hiány volt tárolótérben, 
hordókban is. Az 1930-as években valamelyest javult a helyzet. Évi 200 000 hl-re nőtt a 
borexport, és pinceszövetkezetek, állami borpincék létesültek. Ezek a pincék enyhítették 
a tárolótérhiányt, s ugyanakkor a borok szakszerű kezelését is ellátták.

Ezzel együtt sem sikerült megakadályozni a kevés befektetést igénylő direkttermő 
szőlőfajták rohamos terjedését. Gyakoriak voltak a borhamisítások, a visszaélések. Az 
1929. évi XVII. te. eltiltotta a direkttermő fajták telepítését, az 1938. évi XXXI. te. pedig 
elrendelte a meglévő ültetvényeknek 3 év alatti kivágását vagy átoltását.

A direkttermő ültetvények területe 1929-ben 9500 ha, 1938-ban pedig már közel 
24 000 ha volt. A silány direkttermő borok évi termése ekkor már az egy millió hl-t is 
elérte. A tiltó rendelkezések megvalósítását a második világháború megakadályozta, így 
a direkttermő kérdés rendezése a háború utáni időszakra maradt.

1.3.2. Szőlő- és bortermelésünk a második világháború után napjainkig

A második világháború folyamán a munkaerő, anyag- és eszközhiány miatt további 
hanyatlás következett be a szőlő- és bortermelés színvonalában. Jelentős háborús kárt 
szenvedtek az ültetvények és a hordóállomány. Közvetlenül a háború befejeződése után 
átmenetileg fölélénkült a termelési kedv, de a politika mind nyomasztóbb szorítása szőlő
borgazdaságunkat katasztrofális mélypontra juttatta. A fordulat évében, 1949-ben hozott 
rendeletekkel megszüntették a szőlészeti és borászati felügyelőségeket, feloszlatták a 
hegyközségeket. A beszolgáltatás elrendelése után több ezer hektár szőlő vált gazdátlan
ná, s a megművelt ültetvényekben is általánossá vált a zsaroló metszés, a gondatlanság. 
A szőlők állapota évről évre romlott: 1948-1956 között mintegy 47 800 ha pusztult ki. Az 
1948-ban nyilvántartott 243 200 ha szőlő 1956-ra fokozatosan 195 400 ha-ra csökkent.

A termelés alacsony színvonalán nem voltak képesek javítani az 1949-ben megalakí
tott, leromlott szőlőket, pincéket örökölt állami gazdaságok, és az erőszakkal összetákolt 
termelőszövetkezetek. Az akkori állapotokat tükrözik a kis termésátlagok is. Az 1949— 
1956 közötti évek bortermése 8,3-16,6 hl/ha között váltakozott.

A gazdaságtalan termelés miatt félő volt, hogy szőlő-borgazdaságunk tragikus korszak 
elé néz: eltűnhet a szőlő-bortermelő országok sorából. A krónikus borhiány még fokozta 
az országosan rossz közérzetet. Az aggasztó helyzet felétlenül állami segítséget követelt.
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Az 1950-es évek végén felgyorsultak egy nagyarányú szőlőtelepítési program előké
születei. A felújítás beindításához és ösztönzéséhez az állam jelentős anyagi támogatást 
nyújtott a II. ötéves tervidőszakban. Ennek eredményeképpen 1961-1965 között 47 000 
ha új szőlőt telepítettünk, mely időszak második szőlőrekonstrukció név alatt vált ismertté 
szőlő-borgazdaságunkban. Egyidejűleg megkezdődött új borászati üzemek létesítése is.

A nagyarányú telepítési programmal sikerült mérsékelni a borhiányt, s egyben meg
kezdeni a silány italutánzatok az ún. „műborok” kiszorítását.

Az II. ötéves tervidőszakban elvégzett szőlőrekonstrukció kétségkívül hozott javulást, 
de nem oldotta meg borszőlőtermesztésünk és borászatunk korszerű alapokra helyezésé
nek feladatát. A feszítő gondok feloldása érdekében végzett szőlőtelepítések idején szóba 
sem jöhetett egy hosszú távra szóló célirányos rekonstrukció.

Súlyos problémát okozott a termőhelyek kijelölése. Szőlőültetvényeket olyan térsé
gekben is létesítettek, ahol a szőlészetnek-borászatnak nem voltak hagyományai, de a 
telepítések állami támogatása sokak számára vonzó volt. Sok szőlő került az Alföld mély 
fekvésű területeire, ahol a téli és a tavaszi fagyok gyakorisága miatt nem volt meg a kellő 
termésbiztonság. A gyenge termőképességü. sülevényes homokbuckák eldózerolt terü
letein még a kedvezőbb évjáratokban sem termett elfogadható mennyiségű és minőségű 
szőlő. E területekre azért kerülhetett mégis ültetvény, mert a II., sőt a III. tervidőszakban 
lényeges irányzat volt, hogy szőlőt csak az egyéb mezőgazdasági növények termesztésé
re nem vagy kevésbé alkalmas területekre szabad telepíteni, tehát a szőlőtermesztésnek 
területhasznosító, népességfoglalkoztató és -eltartó képességét vették figyelembe. Ez a 
szemlélet 1973-ig maradt érvényben.

Az 1961-65 közötti időszak döntően meghatározta szőlőtermesztésünk technológiai 
irányát. A nagyarányú telepítési program teljesítésének és a szőlők megművelésének a 
feltétele volt a minél nagyobb mértékű gépesítés, amely az akkor rendelkezésre álló me
zőgazdasági erő- és munkagépekkel kizárólag a szélessoros -  legalább 2,40 m sortávol
ságú -  ültetvényekben vált lehetővé. Erre a korábbi időszakhoz képest merőben új ter
mesztéstechnológiai feladatra összpontosult a szakemberek tevékenysége. Szerencsére a 
termelési szakemberek az intenzív tőkemüvelés módokra -  különösen a Lenz-Moser féle 
magasmüvelésre vonatkozóan -  hasznos segítséget kaptak a hazai kutatások eredménye
iből és a kezdeményező szőlőgazdaságok termelési tapasztalataiból.

A nagyszabású telepítési programnak gyenge oldala volt az intenzív tőkemüvelés-mó- 
dok és a szőlőfajták közötti összhang megtermelésének a hiánya. A rendelkezésre álló 
szaporítóanyag lényegében a korábbi időszak fajtaösszetételének a reprodukálására volt 
alkalmas.

Az Alföldön nagy területen telepített pontuszi fajták (Kövidinka, Kadarka, Ezerjó, 
Izsáki stb.) csődöt mondtak a szélessoros ültetvényekben; még a takarás melletti szálvesz- 
szős fajművelés sem adott biztonságot. A minőség legtöbbször elfogadhatatlanul gyenge 
volt. Világossá vált, hogy az intenzív tőkemüvelés módok összeférhetetlenek a pontuszi 
fajtákkal, s az alföldi szőlő-bortermelők válaszút elé érkeztek. A választ a pontuszi fajták 
rohamos visszaesése jelzi.

Az 1961-65 közötti telepítésekben nagy részarányt képviselő szőlőfajták közül egye
düli az Olaszrizling, amely országos viszonylatban megállta a helyét, és a fehér borszőlő
fajták között máig a legjelentősebb fajtánk.

A szőlőtelepítésekkel szinte párhuzamosan nagyszabású borászati program indult. Ek
kor elsősorban az állami gazdaságokban gomba módra létesültek az AGROTERV típus
tervei alapján az ún. borkombinátok. Feladatuk volt a borkészítés, a bortárolás és csak 
esetenként a palackozás. A palackozó üzemeket nagyobb ütemben az 1970-es évektől 
kezdve létesítették, összhangban a borexport látványos felfutásával.

A borkombinátokban mind az építmények, mind az edényzet szerkezeti anyagát te
kintve uralkodó volt a vasbeton. Ez hosszú időre meghatározta, mondhatni bénította a
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fejlesztést. Különösen a musterjesztés szakszerű irányításának a hiánya okozott gondot. 
Később a saválló acéltartályok szabadtéri elhelyezésével javult a helyzet, de a borkészíté
si technológia nemzetközi mércével mérhető korszerűsítése csak az utóbbi két évtizedben 
kezdődött.

A 11. ötéves tervidőszakban végzett szőlőrekonstrukciót és a pinceépítést jellemző hi
ányosságok ellenére bizton állítható, hogy e nagyszabású munka mérföldkőnek minősül 
szőlő-borgazdaságunk történetében. Javult a belső ellátás, biztonságosabbá vált a bor
export, és sokrétű tapasztalatok birtokában jó felkészülési lehetőség nyílt a következő 
időszakok körültekintő, célirányos fejlesztéseihez.

A következő tízéves periódusban, 1966 és 1975 között a szőlő-bortermelésre háruló 
terhek növelése folytán évről-évre hanyatlott a telepítési kedv. Ebben az időszakban 
mindössze 16 000 ha szőlőt telepítettek, és 56 000 ha-t kivágtak. A kialakult nehéz hely
zetben ismét határozott állami beavatkozásra volt szükség.

Az 1973. évi kormányhatározat számításba véve a borászatnak az exportforgalmazás
ban betöltött fontos szerepét, a szőlő-borgazdaságot a fejlesztendő ágazatok közé sorolta 
(3113/1973. MT sz. határozat). Ezután még több kormány-, illetve MEM-rendeletben 
foglalt támogatásokkal, ugyanakkor szigorú előírásokkal igyekeztek megteremteni szőlő
borgazdaságunk hosszabb távra szóló biztonságát.

Az intézkedések nyomán országos léptékű, átgondolt fejlesztési program indult. Az 
1976-1990 közötti 15 éves periódusban egyenletes ütemben 45 000 ha korszerű szőlő- 
ültetvény létesült. Külön örvendetes tény, hogy elindult egy hatékony fajtaváltás, mely
nek eredményeként előnyösen változott a fajtaszerkezet. A nevezett időszakban a nyu
gati fajták (Chardonnay, Rajnai rizling, Szürkebarát, Tramini), továbbá a hagyományos 
minőségi fajták (Olaszrizling, Furmint, Hárslevelű, Ottonel muskotály stb.) térhódítása 
megalapozta boraink minőségének, exportképességének javulását.

Ehhez jelentősen hozzájárultak a borászatban végbement technológiai, műszaki-tech
nikai fejlesztések. Dinamikusan nőtt a palackozás és a pezsgőgyártás, melyet a borexport 
további fokozódása tett szükségessé.

A szőlő- és bortermelés főbb adatait a 8. táblázat tartalmazza.

8. táblázat. A szőlő- és bortermelés főbb adatai az elmúlt félévszázados időszakban 
(Forrás: KSH, Bull. d’ O.I.V. 2005., HNT)

Időszak
Átlagos szőlőterület 

ezer ha
Termés átlag 

t/ha
Bortermés 

ezer hl

1961-1965 228 3,21 3772

1966-1970 237 3,48 4599

1971-1975 214 3,78 4962

1976-1980 184 4,63 5157

1981-1985 157 5,09 4958

1986-1990 142 5,10 4314

1991-1995 133 5,20 3822

1996-2000 126 5,40 4126

2001-2005 92 7,08 4199

2006 84 6,91 3144

2007 83 7,18 3221

2008 82 8,30 3500
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Az adatokból kiolvasható, hogy a szőlőterület kerek fél évszázadon át napjainkig fo
lyamatosan csökken, tehát a telepítések mértéke végig kisebb volt, mint a kivágásoké. 
A termésátlagok az 1960-as évektől a 80-as évekig egyenletesen növekedtek, ezután az 
ezredfordulóig 5 t/ha körüli szinten állandósultak, de e növekedéssel együtt is messze 
elmaradtunk a fejlett szőlő-bortermelő országoktól.

Az ezredfordulótól kezdve jelentősen nőttek a termésátlagok, mely a szőlőültetvények 
jobb beállottságának, kondíciójának tulajdonítható. A szőlőkivágások motiváltságában 
kettős indíttatás, érdek húzódik meg. Egyfelől a szőlő-bortermelők a kiöregedett, kis ter
mőképességű ültetvényeiket számolják fel (kivágják, elhagyják), másfelől viszont az Eu
rópai Unió válságkezelő (túltermelési válság leküzdését célzó) programja a nagy hozamú 
szőlők kivágására serkenti a gazdákat. A támogatott kivágások jóval kisebb összterületet 
érintenek, mint előbbiek. Ennélfogva a csökkenő szőlőterület országos viszonylatban 
növekvő termésátlagot eredményezett, mellyel közelebb kerültünk egyes fejlett európai 
bortermelő országok átlagaihoz.

Szőlő-borgazdaságunk jelenleg is nagy változásokon megy át, mint történelme során 
már annyiszor. A rendszerváltás fölszámolta a szocialista nagyüzemeket, és a privatizá
cióval gyökeresen átalakultak a tulajdon- és birtokviszonyok. A szőlőültetvények döntő 
többsége kistermelők tulajdonába jutott, míg a borászati nagyüzemek egyik része kül
földi, illetve magyar befektetők kezére került, másik része kisebb részekre darabolódott 
vagy tönkrement. Ebben a történelmi helyzetben és a fejlett bortermelő országokkal ver
senyezve kell megfelelnünk a piacgazdasági kihívásoknak.

Számos példa igazolja, hogy a legkülönbözőbb méretű szőlő-borgazdaságok (kis-, kö
zép- és nagyüzemek) eredményesen működhetnek, ha a tulajdonosi szemlélet összhangba 
kerül a hosszabb távra szóló eltökéltséggel. Ehhez még feltételként csatlakoztatjuk a ki
váló szakmai felkészültséget, a technológia állandó fejlesztését és a nemzetközi borpiac 
naprakész ismeretét, igényeit.

1.3.3. A szőlő- és bortermelés területi megoszlása

Hazánkban a szőlőtermelő helyek hosszú évszázadok alatt a termőhelyi adottságok és a 
gazdasági, társadalmi viszonyok hatására alakultak ki. A termőhelyek mai arculata szoro
san összefügg azokkal a törvényi rendcletekkel, amelyekkel a történelem folyamán sza
bályozni kívánták a szőlő-bortermelés kereteit, és meghatározni a fejlődés irányát.

A ma érvényes területi besorolást a „2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és 
a borgazdálkodásról” c. törvény, valamint ehhez kapcsolódóan a 127/2009 (IX.29.) FVM 
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A törvényes rendelkezések szerint a szőlőtermesztés termőhelyei a következők:
a.) borvidékek,
b.) borvidéken kívüli területek.
Borvidék olyan termőhelyek összessége, amely több település közigazgatási te

rületére kiterjedően hasonló éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző 
fajtaösszetételű és művelésű ültetvényekkel, sajátos szőlő- és bortermelési hagyomá
nyokkal rendelkezik, és amelyről sajátos jellegű borászati termékek származnak; bor
vidékbe olyan település sorolható, amelynek a szőlő termőhelyi kataszterében nyilván
tartott területe a település összes mezőgazdaságilag hasznosított területének 7%-át eléri, 
vagy olyan település, illetve fővárosi vagy megyei jogú városi kerület, amelynek terüle
tén borászati üzem működik.

Borvidéken kívüli területek leginkább családi borellátásra berendezkedett -  ritkábban 
árutermelő -  szőlő-borgazdaságok.

A termőhelyeket az ún. „termőhelyi kataszter” alapján minősítik.
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A borszőlő termőhelyi katasztere a termőhelyek egységes nyilvántartási rendszere, 
amely borszőlő termesztésére való alkalmasság szempontjából ökológiailag minősített, 
osztályozott és lehatárolt határrészek nyilvántartása külterületi átnézeti térképeken és 
adatlapokon. A térképeken a környezeti tényezők alapján értékelt területeket (ökotópok) 
be kell határolni, és azonosító kódszámmal, valamint osztályjelöléssel kell ellátni.

A termőhelyi kataszterbe sorolás nyilvántartásának, módosításának, törlésének eljárás
rendjét és a vonatkozó döntés közzétételét, a nevezett törvény írja elő.

Borszőlőültetvényt telepíteni csak termőhelyi kataszterbe sorolt területen lehet.
A borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó terület a kataszteri osztályozás szerint:
a.) I. osztályú, borszőlő termesztésére kiváló adottságú,
b.) II. osztályú, 1. borszőlőtermesztésre kedvező adottságú,
2. borszőlőtermcsztésre alkalmas
terület lehet.
A borvidékek száma: 22. E térségek rendeletben felsorolt településeinek a szőlőkatasz

ter szerint I. és II. osztályú határrészei tartoznak az érintett borvidékbe.

9. táblázat. A szőlő- és bortermelés főbb borvidéki mutatói 2008-ban (Forrás: HNT)

Sorszám Borvidék megnevezése Terület ha Települések száma 2008-ban

1. Csongrádi borvidék 1 664 20

2. Hajós-Bajai borvidék 2 114 16

3. Kunsági borvidék 22 578 106

4. Neszmélyi borvidék 1 342 26

5. Badacsonyi borvidék 1 548 16

6. Balatoníured-Csopaki borvidék 2 068 27

7. Balaton-felvidéki borvidék 1 123 24

8. Etyek-Budai borvidék 1 565 17

9. Móri borvidék 568 6

10. Pannonhalmi borvidék 614 16

11. Nagy-Somlói borvidék 603 10

12. Soproni borvidék 1 769 20

13. Balatonboglári borvidék 3 154 35

14. Pécsi borvidék 745 32

15. Szekszárdi borvidék 2 331 15

16. Villányi borvidék 2 529 17

17. Bükki borvidék 1 156 22

18. Egri borvidék 5 861 20

19. Mátrai borvidék 7 207 27

20. Tokaji borvidék 5 745 27

21. Zalai borvidék 1 398 42

22. Tolnai borvidék 2 664 54

Borvidékek összesen 70 344 595

Borvidéken kívüli összesen 11 508 1 635

Mindösszesen 81 852 2 230
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5. ábra. Magyarország borvidékei: 1. Csongrádi, 2. Hajós-Bajai, 3. Kunsági, 4. Ncszmélyi,
5. Badacsonyi, 6. Balatonfürcd-Csopaki, 7. Balaton-felvidéki, 8. Etyek-Budai, 9. Móri,

10. Pannonhalmi, 11. Nagy-Somlói, 12. Soproni, 13. Balatonboglári, 14. Pécsi, 15. Szekszárdi, 
16. Villányi, 17. Bükki, 18. Egri, 19. Mátrai, 20. Tokaji, 21. Zalai, 22. Tolnai

Megkülönböztetett státusszal bír leghíresebb termőhelyünk, a Tokaji borvidék, melyre 
különleges törvényes előírások vonatkoznak.

A borvidékek felsorolását, borszőlővel beültetett területét és az érintett települések 
számát a 9. táblázat tartalmazza. A borvidékek területi elhelyezkedését az 5. ábra szem
lélteti. A borszőlő területi megoszlása az EU-Bizottság 2008. évi nyilvántartása alapján
-  összhangban a HNT adatbázisával:

borvidéki összterület 70 344 ha
borvidéken kívüli összterület 11 508 ha 
borszőlő terület mindösszesen 81 852 ha
A törvényes előírások szerint a borkészítésre alkalmas fajtákat két osztályba sorolják, 

úgymint:
1. engedélyezett fajták,
2. ideiglenesen engedélyezett fajták.
A Nemzeti Fajtajegyzékben, illetve a Közösségi Fajtajegyzékben szereplő fajták osz

tályba sorolása fontos megkülönböztetést jelent. Árutermelő szőlőültetvény létesítésére és 
pótlására az engedélyezett osztályba sorolt borszőlőfajta használható fel. Az ideiglene
sen engedélyezett osztályba sorolt borszőlőfajták már nem telepíthetők; értelemszerűen 
csakis időleges fennmaradásukkal számolhatnak.

1.3.3.1. Borvidékek
Szőlő- és bortermelésünk legjelentősebb termőhelyei a borvidékek. Ezeken terem az áru
bor túlnyomó része, de igazi meghatározó szerepük a borminőségben domborodik ki. 
Sok borvidékünk és településeik számára hozott elismerést, hírnevet a bor. A borvidéket 
e helyen a hagyományokra alapozott borok jellegzetességein keresztül kívánjuk bemutat
ni a 9. táblázatban nevezett sorrendben. Borvidékeink rangos borai K a t ó n a - D ö m ö t ö r : 

Magyar borok és borvidékek (1963) c. könyvben olvashatók.
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/. Csongrádi borvidék
A korábban nagy kiterjedésű, heterogén Alföldi borvidék egy részéből 1990-ben alakult 
borvidék a Tisza mentén hosszan, észak-déli irányban húzódik, déli része nyugat felé 
kiszélesedik. Borvidéki egységét a Tisza víztükrének közelsége teremti meg. A borvidék 
napfényben gazdag térség. Változatos talajai között jelentős a lepelhomok.

Borai között a Csongrádi kadarka és a Pusztamérgesi olaszrizling a legismertebbek. 
A hagyományos pontuszi fajtákból (Kövidinka stb.) kellemes, könnyű borok készülnek.

Figyelemre méltó a Csongrádi térségben a Kadarka visszaszorulása mellett a Kék
frankos és a Cabernet franc térhódítása, továbbá termelésbiztonsági és minőségi okokból 
valamennyi körzetben a Rajnai rizling, a Cserszegi fűszeres, a Kunleány és a Bianca 
fölkarolása. Nevezett vörös- és fehérbor-szőlőfajtákból nagyobb arányban készíthetők 
minőségi borok.

A borvidék az utóbbi évtized legnagyobb vesztese; területe ezalatt kevesebb, mint egy- 
harmadára zsugorodott.

2. Hajós-Bajai borvidék
Ugyancsak az Alföldi borvidék egy részéből alakították ki 1990-ben a Duna-Tisza közé
nek délnyugati részén, a Dunához közel eső borvidéket. Talaj- és klímaviszonyai az Al
föld más térségeihez képest kedvezőbbek. A Szekszárd felől Sükösd, Hajós irányába hú
zódó Bácskai hátság (Hosszúhegy) az Alföld viszonylatában nagyobb tengerszint feletti 
magasságával, a lepelhomokhoz viszonyított nagyobb arányú gazdag lösztalajaival ked
vező feltételeket kínál a minőségi borok készítéséhez. A Dunamenti síkság agroökológiai 
körzetében elhelyezkedő Vaskút-Bajai térség fagyveszélyeztetettsége viszont előbbihez 
képest nagyobb.

Borai között jó minőségű fehér- és vörösborok találhatók. Híresebbek a vörösborok; 
közöttük is hagyományosan elismert a Hajósi kadarka és a Vaskúti kadarka, továbbá a 
márkás Hajósi cabernet. A fehérborok közül a Chardonnay, az Olaszrizling, a Cserszegi 
fűszeres, valamint a Rajnai rizling érdemelnek kiemelést.

3. Kunsági borvidék
A Duna-Tisza közén nagy területi kiterjedése és a termelt bor összmennyisége alapján ki
emelkedően a legnagyobb borvidékünk. Itt terem az ország borainak legalább az % része. 
Fajtaköre is széles körű, mely részint nagy kiterjedésével, részint szélsőséges éghajlatával 
kapcsolatos. A gyakori fagykáros telek miatt a különösen fagyérzékeny pontuszi fajták 
(Ezerjó, Arany sárfehér, Kadarka, Kövidinka) téli takarása indokolt. Talaja nagyobb rész
ben különböző összetételű immúnis homok.

Borai között egyaránt megtalálhatók a fehér-, a rozé- és a vörösborok. Legismertebb 
a Kiskőrösi kadarka. Az egykori Alföldi borvidék hagyományos fajtáiból készített borok 
általában könnyűek, lágyak. A viszonylagosan jó fagytűrésüknél fogva fölkarolt minősé
gi fehér- és vörösborszőlö-fajták (Rajnai rizling, Cserszegi fűszeres, illetve a Cabernet 
franc, Cabernet sauvignon, Kékfrankos) illatos, zamatos minőségi borokat adnak.

4. Neszmélyi borvidék
A Bakony hegység északi és a Vértes nyugati nyúlványain, valamint a Gerecse hegység 
nyugati lejtőin terülnek el az ültetvények. A borvidék ökológiai adottságai kedvezőek a 
szőlőtermesztésre.

Borai a kedvező termőhelyi viszonyok és az előnyös fajtaösszetétel folytán többsé
gükben jó vagy kiváló minőségűek. Jellemzőik az illat- és zamatgazdagság, valamint az 
élénk savtartalom. A borvidéken túlnyomóan fehérborokat termelnek.
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Hagyományos fajta az Ezerjó. Elterjedt a Rizlingszilváni, amely itt talált igazi termő
helyére; illatos, élénk, telt, többségében minőségi bor. A borvidék Chardonnay, Olaszriz
ling, Királyleányka borai gyakran a kiváló minősítést is elérik.

5. Badacsonyi borvidék
A Balaton északnyugati részén, vulkanikus hegyek lejtőin terül el egyik nevezetes bor
vidékünk. A hegyek közül leghíresebb a borvidék névadója, a Badacsony hegy továbbá 
a Szent György-hegy, a Szigliget-hegy, az Ábrahámhegy, a Gulács, a Csobánc és a Tót
hegyes. A borvidék éghajlata a Balaton víztükrének kiegyenlítő hatására enyhe, a szőlő- 
termesztésre kedvező. Különösen a déli, délnyugati lejtők napfényes, védett területein 
alakul ki kedvező mikroklíma a szőlő számára. Talaja változatos.

Borai illatosak, zamatosak, alkoholtartalmuk nagy, savtartalmuk finom. Legfontosabb 
fajta az Olaszrizling, amelynek részaránya a fajták között a borvidék összes szőlőhegyén, 
településén a legnagyobb. A Badacsonyi olaszrizlingre jellemző illat, harmonikus ösz- 
szetétel és a keserümandulára emlékeztető finom kesernyés utóíz összhangja valamennyi 
borvidékünk vonatkozásában itt a legkifejezőbb. Ugyancsak rangos bor a telt, zamatos 
Szent György-hegyi olaszrizling. A borvidék másik kiemelkedő borfajtája a Badacso
nyi szürkebarát. Jellemzője az intenzív, tartós illat és zamat, valamint a gömbölyüség. 
E borfajta gyakran édeskés, édes. A borvidék híressége még a savas karakterű, száraz 
Badacsonyi kéknyelű, de ennek nagyobb a híre, mint gasztronómiai ismertsége. Akadnak 
más kiváló borok is (Chardonnay, Ottonel muskotály, Sauvignon blanc stb.), melyek jól 
kiegészítik a főfajtákat.

6. Balatonfiired-Csopaki borvidék
A Badacsonyi borvidék szomszédságában, a Balaton északkeleti részén, nagyobbrészt 
enyhe lejtőkön elhelyezkedő borvidék. Éghajlata és természeti viszonyai az előbbihez 
hasonlóak. Talajai a Badacsonyi borvidékhez hasonlóak, de annál még változatosabbak. 
Különleges látványt nyújtanak Csopak térségében a vörös színű talajok.

Borai a badacsonyiakhoz képest kissé lágyabbak, finom illatúak, jellegzetes zamatúak. 
Legelterjedtebb fajtája az Olaszrizling, leghíresebb borai a Balatonfüredi olaszrizling és 
a Csopaki olaszrizling. Elterjedtségben a második helyen áll a Rizlingszilváni, amely bor
fajta is nagyobbrészt megüti a minőségi bor szintjét. A borvidéken termelt Chardonnay, 
Rajnai rizling, Ottonel muskotály, Szürkebarát előbbieket hasznosan kiegészítő jó vagy 
inkább kiváló minőségű borok.

7. Balaton-felvidéki borvidék
A Badacsonyi borvidékkel határos, attól a Balaton mentén északkeleti és délnyugati 
irányban húzódó borvidék két része nemcsak földrajzilag, hanem borai karakterében is 
különbözik egymástól. Ezáltal a borvidék akár két körzetre is tagolódhatna. A Balatonhoz 
közeli termőhelyek adottságai kiválóak, de a víztükörtől távolabb eső, laposabb területek 
éghajlata már nem olyan kedvező, mint a Balaton-felvidék másik két borvidékén.

Borai kissé vékonyabbak és savasabbak, mint a badacsonyiak, habár a Káli-medence 
borainak zamatgazdasága, testessége gyakran idézi a badacsonyit. A Balaton-felvidéki 
borvidéknek is legfőbb bora az Olaszrizling. Fontossági sorrendben következik a Szürke
barát, majd a Rizlingszilváni. A kiegészítő fajták (Chardonnay, Ottonel muskotály, Sau
vignon, Tramini) borai sem maradnak el az előbbiek mögött.

8. Etyek-Budai borvidék
A hagyományosan pezsgőalapbort termelő etyeki térségből és környékéből, továbbá a 
velencei termőhelyekből 1990-ben alakult ki a borvidék, amely 1997-ben Buda környé
kével bővült. Előbbinek létrejöttében döntő szerepet játszott a HUNGAROVIN Rt., mely

30



mindkét körzetben működő szőlőgazdaságában újabb fajták elterjesztésével korszerű ül
tetvényeket létesített, pezsgőalapborok előállítása céljából. Az etyeki meszes talajok a 
kívánatos savas karakterű pezsgöalapborok előállítására kedvezőek. A budai térség az 
1997-ben hozott rendelettel visszanyerte régi rangját.

Borai a borvidék ökológiai adottságainál fogva élénk savtartalmúak. A széles fajta- 
választékban legismertebbek a Chardonnay, a Sauvignon, a Szürkebarát, az Irsai Olivér 
borok, de még számos más fehér fajta is megállja a helyét.

9. Móri borvidék
A Vértes hegység déli és délnyugati lankáin terül el. Ökológiai adottságai a fehérbor
szőlőfajták termeléséhez nagyon kedvezőek. Hagyományos fajtája az Ezerjó, amely év
századok alatt itt talált igazi otthonára. A Móri borvidék az Ezerjónak köszönheti hír
nevét. Ritkaságszámba megy, hogy táj és fajta ennyire egymásra találjon. Ugyanakkor 
sajnálatos tény, hogy a híres Móri ezerjó szinte elvérzett az elmúlt négy évtized durva 
„termesztéstechnológiai sablonjainak” áldozati oltárán. A lokálpatrióta szőlő-borterme
lők kötelessége, hogy e hibát helyére tegye.

Borait ma is a hagyományos Móri ezerjó képviseli, amely a borivók legkedveltebb 
italai közé tartozik. Színe határozott zöldfehér, illata, zamata diszkrét, nem hivalkodó, 
ugyanakkor gerinces, testes, savas bor. A savtartalom azonban nem ütközik ki, jól bele
simul a testes bor harmóniájába. A borvidéken az Ezerjó visszaszorulása végett telepített 
szőlőfajták között teret nyertek a Chardonnay, a Leányka, a Tramini és a Rizlingszilváni 
fajták.

/ 0. Pannonhalmi borvidék
E térség 1990-ben kapott borvidéki rangot részint gazdag szőlészeti-borászati hagyomá
nyai, részint fejlődése elismeréseként. A Pannonhalmi apátság pincészetében már évszá
zadokkal ezelőtt érlelődtek olyan borfajták (pl. Rajnai rizling, Tramini), melyek más bor
vidékeinken csak az utóbbi évtizedekben honosodtak meg.

A Pannonhalmi borvidéken a hagyományosan ismert és az időközben fölkarolt faj
ták szerencsésen találkoznak a szőlőtermesztés korszerűsítésével. A borvidék természeti 
adottságai igen kedvezőek; időjárási viszonyai kiegyenlítettek, talajai gazdagok, csapa
dékellátottsága jó.

Borai illatosak, zamatosak, testesek. Az elismerő szavak a kiváló Olaszrizling, Rajnai 
rizling, Tramini, Chardonnay mellett legtöbbször a Rizlingszilvánit is megilletik.

Sajnálatos, hogy a borvidéken termett borok a közönség körében alig ismertek.

II. Nagy-Somlói borvidék
Hazánk szinte legkisebb, de egyik legkarakteresebb fehérborokat adó borvidéke. A sík
sági környezetéből kiemelkedő, szimmetrikus, vulkáni Somló hegy mindegyik égtáji 
fekvésében eredményes szőlőtermesztés folytatható. Éghajlata a Dunántúlra jellemzően 
kiegyenlített, mikroklímája egyedi, talaja változatos.

Borai hosszú évszázadok alatt tekintélyt szereztek a borvidéknek. Savas karakterűek, 
testesek, e miatt lassan érnek, de többéves fahordós ászkolással maradandó élményt nyúj
tó kemény, „férfias” borok. Legfőbb fajta a Somlói furmint és az ezt jól kiegészítő Somlói 
olaszrizling. Mindkét fajta jellegzetessége a diszkrét illat és zamat, a testesség, mely tu
lajdonságok jól megférnek a somlói borok hagyományaival. A borvidéken jó minőséget 
ad még a Hárslevelű, a más borvidékekhez képest élénkebb savtartalmú, illatos Tramini, 
valamint az itteni szőlő-bortermelők és a gasztronómia érzelemvilágához kötődő Juhfark.
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12. Soproni borvidék
A leghüvösebb éghajlatú, legcsapadékosabb, enyhe telü borvidék hazánk nyugati hatá
ra közelében, a Fertő tavat szegélyező dombokon terül el. Hűvös klímájánál fogva úgy 
vélhetnénk, hogy a borvidék adottságai a vörösborszőlő-fajták termesztésére kevésbé 
kedvezőek. A gyakorlat azonban mást igazol. A Soproni borvidék ősrégi tradíciójával, 
hírnevét megalapozó kereskedelmével, nagy idegenforgalmával a vörösborok egyik híres 
centrumává vált.

Borai között kiemelkedően első helyen áll a Soproni kékfrankos. E borfajta színanyag
ban gazdag, mélyvörös színű, rendszerint keményebb és fanyarabb, mint a többi, mele
gebb klímájú borvidékünk Kékfrankos borai. A Soproni kékfrankos harmóniája, élvez- 
hetősége lényegesen javul a hosszabb idejű -  1-2 évi -  fahordós érleléssel. A borvidék 
vörösborainak előnyére vált, hogy az utóbbi évtizedekben a Kékfrankos mellett más vö- 
rösborszőlő-fajtákat -  főleg Cabernet franc-t, Merlot-t stb. -  is telepítettek.

A fehér fajták között található Chardonnay, Leányka, Tramini borok illatosabbak, élén- 
kebb savtartalmúak, mint másutt. A hazánkban ritkaságszámba menő Korai piros veltelini 
a borvidék fehérbor-specifikumának minősül.

13. Balatonboglári borvidék
A borvidék a Balaton déli partján, Somogy megye jó bortermő helyeiből 1982-ben jött 
létre. Nagy szerepe volt ebben az akkori Balatonboglári Állami Gazdaságnak, melynek 
hatékony integrációja révén a borpiac követelményeihez igazított szőlőfajták telepítésé
vel példásan működő szőlőgazdaságok létesültek.

A borvidék ökológiai adottságai igen jók. Klímájára előnyösen hat a Balaton víztükre, 
változatos, jó szerkezetű talajai, szelíd domboldalai, csapadékviszonyai is kedvezőek a 
szőlőtermesztésre.

Borainak fajtaválasztéka meglehetősen nagy. A fehérborok illatban, zamatban gaz
dagok. A szőlőfajták módszeres kiválasztásában mértékadó szempont volt a jó minőség 
mellett az élénk savtartalom. A hagyományos Olaszrizling, sőt a másutt inkább lágy Riz
lingszilváni és Ottonel muskotály savharmóniája c borvidéken kielégítő. Savas karakterű
ek a Chardonnay, a Rajnai rizling, a Zöld veltelini és leginkább az országos viszonylatban 
a legnagyobb felületen itt termesztett Királyleányka borok. A vörösborok mennyisége 
háttérbe szorul a fehérek mögött, de minőségben a Cabernet sauvignon és Kékfrankos 
boraik fölveszik azokkal a versenyt.

14. Pécsi borvidék
A Mecsek hegység napsütötte, meleg lankáin, s a Mecsektől Mohácsig terjedő szelíd 
dombok oldalán alakult ki ez a borvidék. Hazánk legmelegebb, szubmediterrán jellegű 
térsége kedvező feltételeket kínálna a vörösborok előállításához is, ennek ellenére hagyo
mányosan szinte kizárólag fehérborszőlőt termesztenek.

A borvidék fokozatosan zsugorodik Pécs város terjeszkedése miatt.
Borainak fajtaválasztéka a borvidék viszonylag kisebb területrészesedése ellenére is 

számottevő. A borok lágyak, testesek, fűszeresek, gyorsan fejlődnek. A pécsi térség leg
híresebb bora a Pécsi cirfandli. Ez a késői érésű fajta az itteni meleg klímában talált igazi 
otthonára; fűszeres zamatú, finom savérzetü, jobb évjáratokban nagy élvezeti értékű bor.

Jelentős az Olaszrizling és a Chardonnay részaránya. Megtalálhatók még az előbbi
eknél keményebb karakterű Királyleányka, Rajnai rizling, Sauvignon, Zenit, a Furmint 
és a Hárslevelű borok is. A lágyabb borokat az illatos Ottonel muskotály, a Tramini és a 
Rizlingszilváni képviseli. A borvidék összes fajtája alkalmas minőségi borok készítésére.
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15. Szekszárdi borvidék
Hazánk egyik legrégibb hírneves borvidéke nagyobb részben Szekszárd várostól délre, 
a Bátaszék irányában húzódó dombvonulatokon fekszik. A borv idék különösen Kadarka 
vörösborairól vált híressé, mely az itteni meleg klímában és lösztalajon kiváló minőséget 
teremhet. A meredek lejtők laza lösztalajait nagymértékben rombolja a vízerózió. Az eró
ziós károk kivédésére a veszélyeztetett hegyoldalakat jelentős arányban teraszosították.

Borai közül a vörösborok országos viszonylatban is kiváló minőségűek. Szép vörös 
színűek, lágyak, fűszeresek, kellemesen fanyarak, korán kialakul finom bársonyosságuk. 
A borvidék vörösbor fajtaköre mára jelentősen kibővült. A hagyományos Szekszárdi ka
darka mellett elterjedt a Kékfrankos, a Cabernet franc, a Cabernet sauvignon és előfordul 
a Merlot, a Zweigelt, a Pinot noir.

A vörösborok között egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a borvidék másik híressé
ge, a több évszázados múltra visszatekintő Szekszárdi Bikavér. Ezt a bort -  hasonlóan 
az Egri Bikavérhez -  kötelezően legalább három, de inkább több kékszőlő fajta célszerű 
házasításával készítik, hogy még jobban kidomborodjék a nehéz, testes vörösbor zamat
gazdagsága és bársonyossága. A márkás bor csak a Szekszárdi borvidéken állítható elő, 
legalább 12 hónapig terjedő fahordós érlelési kötelezettséggel. Az előírások szerint OEM: 
„Szekszárdi Bikavér” néven csak palackozottan forgalmazható.

Fehérborai zamatosak, testesek, de a meleg klímában gyakori a savhiány. Fehérborait 
főleg az Olaszrizling, a Chardonnay, a Rajnai rizling és a Rizlingszilváni képviseli, de 
megtalálhatók a Szürkebarát, a Zenit, a Zöld veltelini borok is.

16. Villányi borvidék
Hazánk egyik legjellegzetesebb, legdélibb elhelyezkedésű borvidéke a Villányi-hegység 
déli, délnyugati lankáin terül el. Éghajlata a Pécsi borvidékhez hasonlóan szubmediterrán 
jellegű. Talaja lösz és vörösagyag. Ökológiai adottságai egyaránt alkalmasak a minőségi 
vörös- és fehérborok készítésére.

Bár a vonatkozó FVM-rendelet a borvidéken belül nem nevez meg körzeteket, Villány 
térségében főképpen vörösborokat, Siklós környékén pedig leginkább fehérborokat ter
melnek. A borvidék igazi hírnevét vörösboraival alapozta meg.

Borai közül a vörösborok országos viszonylatban mind minőségben, mind fajtavá
lasztékban vitathatatlanul az első helyen állnak. Szép mélyvörös színűek, testesek, fű
szeresek, harmonikusan lágyak, nagy élvezeti értéket nyújtanak. Közöttük a hagyomá
nyosan híres Villányi portugieser itt talált igazi hazájára, sőt hazánkban jóformán csak 
itt készülhet belőle „nagy minőség” -  elfogadható biztonsággal. Elterjedt és megbecsült 
fajtának minősül a Kékfrankos is. Utóbbi évtizedekben különösen híressé váltak a Villá
nyi cabernet franc és Villányi cabernet sauvignon borok, melyek egyre nagyobb rangot 
adnak a borvidéknek. A kékszőlő fajtákból mind szélesebb körben készítenek kellemes, 
üde rozéborokat is.

A villányi szőlő-borgazdaságok a palackozott, kiemelkedő minőségű borok nagy rész
arányát tekintve országosan is előkelő helyet vívtak ki maguknak.

A fehérborok között a legelterjedtebbek az Olaszrizling és a Hárslevelű fajták. Fölka
rolt fajták még a Chardonnay, a Rajnai rizling és a Tramini. Legismertebb fehérborok a 
Siklósi olaszrizling és a Villányi hárslevelű.

/ 7. Bükki borvidék
A borvidék a Bükk hegység déli, délkeleti lejtőin Mezőkövesd és Miskolc között húzódó, 
szőlővel betelepített domboldalakat foglalja magában. Létrehozását az 1960-as években 
indított nagyarányú szőlőtelepítéseknek köszönhetően egy 1970. évi MÉM-rendelet tör
vényesítette.
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A borvidék ökológiai adottságai főleg a fehér borszőlő termesztésére előnyösek. 
A Bükk vonulata észak felöl védelmet nyújt a hideg szelektől, ezáltal a jó fekvésű lejtő
kön kedvező mikroklíma alakul ki. Talajai riolittufán kialakult fekete nyirok- és agyagbe- 
mosódásos barna erdőtalajok.

Borai túlnyomóan élénk savtartalmúak, illatosak, zamatosak. Elterjedtebb fehér szőlő
fajták az Olaszrizling, a Leányka, a Chardonnay, a hazai nemesítésűek közül a Cserszegi 
fűszeres, a Karát, a Zengő, míg a kékszőlőfajták közül Kékfrankos és Zweigelt található.

A bőséges fajtaválaszték mellett azonban megjegyzendő, hogy a borvidék arculatának 
kialakulása még várat magára. Borai kevéssé ismertek, kereskedelmi forgalomban palac
kos formában alig találhatók.

18. Egri borvidék
A Bükk hegység délnyugati oldalán húzódó dombvonulatokon terül el hazánk nagy múl
tú, nevezetes borvidéke. Éghajlatára jellemző, hogy viszonylag későn tavaszodik, szá
raz jellegű. Talaja változatos. Legjellemzőbbek a riolittufán kialakult mészben szegény, 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok.

A borvidék hagyományos elismertsége vörösboraihoz kötődik, de adottságai fehérbo
rok készítéséhez is kedvezőek.

Borai közül leghíresebb és nemzetközi viszonylatban is hazánk egyik legismertebb 
bormárkája az Egri Bikavér. Jellemzője, hogy mély rubinvörös színű, a borvidék északi 
elterülésénél fogva viszonylag nagyobb savtartalmú, bársonyosságának kialakulásához 
hosszabb fahordós érlelést igénylő bor. Az Egri Bikavér csak az Egri borvidéken állítható 
elő, legalább három kékszőlőfajtából. Előírás szerint kötelező a fahordós érlelés legalább 
12 hónapon keresztül. Csak palackban hozható forgalomba OEM: „Egri Bikavér”, illetve 
„Egri Bikavér Superior” néven.

Eredetileg a Kadarka volt a meghatározó fajta, melyhez leginkább Portugieser, Kék
frankos borokat házasítottak. A filoxéravész után háttérbe szorult, majd a második vi
lágháború után a borvidékről szinte teljesen eltűnt Kadarka után manapság az Egri bi
kavér legjellemzőbb fajtája a Kékfrankos, melyhez Cabernet sauvignon, Cabernet franc, 
Portugieser, Blauburger, esetleg Merlot borok közül legalább két fajtát választanak. Az 
Egri Bikavér annál zamatgazdagabb, minél több kékszőlőfajtából tevődik össze. A fajták 
aránya az évjáratra jellemző időjárási viszonyoktól, illetve a szőlő érettségétől, színgaz
dagságától függ.

Az Egri Bikavér boron kívül forgalmaznak még más vörösborokat is, mint például a 
Kékfrankos, a Cabernet sauvignon, a Cabernet franc, a Merlot stb.

A borvidék fehérboraiból is széles választék áll rendelkezésre. Legismertebb az Egri 
leányka, amely kedvező évjáratban ritkaságszámba menő borkülönlegességnek minősül
het. A Debrői térség híressége a Debrői hárslevelű, amely már a múlt században ismert, 
az 1930-as évektől kezdve pedig külföldön is egyik legismertebb bormárkaként kedvelt 
félédes bor.

Elterjedt még az Olaszrizling, és megtalálhatók a Chardonnay, az Ottonel muskotály, a 
Rizlingszilváni, a Tramini, a Zenit borok is.

A borvidéken riolittufába vájt, kiegyenlített klímájú pincék kedvező természetes kör
nyezetet kínálnak a borok érleléséhez.

19. Mátrai borvidék
A kelet-nyugati irányban húzódó Mátra hegység lábánál, annak előhegyein, dombjain, 
s az azok előtti szelíd vonulatokon fekszik hazánk legnagyobb kiterjedésű, kötött tala
jú borvidéke. A borvidék ökológiai adottságai a szőlő-bortermelésre igen kedvezőek. 
A Mátra hegyvonulata északról védettséget nyújt, a talajok változatosak, mélyrétegűek, 
tápanyagokban gazdagok.

34



Az 1970-es évek közepétől másfél évtizeden át végzett szölőrekonstrukció eredmé
nyeként országos viszonylatban is kiemelkedő méretű szőlő-borgazdaságok alakultak ki 
a borvidéken, melyek átütő sikert hoztak a borminőség javulásában is. A hagyományos 
Olaszrizling mellett tovább terjedt a Hárslevelű, a Leányka, az Ottonel muskotály, a Riz
lingszilváni, és meghonosodtak a Chardonnay, a Szürkebarát, a Tramini és más minőségi 
fajták.

Borai túlnyomóan fehérborok, illatban, zamatban gazdagok, inkább lágy karakterűek. 
Az Olaszrizling minden településen főfajtának minősül; a szőlő jó beérésekor finom re
zedaillatával, ízharmóniájával hívja fel a figyelmet. Leghíresebb az Abasári olaszrizling, 
amely e térségben a legillatosabb, sajátságosán kesernyés ízű, a borvidék egyik speciali
tása. Másik hírneves bor a Domoszlói muskotály, amely a borvidék legtöbb településén 
található Ottonel muskotályok között a legnépszerűbb.

A két egykori hírneves bor termelési háttere és forgalmazása mára erősen visszaesett. 
Helyükre a borvidék más településeiről kerültek ki jó minőségű borok.

20. Tokaji borvidék
Legnevezetesebb, világszerte ismert borvidékünk. Bár a szőlészetnek-borászatnak évez
redes hagyományai vannak a térségben, világhírre azonban csak a XVII. században emel
kedett, amikor a jellegzetes kései szüret és borkészítési eljárás eredményeként ismertté 
vált a borvidék rangos borkülönlegessége, a Tokaji aszú. Az egyedülálló bor XIV. Lajos 
francia király udvarában kapta a „borok királya, a királyok bora” kitüntető címet.

A borvidék a tokaji-zempléni hegyvonulat agroökológiai körzetében három jellegze
tes hegy, az abaújszántói és a sátoraljaújhelyi Sátorhegy, valamint a tokaji Kopasz-hegy 
közötti háromszögben 27 település határában terül el. A legkiválóbb termőhelyek Tarcal, 
Tolcsva, Mád, Tállya községek és Tokaj város határában vannak.

Éghajlata kontinentális jellegű, az ősz hosszú, enyhe, napfényes, párás, kissé csapa
dékos, ami kedvező a szőlő nemesrothadására, aszúsodására. Talaja nagyon változatos. 
Tokaj és Tarcal határában nagy kiterjedésű a lösz, míg a zempléni hegyvonulat lejtőin 
rioliton, andeziten és ezek tufáin nehezen megmunkálható, nehéz, kötött nyiroktalajok, 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak ki. A talaj a vulkanikus eredetű kőzetek 
törmelékeivel keveredik, helyenként erősen köves és erodált.

A borvidék fő fajtája a szőlőterület több mint kétharmadát kitevő Furmint. Másik el
terjedt fajta a Hárslevelű, megközelítően egyharmados területi részesedéssel. Harmadik 
ajánlott fajta a Sárga muskotály, melyet csak kis területen termelnek. A három hagyomá
nyos fajta mellett újabban a Kövérszőlő és a Zéta fajtákra is felfigyeltek.

A Tokaji borvidék zárt térség, ami azt jelenti, hogy ide más területről származó szőlőt, 
mustot, bort -  a palackozott borok kivételével -  behozni nem szabad. Ezzel a borvidék 
borai, borkülönlegességei fokozott védelemben részesülnek.

A tokaji borkülönlegességek készítésének és kezelésének módját, továbbá a forgalom
ba hozatal szabályait a 2004. évi XVIII. törvény, és az ezt kiegészítő 99/2004.(VI.3.) 
FVM rendelet írja elő.

A tokaji borkülönlegességeket: Tokaji aszú, Tokaji eszencia. Tokaji szamorodni, To
kaji fordítás és a Tokaji máslás csak kizárólag egyedi típusú tokaji palackban szabad 
forgalomba hozni. (A tokaji borkülönlegességek készítését és kezelését könyvünk külön 
fejezete ismerteti.)

A borvidéken a nem aszúsodott, nem túlérett szőlőtermésből készített borok fajtanevü
kön, túlnyomóan Tokaji furmint és Tokaji hárslevelű néven kerülnek forgalomba. Jelleg
zetességük, hogy rendszerint sok savat tartalmaznak, extraktdúsak, testesek, zamatosak, 
lassan fejlődnek.

A borok kőzetbe vájt, kiváló hőmérsékletű pincékben és bennük évszázados hagyomá
nyok szerint kisméretű gönci és szerednyei hordókban érlelődnek. A szőlőfajták nevén
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forgalmazott boroknál (nem a borkülönlegességeknél!) azonban e hagyományok megtör
ni látszanak; ezek tárolására, érlelésére mindinkább alkalmaznak saválló acéltartályokat, 
hogy a piac egy jelentős szegmense által a tokaji boroktól is kívánt friss borjelleg alakul
jon ki.

21. Zalai borvidék
Az 1997. évi törvényes rendelkezés alapján jött létre a Zalai borvidék. A zalai dombságon 
nagy földrajzi távolságra eső termőhelyek borvidéki egységét a klimatikus tényezők ki
egyenlítettsége teremti meg. Az évi 700-900 mm csapadék jóval meghaladja az országos 
átlagot, így az aszálykár ezen a vidéken szinte ismeretlen. Talajképző kőzete a lösz, ame
lyen elsősorban agyagbemosódásos barna erdőtalajok találhatók.

Borai túlnyomóan fehérborok, illatgazdagok, élénk savtartalmúak. Főbb fajták: Olasz
rizling, Rizlingszilváni, Szürkebarát, Királyleányka, Cserszegi fűszeres, Sauvignon, 
Chardonnay.

Megjegyzendő, hogy a borvidék önálló borászati arculatának kialakítása a jövő felada
ta, de a kedvező adottságok előbb-utóbb kikövetelik maguknak a jelenleginél nagyobb 
ismertséget és elismerést.

22. Tolnai borvidék
Ugyancsak az 1997. évi rendelkezéssel jött létre az önálló Tolnai borvidék is; egy része 
a Szekszárdi borvidékből vált ki, más része egyéb termőhelyek átsorolásával került ide. 
A borvidék adottságai közel állnak a Szekszárdi borvidékéhez, de a szakmai hagyomá
nyokat és a kialakult rangot tekintve elmaradnak utóbbitól.

Borai között a fehér- és a vörösborok egyaránt megtalálhatók. Az itteni meleg térsé
gekben a fehérborok tüzesek, testesek, zamatosak, többnyire lágy karakterűek. Legelter
jedtebb a Chardonnay, és jelentős még az Olaszrizling, Rizlingszilváni, Zöld veltelini, 
Királyleányka, Rajnai rizling borok részaránya. A vörösborok még méltóbban képviselik 
a szubmediterrán jellegű kedvező adottságú borvidéket. Tetszetős vörös színűek, lágyak, 
fűszeresek, kellemesen fanyarak. A vörösborok között legelterjedtebbek a Kékfrankos, a 
Merlot, a Zweigelt fajták, de feljövőben van a Cabernet, valamint a Pinot noir.

1.3.4. A hazai borfogyasztás, -export, -import

Borfogyasztás. Magyarországon a második világháború előtti időszakban fejenként át
lagosan évi 30-32 liter bort fogyasztottak. A bor részesedése az alkoholos italok között 
nagyon tekintélyes volt, meghaladta a 80%-ot. Ekkor a sör és a közforgalomban lévő 
tömény szeszes italok fogyasztása még jelentéktelen volt. Az elmúlt fél évszázadban -  
különösen az utóbbi évtizedekben -  azonban erős átrendeződés ment végbe az alkoholos 
italok fogyasztási arányában. Közülük egyedül a bor maradt a régi, 30 l/fő/év szinten, míg 
a sörfogyasztás ugrásszerűen nőtt; az 1980-as években már elérte, később meghaladta az 
évi 100 litert.

Többszörösére nőtt a tömény szeszes italok fogyasztása is, amely ebben az időszakban 
meghaladta az évi 10 litert (Török, 1995).

Borfogyasztásunk viszonylagos stagnálásában a kezdeti időszakban közrejátszott a 
tényleges borhiány, később pedig az ún. „exportccntrikusság” miatt relatív borhiány ke
letkezett. A maradék-elv alapján az 1980-as évek második felében belföldön már csak 
2-2,5 millió hl bor értékesülhetett. így állt elő az a paradox helyzet, hogy míg a bomagy- 
hatalmak (Olaszország, Franciaország, Spanyolország) eladási gondokkal küszködtek, és 
igyekeztek szelepeket nyitni a túltermelési válság levezetésére, addig hazánkban a legsze
rényebb minőségű borok is könnyen piacra találtak. Az ilyen tömegborok azonban nem
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10. táblázat. A hazai borfogyasztás alakulása 1976 és 2005 között (Forrás: KSH és Bull. d' O.I.V. 
2005.)

Év liter/fó Év litcr/fö Év litcr/fö

1976 35,3 1986 23,2 1996 29,6

1977 34,0 1987 21,5 1997 28,6

1978 33,8 1988 20,5 1998 28,7

1979 34,0 1989 22,8 1999 31,0

1980 34,8 1990 27,7 2000 30,8

1981 29,7 1991 28,9 2001 31,4

1982 31,8 1992 31,5 2002 33,9

1983 29,6 1993 31,8 2003 30,7

1984 30,7 1994 29,2 2004 30,4

1985 24,8 1995 30,0 2005 34,7

szerezhettek maguknak tekintélyt az italfogyasztók körében. E miatt sokan elfordultak a 
bortól, és a sört részesítették előnyben. Ezt elősegítette, hogy a sör akkor még olcsó volt.

Az utóbbi 30 év borfogyasztásának alakulását a 10. táblázatban ismertetjük. Az ada
tokból látható, hogy az 1970-es évek második felében elért rekord (évi 5 millió hl fölötti) 
bortermésünkkel összhangban közel 35 literre nőtt az évi borfogyasztás. Az 1980-as évek 
első felében kb. 30 1-cs, majd az évtized második felében csupán 23 1-es átlagot regiszt
rálhattunk. Ez a mélypont időlegesnek bizonyult. Borfogyasztásunk felfelé ívelő pályára 
került, és napjainkban ismét évi 30 literre, sőt kissé a fölé emelkedett. Bár 2006. év után 
pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, a becslések az utóbbiakat igazolják.

Borexport. Bár Magyarország 1995-ben a szerény 14. helyet töltötte be a bortermelő 
országok között, a világ exportálói sorában elfoglalt 11. helye figyelmet érdemel. A ma
gyar borexport mindig is számottevő volt. Az ágazattól egyre nagyobb mértékben köve
telt és az 1975-1985. közötti években soha nem tapasztalt csúcsra jutott export azonban 
már meghaladta borászatunk erejét. Ugyanakkor a nevezett időszak jelentős pozitívuma, 
hogy a nagyobb árbevételt hozó palackos borok részaránya folyamatosan javult a hordós 
borokkal szemben. Jelentősen nőtt a pezsgőexport is. Ezzel összhangban ugrásszerűen 
fejlődött a magyar borászat technológiai -  ezen belül műszaki-technikai -  színvonala.

Az 1991. évet az ismert politikai változások következtében a korábbi sikeres export
piacok csaknem teljes összeomlása jellemezte. Az azóta eltelt időszakban a piacgazdaság 
kemény feltételei közepette, a nagy európai borexportőrök és a harmadik világ által ger
jesztett túlkínálat miatti éles versenyben kell megtartanunk összezsugorodott borpiaca
inkat. Biztosra vehető, hogy az utóbbi időszakban kialakult, viszonylag kiegyenlített évi 
700 000-800 000 hl közötti borexport csak magas színvonalú, fegyelmezett munkával 
tartható fenn.

Az elmúlt 30 év bonyolult időszakában teljesített borexport alakulásáról a 11. táblázat 
bővebb részletezésben, míg a 12. táblázat -  pontos részadatok hiányában -  összesített 
végszámokkal tájékoztat.

Borimport. Magyarország bortermelő, borból önellátó, exportáló ország lévén, csak 
kisebb mennyiségű bort importált - választékbővítés céljából egészen 2005-ig (13. táblá
zat). A 2006. évtől kezdve azonban a borimport az előző évek megszokott mennyiségének 
több mint a háromszorosára, majd 2007-től -  a magyar szőlő-bortermelők döbbenetére
-  évi fél millió hl körüli mennyiségre növekedett. Megismétlődni látszottak a kerek 100
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II. táblázat. A magyar borexport alakulása 
1976 és 1995 között (ezer hl) (Forrás: MBE, 
SZBSZT)

Év Hordós
bor

Palac
kozott

bor

Pezsgő Ö ssze
sen

1976 847 811 115 1773

1977 927 1080 136 2143

1978 1007 867 176 2050

1979 1149 917 194 2260

1980 1117 975 215 2307

1981 1168 1083 266 2517

1982 1154 1117 313 2584

1983 1109 1477 430 3016

1984 1082 1663 464 3209

1985 1121 1583 517 3221

1986 531 1214 355 2100

1987 552 1162 356 2070

1988 602 1232 300 2134

1989 539 1394 340 2273

1990 361 926 311 1598

1991 361 421 28 810

1992 326 272 74 672

1993 287 347 179 813

1994 *430 358 154 *942

1995 464 601 205 1270

12. táblázat. A magyar borexport alakulása 
1996 és 2009 között ezer hl-ben (Forrás: Bull. 
d’ O.I.V. 2005., KSH, EU ill. HNT)

Időszak ezer hl/év

1996-2000 964

2001-2005 645

2006 744*

2007 787*

2008 761**

2009 745**

* KSH
** EU illetve HNT adatok

13. táblázat. A  magyar borimport alakulása 
1991 és 2009 között (Forrás: Bull. d' O.I.V. 
2005., KSH, EU)

Időszak ezer hl/év

1991-1995 74

1996-2000 32

2001-2005 52

2006 181*

2007 515*

2008 464**

2009 464**

* KSH
** EU illetve HNT adatok

* szőlőmust + sűrítmény

évvel ezelőtti időszak történései, m ikoris ugyancsak olcsó olasz borokkal árasztották el 
M agyarországot a hazai term elők bosszúságára, elkeseredésére.

Csakhogy a két időszak viszonyai és tanulságai lényegesen eltérnek egym ástól. 
A mintegy 100 évvel ezelőtt, a filoxéravész által szétzilált állapotok közepette, a hete
rogén felkészültségű és technológiai színvonalú term elők képtelenek voltak egységes 
borpiaci fellépésre, m iközben a szerény, de m egbízható m inőségű, egységes, olcsó olasz 
borok vonzották a borkereskedőket. A mai időkben az európai uniós tagságunk révén 
számunkra is kötelező szabadpiaci áruáram lás biztosítása révén behozott, elképesztően 
olcsó, olasz töm egborok más kihívást jelentenek, m int egykoron. Jelenleg és a közeljövő
ben átgondolt, a szakmai szervezetek és az illetékes hatóságok által egyeztetett együttm ű
ködésre van égető szükség ahhoz, hogy a m agyar szőlő-borgazdaság, borainak verseny- 
képességével kilábaljon a hullám völgyből.
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1.3.5. A szőlő- és bortermelés törvényi szabályozása

Ahogyan a szölö- és bortermelés egyidős az emberiség történetével, ugyanúgy régi kele
tűek a borral kapcsolatos manipulációk is. A bor már az ókorban értékes árunak minősült, 
így fontos szerepet játszott a kereskedelemben. Egyesek hamar ráébredtek arra, hogy a 
borszaporítás a meggazdagodás egyik csábító lehetősége. A borhamisítás leggyakoribb 
módszere a legrégebbi időktől kezdve napjainkig a „nyújtás”, azaz a vizezés. A természe
ti katasztrófák (pl. jégverés) idején gyakoribb volt a hamisítás, mert a terméskiesés miatti 
borhiányt ilyen törvénytelen módon igyekeztek pótolni.

Az egyes közösségek, államok, birodalmak törvényhozói kemény szankciókat vezet
tek be a borhamisítás megfékezésére. Például a Római Birodalomban a mértéktelen vi
zezésen rajtakapott borpancsolót lábához kötött kővel a tengerbe süllyesztették. Az ilyen 
elrettentő büntetések ellenére sem sikerült azonban véget vetni a borhamisításnak, amely 
válságos időkben -  főleg háborúk idején -  újra és újra feléledt. Ilyenkor szigorúbb tör
vényi beavatkozás volt a válasz, és hosszú időszakon át sikerült megfékezni a visszaélé
seket.

A szőlő- és borkultúra több évezredes múltjára összességében a zavartalan fejlődés, 
a konszolidált állapotok jellemzőek egészen a XIX. század közepéig. E század második 
felében bekövetkezett filoxéravész azonban katasztrofális helyzetet teremtett -  az euró
pai bortermelő országok szőlőültetvényének több mint 2/3-a kipusztult —, s a bajokat 
még tetézte, hogy a filoxerával együtt Amerikából behurcolt lisztharmat és peronoszpóra 
kórokozó gombák a megmaradt ültetvényeket, azok termését tovább pusztították. A XIX. 
század közepén elsőként a lisztharmat, a 60-as évek elején a filoxera, majd a peronosz
póra jelent meg és elözönlötte Európát. Az óriási nemzetgazdasági kárt és nyomort oko
zó pusztítás mindenkit felkészületlenül ért, és a hirtelen keletkezett borhiány az ókortól 
létező borhamisítást nagymértékben felfokozta. Ez a helyzet a korábbihoz képest más 
léptékű állami beavatkozást, törvényi szabályozást követelt.

A filoxéravész előtti időkben csak helyi érvényű, rendszerint írásba foglalt rendelke
zésekkel, jogkönyvekkel stb. szabályozták a szőlő-borgazdálkodást. A filoxéravész fel
lépését követően széleskörűen országos érvényű jogszabályt, ún. bortörvényt léptettek 
érvénybe. Időrendben Ausztriában (1880.), Franciaországban (1888.), Németországban 
(1892.) és Magyarországon (1893.) jelentették meg az első bortörvényt. Ennek alaphang
ja mindenütt a borhamisítások elleni küzdelem, s azok szankcionálása.

Magyarország első bortörvénye*: „XXIII. törvény-czikk a mesterséges borok készíté
sének és azok forgalomba hozatalának tilalmazásáról” címmel jelent meg. Ennek kezdő 
mondata -  „Mesterséges bort készíteni vagy gyártani, úgyszintén ily bort bármi módon 
forgalomba hozni tilos” -  világosan jelzi, hogy a törvényben a kor sürgető teendőit tekint
ve a hamisítvány fogalma áll a szabályozás központjában.

A borhamisítások elleni közdelem még évtizedeken át reflektorfényben állt -  amely 
sajnálatosan napjainkban is kényszerű követelmény - ,  de már a századforduló utáni 
években kirajzolódott, hogy szőlő-borgazdaságunk talpra állítása, hatékony fejlesztése új 
szemléletet kíván. Olyan pozitív megközelítést, melyben a fogalmak nem a hamisítvány, 
hanem a bor közé csoportosulnak. A kor kiváló szakértői felismerték, hogy a bortörvény 
folyamatos korszerűsítésre szoruló jogszabály.

Az első bortörvényt követő 1908. XLVII.t-cz. még ugyan „A borhamisításnak és ha
misított bor fogalomba hozatalának tilalmazásáról” címet viseli, de ez a második bortör
vénynek elfogadott jogszabály a borhamisítások elleni szigorú fellépés mellett a szőlő- és 
borgazdaság teljes területét szabályozza. A második bortörvény kezdő mondata: „Bor

* Szentesítést nyert 1893. évi június 30-án. Kihirdettetett az „Országos Törvénytár”-ban 1893. évi július 4-én. 
Életbe lépett 1894. január 4-én.
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elnevezés alatt az a szeszes ital értendő, amely kizárólag a szőlő levéből (szőlőmustból) 
erjesztés útján állíttatott elő” jelzi a már említett pozitív irányú elmozdulást.

A hat fejezetből álló bortörvény előírja a must és a bor készítésének, kezelésének, for
galomba hozatalának feltételeit, módozatait, a felhasználható kezelőanyagokat, a tokaji 
borokra vonatkozó különleges rendelkezéseket, a borseprőre, törkölyborra, gyümölcs
borokra, pezsgőre, habzóborra vonatkozó szabályokat. Büntető határozataiban szigorú 
pénzbüntetést és szabadságvesztést helyez kilátásba a borhamisítók részére. Rendelkezik 
továbbá a bortörvény betartásáért felelős hatóságok, valamint a Borvizsgáló és borcllen- 
őrző bizottságok létrehozásáról, működéséről. Utóbbiakról a következők szerint intézke
dik: „Borvizsgáló szakértő bizottságok szervezete, s azok megalakításának és működésé
nek szabályai rendeleti úton állapítandók meg.”

Az 1908. évi második bortörvény rendelkezései mérföldkőnek minősülnek szőlő-bor
gazdaságunk életében. Ha a közel egy évszázad alatt bekövetkezett hallatlanul gyors fej
lődés és változások (műszaki-technikai forradalom, a borízlés változása stb.) szükséges
sé is teszik a bortörvény egyes részeinek módosítását, alapvető rendező elvei máig élő, 
hasznosítható koncepcionális értékek. A jogszabály hivatalosan 1924-ig volt hatályban, 
amikor is megjelent a bortörvény újabb, átdolgozott kiadása.

Az 1924. IX. törvénycikk „A bor előállításának, kezelésének és forgalmának szabá
lyozásáról és a borhamisítás tilalmazásáról” már címében is viseli a bor fogalomkörének 
kiszélesítését. Az 1908. évi bortörvényhez képest lényeges változás, hogy ebben már 
rendelkeznek a típusborok, a csemegeborok, az aszúborok (a tokaji aszúborok kivételé
vel, melyekre továbbra is a különleges előírások maradnak érvényben), a borpárlat és a 
gyógyborok készítéséről 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 fogalommeghatározás van érvényben. 
A bortörvény külön fejezetben rendelkezik a borseprőről, a törkölyborról „és a borhoz 
hasonló egyéb italokról, továbbá tiltja a szőlőn kívül más friss gyümölcsből” bármilyen 
elnevezésű gyümölcsbor forgalomba hozatalát. Ezáltal az 1924. IX. törvénycikk egy fe
jezettel bővülve hét fejezetből áll. A borhamisításra és egyéb szabálytalanságokra vo
natkozó büntető előírások helyenként még az előzőénél is szigorúbbak. Az ellenőrzésre 
vonatkozó rendelkezések között új elemként jelenik meg egy magas szintű tanács létreho
zása a következők szerint: „A szőlészeti és borászati szak- és gazdaságpolitikai kérdések 
megvitatására, szakvélemények felülbírálására és elvi jelentőségű szakkérdésekben véle
ményezésre és javaslattételre az érdekelt miniszterek képviselőinek bevonásával szőlő
borgazdasági tanácsot kell létesíteni.

Megalakításukat, szervezetüket és eljárásukat a földművelésügyi miniszter rendelettel 
szabályozza.”

Az 1924. IX. törvénycikkhez végrehajtási utasításként csatolták az 1929. évi X. tör
vénycikket (A m. kir. földművelésügyi miniszter 1929. évi 2.000/II. számú rendeletc.). 
A kerek 100 oldal terjedelmű anyag az 1924. évi bortörvény kiegészített, módosított, a 
szőlő-borgazdaság minden fontos területét -  ideértve a származási bizonyítvány(l) -nyil
vántartás, -kérvénymintákról szóló mellékleteket is -  magában foglaló részletes anyag. 
Az 1924. évi IX. és az 1929. évi X. t.c. együttesen volt érvényben 1936-ig.

Az 1936. V. t.-c. és annak 1936.(70.000/1936. F.M. számú) végrehajtása változatlan 
címmel, jó részében szentesíti az előző, nagyon alapos munkát tükröző bortörvényt, de 
bizonyos fogalmi pontosítások mellett rendelkezik az ürmösbor továbbá a misztella (foj
tott must) készítéséről és forgalmazásáról. Előírja az állami ellenőrzőjegyek bevezetését 
és alkalmazásának feltételeit a megkülönböztetésre érdemes borokra - kötelezően a tokaji 
borkülönlegességekre. Az 1936. V. t. c. és nevezett végrehajtása valamint azok módosítá
sai (Magyar Közlöny 1959. 113. szám) 1959. július 1-én hatályukat vesztették.
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A bortörvény újabb, átdolgozott kiadása 1959-ben jelent meg. „A szölö-, gyümölcs- és 
borgazdálkodásról szóló 1959. évi 23. számú törvényerejű rendelet és az annak végrehaj
tására vonatkozó 2/1959.(XI.27.) F.M. - Élm.M.sz. együttes rendelete alapos változást 
jelent az előzőhöz képest, amely már a címből is kitűnik. Már a „bortörvény” szó puszta 
említése sem teljesen hiteles, hiszen a „Szőlő- és gyümölcsgazdálkodás” c. I. fejezetben 
erősen keverednek a szőlő és az egyes gyümölcsfajok szaporítására, telepítésére, fenn
tartására vonatkozó előírások. Ez a keveredés amiatt sem szerencsés, mivel a bor alap
anyaga -  deklaráltan -  kizárólag a szőlőtermés és a bor készítése, kezelése, forgalmazása, 
bármely más terméktől eltérő speciális szabályozást kíván. Ezzel kölcsönhatásban kell 
szabályozni a borszőlő termesztését is, alávetve a borászat minőségi követelményeinek. 
Utóbbira azonban alig van utalás a rendeletben.

Jóval az 1959. évi föllazító rendcletek megjelentetése előtt 1949-ben politikai indí
tékok alapján fölszámolták a hegyközségeket, megszüntettek a szőlészeti és borászati 
felügyelőségeket, államosították a borkereskedelmet. A szőlő-borgazdaságot ért szelle
mi és anyagi veszteség kiolvasható az egyoldalúra sikerült bortörvényből. Nehézkessé 
vált a borellenőrzés is. A borellenőrző bizottságok megszervezését a rendelet a megyei 
mezőgazdasági osztályok feladatkörébe utalta. A bizottságok általában szervezetlenül, 
alacsony színvonalon, beszűkült hatáskörrel működtek, de megkérdőjelezhető volt a re
gionális szakvélemények felülbírálatára és a végleges szakvélemény megadására alakított 
Országos Borvizsgáló Szakértő Bizottság tagjai egy részének szakmai kompetenciája is.

Az 1959. évi rendeletek csupán kismértékben fékezték - fékezgették - borászatunk 
színvonalának süllyedését.

Egy újabb jó évtized elteltével 1997-ig, vagyis közel három évtizeden át „A szőlő- és 
gyümölcstermesztésről, valamint a borgazdálkodásról szóló 1970. évi 36. számú törvény
erejű rendelet” valamint annak végrehajtására kiadott 40/1977.(XI.29.) számú MÉM ren
delet volt érvényben. Ezekben a változatlan cím ellenére már pozitív előrelépés tapasz
talható; háttérbe került a gyümölcstermesztés és a borgazdálkodás kezdi visszanyerni a 
második világháború előtti időszak bortörvényeinek arányait.

Az utóbbi évtizedekben, különösen a 90-es években felgyorsult események, folyama
tok egyre nagyobb erővel feszítették az érvényben lévő bortörvény kereteit, és borásza
tunk színvonalának hatékony fejlesztése, valamint az EU-harmonizáció által támasztott 
követelmények szükségessé tették az alaprendelet gyakori módosítását. Ezek a „toldoz- 
gatások” csupán tűzoltásnak minősíthetők, s az ezredforduló előtt már nagyon megérett 
az új, EU-konform bortörvény életbe léptetésének a szükségessége. Az érthető várako
zás után megjelent az új bortörvény: „1997. évi CXXI. törvény a szőlőtermesztésről és 
borgazdálkodásról”, amely letisztult címében a magyar szőlő- és borgazdaság általános 
szabályozásáról szól.

A magyar borászat szempontjából a törvényi szintű szabályozáshoz való visszatérés 
igen nagy jelentőségű, mert ebben a szakmai szempontok mellett kifejeződik az ágazat 
nemzetgazdasági és társadalmi elismertsége is.

A jogszabály megalkotásakor összhangot kellett teremteni a nemzeti szabályok, a 
nemzetközi gyakorlat, az élelmiszertörvény (1995. évi XC. törvény) és a szeszipari ter
mékekre vonatkozó normák között. A termékelőállítás szabályait be kellett illeszteni a 
hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény és a gazdasági törvények révén kialakult 
szabályozási környezetbe.

Fontos szempont volt az EU előírásaihoz való közelítés is, hiszen a bortörvényt alkal
massá kellett tenni a csatlakozási felkészülés során a magyar érdekek markáns nevesíté
sére.

A törvény révén lehetővé kellett tenni a hatékonyabb fellépést, a fogyasztókat meg
tévesztő jelölések vagy hamis termékek előállításának lehetetlenné tétele érdekében. Új 
szankciórendszert kellett életbe léptetni a jogellenes cselekmények visszaszorítására.
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Az I. fejezetben a bevezető rendelkezések keretében rögzítették a törvény tárgyát, ezt 
követően az értelmező rendelkezések között a törvény értelmezése szempontjából alap
vető fogalmak meghatározása következik.

Az árutermő szőlő alsó határát a jogszabály rögzítette, ami azért fontos, mert a legtöbb, 
a szőlőtermesztésre vonatkozó későbbi szabály (például a telepítés és a kivágás engedé
lyezése) csak az árutermő szőlőre vonatkozik.

Fontos elem az egyes kataszterek és a fajtacsoportok (ajánlott, kiegészítő, ültetvényes 
fajták) pontos ismerete, mert ezek alapvetően meghatározzák a telepítés és a fajtahasz
nálat feltételeit, és ismeretük a más jogszabályban meghatározott telepítési támogatások 
elnyeréséhez is szükséges.

A II. fejezetbe kerültek a szőlőtermesztés fogalomkörébe tartozó szabályok.
A termőhelyek (borvidékek, bortermőhelyek, egyéb szőlőtermő helyek) meghatáro

zása több szempontból is elengedhetetlen. A bortörvény melléklete számos változást tar
talmaz a korábbi borvidéki besoroláshoz képest: új települések kerültek a borvidékhez, 
egyes borvidékek pedig körzetekre tagozódtak.

A telepítés és fajtahasználat vonatkozásában a borvidéki vagy bortermőhelyi besorolás 
jelentősége, hogy a besorolással nem rendelkező területről bort -  az egyéb törvényi felté
telek megléte esetén is -  legfeljebb asztali borként lehet forgalomba hozni.

A jogalkotó rendelkezik a telepíthető fajtákról is. Viszonylag új szabályozási elem a 
2001-ben létrehozott Szőlőfajta Használati Bizottság, mely elkészítette a fajtahasználat 
alapját képező megyei bontású fajtalistákat.

Az árutermő szőlőültetvény telepítése és kivágása engedélyköteles tevékenység ma
radt.

A III. fejezet -  a must és a bor előállítása és kezelése címmel -  a borászati termékek 
meghatározásával kezdődött.

A must vagy szőlőcefre természetes eredetű cukortartalmának kiegészítése -  miként 
az Európai Unió északi fekvésű szőlőtermesztő országaiban -  sűrített must, töményített 
must, répa- vagy nádcukor hozzáadásával történhet.

A bor cukortartalmának kialakítására must, töményített must és sűrített must használ
ható.

A IV. fejezet a borpárlat előállításával és kezelésével foglalkozott.
Az V. fejezet a must, a bor és a borpárlat forgalomba hozatalával foglalkozik, a mustja

vítás mellett a törvény egyik legtöbbször elemzett része.
A szőlő és a bor származási bizonyítványára vonatkozó, 1997-ben bevezetett rendel

kezések törvényi szinten kaptak megerősítést. Ezek alapján bort, valamint borászati fel
dolgozás céljára szőlőt forgalomba hozni, forgalmazni csak származási bizonyítvánnyal 
szabad. A származási bizonyítvány rendszere hivatott megteremteni annak a feltételeit, 
hogy minden forgalomba kerülő bortétel szükség esetén visszavezethető legyen ahhoz a 
szőlőültetvényhez, amelynek terméséből készült.

A származási bizonyítvány az -  egyre inkább megkövetelt -  eredetmegnevezés garan
ciája, valamint a hamisítások elleni küzdelem egyik fontos eszköze. Magyar sajátosság
ként alakult ki, hogy a szőlő, az asztali és minőségi borok forgalma egyaránt származási 
bizonyítványhoz kötött.

Újabb kapcsolat a hegyközségi törvénnyel, hogy a szőlő, az asztali bor és a meghatá
rozott termőhelyről származó minőségi bor származási bizonyítványát a hegyközség, a 
meghatározott termőhelyről származó különleges minőségű bor származási bizonyítvá
nyát pedig a hegyközségi tanács adja ki.

A szőlőre vonatkozó származási bizonyítvány alapján lehet kérni a bor származási 
bizonyítványát, amit csatolni kell a borászati hatósághoz benyújtott forgalomba hozatali 
engedély kérelemhez.

42



Nagyon érdekfeszítő kérdések a különböző termőhelyekről, szőlőfajtákból és évjárat
okból származó borok elnevezésének szabályai.

A borok palackozása és jelölése az európai gyakorlatban a legrészletesebben és leg- 
bürokratikusabban szabályozott terület. Részint azért, mert a fogyasztó védelmében meg 
kell akadályozni a megtévesztésre alkalmas megnevezések használatát, részint azért, mert 
a szőlőfajta, de különösen egyes termőhelyek, földrajzi eredetmegjelölések feltüntetése 
piacosabbá és magasabb áron értékesíthetövé teszi a terméket.

A törvény értelmében a palackokon vannak kötelezően feltüntetendő jelölések (példá
ul a bor minőségi kategóriája, tényleges alkoholtartalma, a cukortartalom jelölése stb.) 
és vannak a valóságnak való megfelelés esetén feltüntethető adatok (például védjegy, 
fogyasztási ajánlás, vonalkód stb.).

A származási helyre utaló elnevezést a tájbor, a meghatározott termőhelyről származó 
minőségi bor és a különleges minőségű bor esetében fel kell tüntetni.

A szőlőfajtára utaló elnevezés csak a Borvidéki Fajtalistában felsorolt, valamint a ki
vételesen (kísérleti célból) engedélyezett fajták esetében tüntethető fel az egyes minőségi 
kategóriákra vonatkozó eltérő rendelkezések szerint.

A törvény VI. fejezete egy különleges szabályokból álló együttes, hiszen a zárt borvi
dékre vonatkozó külön rendelkezéseket fogta össze. Zárt borvidék az a termőhely, amely
nek termékei megkülönböztetett védelemre érdemesek, s a szőlő termesztésére, a bor 
készítésére, kezelésére és forgalomba hozatalára vonatkozóan különleges szabályokat 
igényelnek.

A törvény tartalmazta az egyes tokaji borkülönlegességck leírását, feltüntetve a kötele
ző érlelés, ezen belül a fahordós érlelés időtartamát.

A tokaji borkülönlegességek palackozási kötelezettsége is törvényi szinten rögzített. 
A palackozási kötelezettség nem vonatkozik a Tokaji borvidék területén a termelők által 
saját pincéjükben forgalomba hozott saját termésű tokaji szamorodni, tokaji máslás, toka
ji fordítás, tokaji aszú, tokaji aszúeszencia borokra és a tokaji eszenciára.

A VII. fejezetben a szőlészeti-borászati szakigazgatás speciális szabályait foglalták 
össze. Az ellenőrzés és szankcionálás hiányosságait különösen a hamisítások elterjedé
se hozta felszínre. A központi irányítás keretei között kialakított ellenőrzési rendszer a 
privatizáció hatására atomizálódott termelés és a szabályozatlan piaci viszonyok között 
nem működik.

A jogkövetkezmények és a minőségvédelmi bírság cím alatt a törvény azokat a spe
ciális szankciókat rögzítette, amelyek a korábban sokszor hatástalan szabálysértési és 
büntető törvénykönyvi rendelkezéseket igyekeztek kiegészíteni.

Viszonylag új szankcióként jelent meg a minőségvédelmi bírság. Ha a vizsgálat során 
az ellenőrző hatóság megállapította, hogy az előállított, illetve forgalomba hozott borá
szati termék nem felel meg a jogszabályokban előírt, illetve a termékjelölésén szereplő 
minőségi jellemzőknek vagy az az engedélyezett szintet meghaladó mértékben tartalmaz 
az egészségre káros anyagot, minőségvédelmi bírságot szabhat ki.

A záró, VIII. fejezet a vegyes rendelkezések között az idevonatkozó élelmezés-egész- 
ségügyi előírásokat, a gyümölcslevekre, gyümölcsborokra, gyümölcsvermutokra, továb
bá a szőlőlé (szőlőmust) felhasználásával készített üdítőitalokra vonatkozó élelmiszer
törvényi utalást és a Magyar Borkönyv elkészítésére való felhatalmazást tartalmazza. 
A törvény mellékletében voltak felsorolva a borvidéki és bortermöhelyi besorolással 
rendelkező települések.

A törvényhez tartozott a végrehajtására vonatkozó, a részletszabályokat és iratmintákat 
tartalmazó 106/1997. (XII. 19.) FM rendelet is.

Sajnos a bortörvény sem kerülhette el a korszellemre jellemző folyamatos változtatást. 
A szabályozás apróbb hibáinak kiigazítása mellett olykor teljesen ötletszerű módosítások 
történtek, melyek a törvény alapvető funkcióját, a jogbiztonságot is kérdésessé tették.
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Az 1999-ben hatályba lépett jövedéki szabályozás, a borok jövedéki termék körbe vo
nása számos, a borjogot is érintő hatással bírt. Különösen a nyilvántartások vezetése, az 
adatszolgáltatás és a bizonylatolás változott, jelentősen növelve a termelők adminisztratív 
terheit.

2004-ben az EU csatlakozás miatt oly mértékben kellett változtatni a jogszabályon, 
hogy az új törvényként hirdették ki. 2004. évi XVIII. törvény vette át az ágazati alapjog- 
szabály szerepét.

Az új törvény szerkezetében nem változott jelentősen, viszont tartalmában igencsak 
eltér az elődjétől. Bizonyos elemek, melyek az EU szőlészeti-borászati szabályozásába 
egyszer már beépültek, kikerültek a törvényből, mert ezek ismétlését a hatályos jog nem 
teszi lehetővé. Ráadásul az uniós szabályozás a joghierarchiát tekintve nemzetek feletti, 
tehát ezek alkalmazása kötelező a tagország számára.

A megváltozott intézményrendszerhez való alkalmazkodás jegyében a telepítés és a 
kivágás engedélyezése az újonnan alakult Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal il
letékességi körébe került.

Számos, korábban a törvényben szabályozott kérdést végrehajtási rendelet szintjén 
újraszabályoztak. Több mint 10 végrehajtási rendelet született a melléktermék kötelező 
felhasználásától egészen a fajtahasználatig.

Ez a szerkezet jelentősen megnehezíti a jogalkalmazók dolgát, hiszen 2004 előtt ele
gendő volt a bortörvényt és végrehajtási rendeletét ismerni. Jelenleg a bortörvény mellett 
ismerni kell a EU eléggé nehezen követhető, terjengős joganyagát és az esetenként évente 
többször is változó hazai végrehajtási rendeleteket is.

Az EU két éven át zajló borpiaci reformjának hatására 2009-ben át kellett dolgozni a 
2004-ben hatályba léptetett bortörvényt. Bár a törvény száma nem változott, a tartalma 
jelentősen átalakult. Változtak a borkészítés és megnevezés szabályai. Teljesen átalakul 
a származási bizonyítvány kiadásának rendje, némiképpen csökken a rendelctek száma. 
A rendelkezések értékelését az alkalmazás tapasztalatai alapján kell majd megadni.

1.3.6. A szőlő- és bortermelés szabályozása 
az Európai Uniós csatlakozást követően

A közös borpiaci szabályozás az Európai Unió „Közös Agrár Politikájának” (KAP) szer
ves része, teljes mértékben igazodik annak alapelveihez. így a KAP eredeti céljain a me
zőgazdasági termelékenység növelésén, a mezőgazdaságban dolgozók számára megfele
lő jövedelem és életszínvonal biztosításán, az agrárpiacok stabilizálásán, a termelők és 
a fogyasztók védelmén, az élelmiszer-ellátás biztonságának szavatolásán, a fogyasztói 
igények méltányos áron történő kielégítésén túl olyan új célok, mint az európai családbir- 
tok-szerkezet megőrzése, a vidéki népesség megtartása, a tájjelleg megőrzése és a vidék- 
fejlesztés is megjelennek a közös borpiac szabályozás koncepciójában.

A KAP-hoz hasonlóan a borpiaci szabályozás is hosszú evolúción ment keresztül és 
számos reformot élt meg az elmúlt negyven évben. Az első borpiaci szabályozást az ak
kor még hat tagállamot tömörítő Európai Gazdasági Közösség, az 1960-as évek végén 
dolgozta ki, és 1970-től vezette be, majd a sorozatos -  főként az asztali bort érintő -  túl
termelési válságok hatására újabb és újabb piacszabályozó intézkedéseket vezettek be, 
ami alapvetően a feleslegek levezetésére irányult (telepítési tilalom, lepárlási intézke
dések sora). Az 1980-as években az EK új tagországokkal történő bővítése, valamint 
az állandósuló borfeleslegek kezelése miatt olyan eszközöket is alkalmaztak, amelyek a 
termelésszerkezet átalakítását is ösztönözték (a kötelező lepárlás, a kivágási támogatás 
vagy a szőlőültetvények szerkezetátalakítása).
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Az 1990-es évek közepén lefolytatott WTO tárgyalások (Uruguay-i Forduló) eredmé
nye újabb fordulatot hozott a borpiaci szabályozásban. Az 1990-es évek végére nagyjából 
egyensúlyba kerülő európai borpiacon eltörölték a masszív felesleg levezetésére irányu
ló intézkedéseket, ugyanakkor nem számoltak a piacnyitás következtében megjelenő új 
konkurensekkel, az újvilági országok jelentős előretörésével és versenyképes termékei
vel, ami újabb strukturális borfeleslegek kialakulásához vezetett a 2000-es évektől kezdő
dően. Óriási különbség a ’70-80-as évekhez képest, hogy az utóbbi időszak válsága már 
nemcsak az asztali, hanem a minőségi borok termelőinek egy részét is elérte. Az európai 
bortermelők versenyképességének megőrzése és a hatékony támogatásfelhasználás érde
kében az EU ismételten borpiac szabályozási reformba kezdett, melynek eredményeként 
megszületett a 2008. augusztus 1-től bevezetett új közös borpiaci szabályozás.

Magyarország azzal, hogy 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, a közös borpia
ci rendtartás szabályait is alkalmazza. Ezzel megváltozott a bortermelés jogi szabályozá
sának hierarchiája. Az ágazati szabályozás alapelveit és kereteit a közös borpiaci szabá
lyozásról szóló Európa Tanácsi rendelet és a hozzákapcsolódó Európai Bizottsági rende- 
letck jelentik, amelyeket tagállami szinten továbbszabályoznak az ágazathoz kapcsolódó 
törvények és azok végrehajtási rendeletei. Tekintettel arra, hogy a hazai jogszabályok 
nem ismételhetik meg a közösségi jogszabályok tartalmát, ezért a borpiac szabályozásra 
vonatkozó hazai jogszabályok megértéséhez elengedhetetlen a közösségi jogszabályok 
ismerete.

2004 és 2008 között a közös borpiaci szabályozás reformjáig, a borpiac közös szerve
zéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet intézkedései határozták meg a hazai borter
melést, a borpiac szabályozást és a hozzákapcsolódó támogatásokat. Az EU a bortermelő 
tagországok piaci támogatására évi 1,2 milliárd €-t fordított 2000 és 2008 között. A sza
bályozás legfontosabb elemei a következők voltak:

a) Termelési potenciál kezelése:
• Szőlőtelepítés: az EU 1976 óta nem teszi lehetővé a meglévő borszőlő termőterüle

tek növelését az asztali borok túltermelése következtében rendszeresen visszatérő 
piaci nehézségek és túltermelési válságok miatt. Szőlőtelepítésre csak úgy van le
hetőség, ha a telepítésre kerülő ültetvény méretével megegyező nagyságú szőlőül
tetvényt kivág a termelő. Ezért az EU bevezette az újratelepítési jogok rendszerét, 
tehát borszőlőültetvényt csak újratelepítési jog felhasználásával lehet telepíteni. Uj- 
ratelepítési jog borszőlőültetvény engedéllyel történő kivágásával keletkezik.

• Szőlőtermő területek termelésből való végleges kivonásáért járó támogatás: be
vezetése a tagállam kérésére történt. Az egy hektárra adható támogatási összeget 
bizottsági rendelet határozta meg. A támogatási összegek a termőterület termésho
zamának függvényében nőttek, mivel az intézkedés célja az volt, hogy a magas 
terméshozamú, elsősorban asztali bort adó ültetvényeket vágják ki a termelők és 
egyben a borpiaci válság leginkább érintett termékeinek kínálatát csökkentsék.

• Szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása: az intézkedés célja a borkíná
lat minőségének a kereslethez történő igazítása volt. így az EU a szőlőültetvények 
fajtaváltását, kedvezőbb adottságú területekre történő áttelepítését, illetve a műve
lésmód korszerűsítését támogatta. Erre az intézkedésre az EU évi 490 millió €-t 
fordított a bortermelő tagországokban.

• A termelési potenciálhoz tartozó nyilvántartások és adatszolgáltatások: a hatékony 
piacszervezés és a piac átláthatósága érdekében az EU adatszolgáltatási (szőlőültet
vény, szőlő- és bortermelés, készlet, forgalmazás) és pincekönyv vezetési kötele
zettséget ír elő a szőlő- és bortermelő számára, illetve a borászati termékek szállítá
sa esetén szabályozza a kísérőokmányok kiállításának rendjét.
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b) Piaci mechanizmusok:
Azokat az intézkedéseket és támogatásokat foglalta össze, amelyek rövid távon kezel
ték a piaci feszültségeket. Az EU annak a közös agrárpolitikai célnak megfelelve, hogy 
a termelők jövedelmét stabilizálja és a piaci egyensúlyt fenntartsa, a piaci válsággal 
küzdő termékkategóriák esetében támogatást vezetett be. Tekintettel arra, hogy alapve
tően az asztali bor tartozott a problémás termékek közé, ugyanakkor a meghatározott 
termőhelyről származó minőségi borokat nem sújtották az eladási nehézségek, a piaci 
támogatásokat csak az asztali borokra (a szűk értelembe vett asztali borokra és tájbo
rokra) lehetett igénybe venni. A piaci mechanizmusok közé az alábbi intézkedések 
tartoztak:
• Magánraktározási támogatás: asztali bor, szőlőmust vagy szőlőmust sűrítmény ter

melőnél történő tárolására lehetett igénybe venni. Az intézkedéssel a termelőket 
arra ösztönözzék, hogy 9 hónapos időintervallumra, átmenetileg kivonják a piacról 
az asztali borokat annak érdekében, hogy azok ne kerüljenek piacra, és ne csökkent
sék az asztali bor árát, és ezzel stabilizálják a termelők jövedelmét.

• Lepárlási intézkedésekkel a már megtermelt asztali bort támogatással lepárlás for
májában vonták ki a piacról azért, hogy ne okozzon piaci feszültséget. Négy típusú 
lepárlási támogatási intézkedést alkalmazott az Európai Unió:
i. Melléktermék kötelező lepárlása: a 80 hl feletti borelőállítók kötelesek voltak 

a szőlőfeldolgozás és borkészítés során keletkezett mellékterméket, a törkölyt 
és a seprőt lepárlóba szállítani és ilyen módon kivonni a termelésből, valamint 
tiltotta az EU a szőlő túlpréselését, ezért meghatározta azt a minimális alkohol- 
tartalmat, amivel a melléktermékeket be kellett szállítani a lepárlóhoz. Az in
tézkedés célja kettős volt, egyrészt a túlpréselés elkerülésével minőségjavítást, 
másrészt a mennyiségi korláttal gazdasági célokat szolgált, mivel így a gyenge 
minőségű bor nem került a piacra és nem rontotta tovább az asztali borok piaci 
helyzetét.

ii. A kettőshasznosítású fajták lepárlása, olyan szőlőfajtákból készült borok köte
lező lepárlását jelentette, amelyek eredeti felhasználásukat tekintve más célokat 
szolgáltak, pl. csemegeszőlő fajtából készült borokat, illetve az eredetileg sze
szesital készítést (pl. brandy, Cognac stb.) szolgáló mennyiségen túl keletkező 
bort kötelezően le kellett párolni a feleslegben előállított bor piacra jutásának 
megakadályozása érdekében.

iii. Szeszesitalpiac ellátását támogató lepárlás: asztali borok lepárlására igénybe 
vehető fakultatív típusú lepárlás volt, amely ösztönözte a bor egy részének ki
vonását az asztali borpiacról és alapanyagot biztosított a hagyományos bor ala
pú szeszesitalok (párlatok, brandyk) előállításához.

iv. Krízislepárlás: az esetlegesen jelentkező bortúltermelés levezetésére szol
gáló fakultatív lepárlási intézkedés volt, amelynek bevezetését és a hoz
zátartozó forrást a tagállam kérhette az Európai Bizottságtól a felmerülő 
prompt piaci problémák kezelésére. Az intézkedés asztali és kivételes eset
ben m.t. minőségi borfelesleg levezetésére szolgálhatott. A lepárlás fakultatív 
jellege nagyban megkérdőjelezte az intézkedés hatékonyságát.
Az első három lepárlási intézkedés esetén a beszállított bor minimális átvéte
li árát az Európai Bizottsági rendelete rögzítette, krízislepárlás esetén pedig a 
Bizottság az adott tagállam asztali bor piaci árszintje alapján állapította meg.

• Szőlőmustok és mustsűrítmények felhasználása alkoholtartalom növelésre, valamint 
szőlőlékészítésre: az EU támogatást nyújtott a borok alkoholtartalom-növelésére 
felhasznált mustsűrítményhez és finomított szőlőmustsürítményhez. A támogatás 
célja kettős volt, a sűrítmény árának versenyképessé tétele a javításhoz hagyomá
nyosan használt cukor árához képest, illetve az intézkedéssel mustot lehetett ki-
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vonni a borpiacról, ami a kínálatot csökkentette. Továbbá támogatta a szőlő más 
élelmiszer-ipari célú felhasználását (pl. üdítőital).

c) Termelői és ágazati szervezetek: a kínálat koncentrációja és a piacszervezés hatéko
nyabbá tétele érdekében megállapították a termelői szervezetek, valamint az ágazati szer
vezetek által ellátott feladatokat.

d) Borászati eljárások és kezelések: a közösségi szabályozás tételesen felsorolta az enge
délyezett eljárások és kezelések jegyzékét (IV. melléklet), valamint azok határértékeit (V. 
melléklet). Alapelv az EU-ban, hogy csak olyan borkészítési eljárások alkalmazhatóak, 
amelyeket a jogszabály megenged.

e) Borászati termékek jelölése, kiszerelése: a közösségi szabályozás tételesen felsorolta 
termékkategóriánként (m.t. minőségi bor, földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor, asztali 
bor, pezsgő, likőrbor) a kötelező jelöléseket, valamint az alkalmazható, fakultatív, de sza
bályozottjelöléseket (VII—VIII. melléklet).

f) Meghatározott termőhelyről származó minőségi borok (m.t. minőségi) esetében a kö
zösségi szabályozás csak keretrendelkezéseket állapított meg, tekintettel arra, hogy tag
állami hatáskörbe utalta a m. t. minőségi borokra vonatkozó szabályok kidolgozását és 
elismerte az egyes tagországokban hagyományosan alkalmazott eredet-megjelölési rend
szereket (VI. melléklet). A borokat jelölő földrajzi elnevezéseket, mint meghatározott
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termőhelyről származó minőségi borokat tagállami szinten ismerték el. így a tagállami 
jogszabályok erejénél fogva automatikusan közösségi védelmet élveztek az egyes bor
elnevezések, illetve bekerültek az EU és a harmadik országok között létrejött kétoldalú 
bormegállapodások védendő borelnevezései közé.

g) Harmadik országokkal folytatott kereskedelem alapvetően az export és import engedé
lyezési eljárásrendjét szabályozta.

h) Termékdefiníciók: külön melléklet tartalmazta a borászati termékek meghatározását 
(I. melléklet)

i) Szőlőtermő övezetek meghatározása: az EU szabályozás a tagországokat, illetve azok 
bortermelő régióit szőlőtermelő övezetekbe sorolta éghajlati adottságaik alapján. Az öve
zeti besorolás alapján határozza meg az EU az alkalmazható borkészítési eljárásokat és 
az ahhoz kapcsolódó határértékeket. Magyarország az EU csatlakozáskor a C.I. övezetbe 
került, ahol mind az alkoholtartalom-növelés, a savtartalom-növelés és a savtompítás is 
alkalmazható eljárás (6. ábra).

1.3.6.1. A borpiaci szabályozás reformja
Rövid idő alatt egyértelművé vált, hogy a 2000-ben bevezetett borpiaci szabályozás esz
közei nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket a piaci egyensúly fenntartása tekin
tetében. Állandósultak a borfeleslegek az EU piacán és 2001 óta egyre többször kellett 
alkalmazni a nagy bortermelő országokban a krízis lepárlási intézkedést.

A borfeleslegek kialakulásához több tényező is hozzájárult:
• A telepítéskorlátozás és az 1980-as évek jelentős kivágási támogatásával stabilizá

lódott az EU szőlőtermő felülete, ugyanakkor a szőlőültetvények szerkezetátalakí
tási támogatása következtében -  különösen Spanyolországban -  jelentősen nőttek a 
terméshozamok, ami közösségi szinten a bortermelés növekedéséhez vezetett;

• Az 1970-es években elkezdődött borfogyasztás visszaesése a hagyományos európai 
bortermelő és borfogyasztó országokban, az utóbbi időszakban csak fokozódott, 
ami különösen az asztali borokat érintette. így a nagy bortermelő országoknak egy
re több borfelesleget kellett levezetniük. Ugyan az új borfogyasztó országokban a 
fogyasztás jelentősen növekedett, és többé-kevésbé kompenzálni tudta a hagyomá
nyos bortermelő és borfogyasztó országokban bekövetkezett csökkenést, de az EU 
nyitott piacára beáramló -  főként újvilági -borok miatt már nem volt egyértelmű, 
hogy az export segítségével le lehet vezetni a keletkezett borfelesleget.

• Ugyan az EU harmadik országokba irányuló borexportja nőtt, de a versenytársak 
erősödése miatt az EU részesedése a világ borpiacán visszaesett. Továbbra is az EU 
maradt a világ vezető borpiaci szereplője, hiszen jelenleg is a világ szőlőtermő felü
letének 45%-át, bortermelésének 60%-át. borfogyasztásának 60%-át, borexportjá
nak és importjának pedig 70%-át adja.

• Az EU borbehozatala az 1990-es évek közepétől robbanásszerűen nőtt: 1993-2004 
között az import megnégyszereződött. A 2000-es évek közepére a borbehozatal 
mennyisége utolérte a borkivitelét. Ez a drasztikus változás alapvetően az 1995-ben 
lezárult WTO tárgyalások eredményeként bekövetkező európai piacnyitásnak, a vá
mok és az import lefölözési rendszer átalakításának következménye, illetve az EU-n 
kívüli -  főként az újvilági -  országokban kedvező gazdasági és termelési körülmé
nyek között történő bortermelésnek köszönhető. Utóbbi egyértelműen élénkítette a 
versenyhelyzetet a nagy európai bortermelő országok hagyományos export piacain, 
illetve az új borfogyasztó országok piacán.
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A kialakult környezetben a 2000-ben bevezetett borpiaci szabályozás eszközei már nem 
tudták hatékonyan megoldani a feszítő problémákat, nem lehetett levezetni a strukturális 
borfeleslegekct és visszaállítani a borpiaci egyensúlyt. Az alkalmazott eszközök már nem 
tudtak hatékonyan reagálni a világpiaci kihívásokra, hiszen alapvetően a versenytársak 
profitáltak a növekvő piaci lehetőségekből. A piacszabályozás elsősorban a feleslegek 
lepárlással történő levezetésére támaszkodott és ezzel mesterséges piacot teremtett az 
egyébként versenyképtelen termékek és szereplők számára a termelési struktúra átalakí
tása helyett, ami nem járult hozzá az európai bortermelők versenyképességének növelésé
hez sem. Ennek következtében a piaci rendtartás a termelők jövedelmének stabilizálását 
sem tette lehetővé. így szükségszerűvé vált a közös borpiaci szabályozás reformja, hiszen 
alkalmazkodni kellett az új kihívásokhoz: a bortermelés globalizációjához, az egyre nö
vekvő versenyhez. Elengedhetetlenné vált az EU bortermelői versenyképességének javí
tása és hosszú távon történő fenntartása, a már 27 tagra bővült Európai Unióban.

Az EU-ban az új borpiaci szabályozás két ütemben lépett életbe:

/. lépésként 2008. augusztus 1-től:
• a támogatási programra (nemzeti boríték),
• a termőpotenciálra,
• a szőlőültetvények 3 évre szóló támogatott kivágási programjára,
• a szőlészeti-borászati ellenőrzésekre,
• harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó szabályok.

2. lépésként 2009. augusztus 1-töl:
• az eredetmegjelöléssel és földrajzi jelzéssel ellátott borok címkézésére és jelölésére,
• az alkalmazható borkészítési eljárásokra,
• a szőlészeti és borászati adatszolgáltatásra,
• borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányokra,
• a borászati nyilvántartásokra vonatkozó előírások.

1.3.6.2. Támogatási program
Fontos változás, hogy a korábbi borpiaci szabályozáshoz képest már nem az EU osztja 
fel az egyes támogatási intézkedések között a borpiaci költségvetési keretet, hanem az 
EU a tagállamok számára állapít meg egy bizonyos költségvetési keretet (ez adja tagálla
monként az úgynevezett nemzeti borítékot), és a tagállam dönti el, hogy ötéves program 
keretében, milyen borpiac szabályozási intézkedésekre ad közösségi támogatást. Ezzel az 
EU egyre inkább kivonul a borpiac szabályozásból, és egyre jobban növeli a tagállamok 
felelősségét a borpiaci egyensúly kialakítása területén.

Magyarország esetében az EU forrásból az Európai Bizottság által jóváhagyott tá
mogatási keret felhasználására nyílik lehetőség az ötéves támogatási program keretében 
2009 és 2013 között (14. táblázat).

A tagországok a támogatási program kidolgozása során a közösségi jogszabály által 
meghatározott intézkedések listájából választhatnak, amelyek a következők lehetnek:

1. SPS (egységes farmtámogatás): jövedelempótló támogatás jelent. Lehetőség nyílt 
arra, hogy a tagországok a számukra odaítélt nemzeti borítékot egységes farm alapú 
támogatás formájában fizessék ki. Magyarország ezt a támogatási formát nem vette 
igénybe, mivel a támogatások egy hektárra és egy termelőre jutó támogatási összege 
nem lett volna előnyös.

2. A harmadik országba irányuló promóciós tevékenység támogatás lehetővé teszi, 
hogy 50%-os költségtámogatás mellett a bortermelők szakmai szervezetei vagy bo
rászati vállalkozások az EU piacán kívül bormarketing programot hajtsanak végre.
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14. táblázat. A nemzeti boríték felosztási terve az 2009 -2013 közötti időszakra (Forrás: FVM 
Agrárpiaci Főosztály, 2008)

Intézkedés (555/2008/EK 
Bizottsági rendelet szerint) 2009 2010 2011 2012 2013

Ösz-
szesen
-1000

1. SPS (egységes fami 
támogatás) 0 0 0 0 0 0

2. A harmadik országokba 
irányuló promóciós 
tevékenység 0 0 0 1 000 1 000 2 000

3. Szőlőültetvények 
szerkezetátalakítása és 
átállása 13 316 13 014 13 809 14 555 15 081 69 775

4. Zöld szüret 0 0 0 0 0 0

5. Kockázati kezelési alap 0 0 0 0 0 0

6. Szüreti biztosítás 0 500 500 1 000 1 000 3 000

7. Borászati beruházások 0 5 500 5 500 8 900 9 500 29 400

8. Melléktermék-lepárlás 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 12 500

9. Szeszesital piac ellátását 
szolgáló lepárlás (területi 
alapon) 0 0 0 0 0

10. Krízislcpárlás 0 0 0 0 - 0

11. Sürített szőlőmust 
felhasználása alkoholtartalom 
növeléshez 1 000 1 500 1 500 1 500 5 500

Összesen 16 816 23 014 23 809 29 455 29 081 122 175

3. Szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatása: a szőlőültetvények modernizáci
ójára, így fajtaváltásra, áttelepítésre és termeléstechnológiai fejlesztésére lehet to
vábbra is támogatást nyújtani. Az egyes tagországok hozhatnak döntést arról, hogy 
az EU által a tagállam rendelkezésére bocsátott nemzeti borítékból mekkora összeget 
fordítanak erre az intézkedésre. Magyarország számára továbbra is ez a legfontosabb 
támogatási forma. A cél évi 1000-1300 ha szőlő telepítése (fajtaváltás, áttelepítés), 
illetve ennél jóval kisebb mértékben támrendszer-felújítás és -korszerűsítés.

4. Zöldszüret: a kínálat csökkentésére bevezetett intézkedés, ami az éretlen szölőfürtök 
eltávolításával a termés teljes megsemmisítését jelenti az adott parcellán. A támoga
tás mértéke a zöldszüret költségének legfeljebb 50%-áig terjedhet.

5. Kockázatkezelési alap (piaci kockázat): a piaci kockázat okozta veszteségek bizto
sítására szolgáló, termelők által létrehozott alap, amelynek adminisztratív költségei 
támogathatóak a nemzeti borítékból.

6. Szüreti biztosítás: a szőlőtermelők jövedelembiztosítását célozza természeti kataszt
rófák, kedvezőtlen időjárás, betegségek és kórokozók okozta jövedelem kiesés ese
tén, ahol a hozzájárulás mértéke a biztosítási díjak 50%-a, illetve 80%-a lehet.

7. Borászati beruházások: borászati üzemek technológiai fejlesztését teszi lehetővé a be
ruházási költségek 40 és 50%-os támogatási szintjével. Magyarország esetében az in
tézkedés a második legnagyobb szeletét jelenti a nemzeti borítéknak. A tervezett összeg 
évi 5,5-9,5 millió € körül alakul növekvő ütemben az ötéves támogatási program alatt.
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8. Melléktermék-lepárlás: 2008. augusztus 1-jétől az EU eltörölte a borászati mellék- 
termék lepárlási kötelezettségét. Továbbra is megmaradt a melléktermék kötelező 
kivonása a 25 hl-nél nagyobb mennyiségben bort előállító üzemek esetében a mi
nőségjavítás és a gyenge minőségű termékek piacról történő kivonása érdekében. 
Ennek egyik módja lehet a lepárlás. Ezzel együtt megszűnt a melléktermék lepárlá
sához kapcsolódó korábbi minimális átvételi ár, és az intervenciós alkoholtárolásra 
vonatkozó támogatás. A nemzeti borítékból csak a melléktermék-lepárlóhoz történő 
beszállítási költségeinek kompenzációja valósítható meg. A lepárló részére fizetett 
támogatási összeget Európai Bizottsági rendelet határozza meg. A tagállam dönthet 
a melléktermék kötelező lepárlásának fenntartásáról, arról, hogy bizonyos termelők 
körére vagy bizonyos melléktermék típusra előírja a melléktennék kötelező lepár
lását. Magyarország törköly esetében 1000 hl, seprő esetében 500 hl borelőállítást 
meghaladó termelők részére írja elő a melléktermék kötelező lepárlását a 2008/2009- 
es borpiaci évtől. Az említett határok alatti árubort előállítók esetében a melléktermé
ket ellenőrzés mellett is ki lehet vonni.

9. Szeszesitalpiacot támogató lepárlás: csak átmeneti időszakra, négy évre adható tá
mogatási forma. Fontos változás a korábbi időszakhoz képest, hogy az EU a borban 
lévő alkoholmennyiség helyett terület alapú támogatássá alakította át a kifizetést. 
Magyarország ezt az intézkedést indokolt esetben bizonyos piaci feszültségek leve
zetésére és a bor alapú szeszesital-előállítás alapanyag ellátására alkalmazza.

10. Krízislepárlás: szintén csak négy évig alkalmazható intézkedés. Az EU megtartotta 
a krízislepárlást a tagországok számára választható intézkedésként a borpiaci felesle
gek levezetésére. A korábbi időszakhoz képest lényegesen nagyobb felelősséget hárít 
a tagországokra, hiszen az intézkedés nem történhet tisztán EU forrásból, hanem a 
tagországoknak évről-évre egyre nagyobb tagállami önrésszel is hozzá kell járulniuk 
a krízislepárlási támogatáshoz.

11. Sűrített szőlőmust felhasználása alkoholtartalom növeléséhez: csak átmenetileg, 
négy évig alkalmazható támogatási forma, ami később az egységes farmtámogatás 
keretében érvényesíthető.

1.3.6.3. Termőpotenciál kezelése
Az Európai Unió továbbra is fenntartotta a termőpotenciál növelésére vonatkozó tilalmat, 
ezzel együtt az újratelepítési jogok rendszerét 2015. július 31-ig, amit az egyes tagor
szágok saját hatáskörben 2018. július 3 1-ig meghosszabbíthatnak. Ezután szabaddá válik 
a szőlőültetvény-telepítés.

A borpiaci szabályozás rendelkezik a jogszerűtlen, vagyis újratelepítési jog felhasz
nálása nélkül eltelepített szőlőültetvényekről, amelyekhez jelentős szankciókat helyez 
kilátásba (illetékfizetés, kivágás, terméslepárlás, pénzbírság).

1.3.6.4. Kivágási támogatás
Az Európai Unió az utóbbi időszakban jelentkező borfeleslegek megszüntetésének és a 
piaci egyensúly visszaállításának legfontosabb eszközeként a szőlőültetvények támoga
tott kivágását tekinti, amire 1,074 milliárd €-t különített el és közel 175 000 ha szőlőültet
vény kivágását irányozta elő hároméves kivágási program keretében.

A kivágás ösztönzése érdekében támogatási összegek az első évben 20%-kal, máso
dik évben 10%-kal magasabbak, a harmadik évben pedig megegyezik a korábbi, 2000- 
2008 között alkalmazott támogatási szinttel. Az egy hektárra jutó támogatást a terület 
2003/2004-2007/2008 borpiaci évek (történelmi bázis) terméshozama alapján állapítják 
meg. A támogatási összegek a terület átlagterméshozamával arányosan nőnek a magas 
terméshozamú ültetvények kivágásának ösztönzése érdekében.
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A meghirdetett éves kivágási keret a tagállamokból beérkezett igények alapján történő 
túligénylése esetén a támogatás elbírálásánál előnyt élveznek azok az 55 év feletti terme
lők, akik a teljes gazdaságuk szőlőterületét ki szeretnék vágni.

I.3.6.5. Eredetmegjelölések és földrajzi jelzések
2009. augusztus elsejétől hatályosak a borok eredetmegjelölésére és földrajzi jelzésére 
vonatkozó új közösségi szabályok. A borelnevezések és kategóriák tekintetében gyökeres 
változások következtek be, amelyek közül a legfontosabb, hogy megszűntek a korábban 
szabályozott borkategóriák. Az EU eltörölte a meghatározott termőhelyről származó mi
nőségi bor, a földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor és a szűk értelemben vett asztali bor 
fogalmát. Ehelyett a következő három termékkategóriát vezette be:

• oltalom alatt álló eredetjelöléssel ellátott bor (hivatalos rövidítése: OEM)
• oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor (hivatalos rövidítése: OFJ)
• földrajzi jelzés nélküli bor (hivatalos rövidítése: FN).

1. Az oltalom alatt álló eredetjelöléssel ellátott terméknek a következő kritériumoknak 
kell megfelelnie:
• a bor jellemzői alapvetően vagy kizárólag egy adott földrajzi környezethez és ahhoz 

kapcsolódó természeti tényezőkhöz köthetőek,
• kizárólag a földrajzi területen termett szőlőből készül,
• készítését az adott földrajzi területen végzik,
• Vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőfajtából készül.
Az eredet-megjelölés egy régió, egy jól meghatározott hely, kivételes esetben ország 
neve lehet, tehát egy földrajzi név, ami az említett feltételeknek megfelelő terméket 
jelöli.

2. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor esetében az alábbi feltételeknek kell 
teljesülniük:
• olyan különleges hímévvel vagy egyéb jellemzőkkel rendelkezik, melyek az adott 

földrajzi eredethez kapcsolhatók,
• legalább 85%-ban a földrajzi területen termett szőlőből készült,
• készítését az adott földrajzi területen végzik,
• Vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőből, és annak a Vitis nemzetséghez tartozó fa

jokkal történt keresztezéséből származó szőlőfajtából készül (idetartozhatnak az 
inerspecifikus fajtákból készült borok).

A földrajzi jelzés -  hasonlóan az eredet-megjelöléshez -  egy régió, egy jól megha
tározott hely, kivételes esetben ország neve lehet, ami az említett feltételeknek meg
felelő terméket jelöli. Fontos azonban megjegyezni, hogy ugyanaz a földrajzi név 
nem jelölhet eredet-megjelöléses terméket és földrajzi jelzéses terméket. Tehát pl. a 
„Szekszárdi” név nem lehet egyszerre eredetmegjelöléses bor és földrajzi jelzéses bor 
elnevezése.

3. Földrajzi jelzés nélküli borok: ebbe a kategóriába tartoznak azok a termékek, ahol a 
bor eredete egyáltalán nem is jelenhet meg a bor címkéjén. Újdonság, hogy ezeknél a 
boroknál a fajta és az évjárat is feltüntethető. Ebben a kategóriában a borászat védje
gye, márkaneve lesz a meghatározó a földrajzi eredet helyett.

Fontos változás, hogy a 2009. augusztus 1. előtt meglévő borelnevezések (lásd: 15. táblá
zat) továbbra is, automatikusan védettek azzal a feltétellel, hogy a borokhoz termékleírást 
kell készíteni 2011. december 31-ig, amelyet az Európai Bizottsághoz kell benyújtani.
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15. táblázat. A magyarországi OEM és OFJ borelnevezések listája (2009. augusztus 1. előtti 
állapot)

M.t. minőségi (OHM) bor elnevezések Tájbor (OFJ) elnevezések

1. „Neszmély” 18. „Mátra 1. Alföldi

2. „Badacsony” 19. „Mór” 2. Balatonmelléki

3. „Balaton” 20. „Nagy-Somló” 3. Dél-alföldi

4. „Balatonboglár” 21. „Pannon” 4. Dél-dunántúli

5. „Balaton-felvidék” 22. „Pannonhalma” 5. Duna melléki

6. „Balatonfüred-Csopak” 23. „Pécs” 6. Dunántúli

7. „Bükk” 24. „Somlói” 7. Duna-Tisza közi

8. „Csongrád” 25. „Somlói Nászéjszakák bora” 8. Észak-dunántúli

9. „Debrői Hárslevelű” 26. „Somlói Arany” 9. Felső-magyarországi

10. „Duna” 27. „Sopron” 10. Nyugat-dunántúli

11. „Eger” 28. „Szekszárd” 11. Tisza melléki

12.„Egerszóláti Olaszrizling” 29. „Tihany” 12. Tisza völgyi

13. „Etyek-Buda” 30. „Tokaj” 13. Zempléni

14. „Hajós-Baja” 31. „Tolna”

15. „Izsáki Arany Sárfehér” 32. „Villány”

16. „Káli” 33. „Zala”

17. „Kunság”

Jelentős változás következett be 2009. augusztus 1. után az új borelnevezések oltalmá
ban is. Az EU eddigi szabályozása szerint a tagállam dönthetett, és nemzeti jogszabály
ban hirdethette ki egy-egy borelnevezés vagy földrajzi jelzés használatát, és szabályait, 
amit az európai Bizottság automatikusan lajstromozott. Ez a gyakorlat megszűnt, 2009. 
augusztus 1. után a lajstromozás és oltalom alá helyezés átkerül az Európai Bizottsághoz 
kétszintű eljárásrend, a nemzeti és a közösségi jóváhagyás után. Az oltalomkérelem iránti 
eljárásban szintén újdonság, hogy az új borelnevezések (eredet-megjelölés vagy földrajzi 
jelzés) esetében a kérelemhez termékleírást kell csatolni, amelynek a következő elemeket 
kell tartalmaznia:

• az oltalomban részesítendő név, vagyis a bort jelölő földrajzi név,
• a borok analitikai és érzékszervi jellemzői,
• a borászati technológiai elemekre és eljárásokra vonatkozó korlátozások,
• a földrajzi terület pontos, részletes és egyértelmű lehatárolása,
• a hektáronkénti legnagyobb terméshozam,
• a borszőlőfajta vagy -fajták, mely(ek)ből a bor(ok) készülnek,
• azok az adatok, melyek azt igazolják, hogy a borok minősége és jellemzői alapve

tően az adott földrajzi környezethez és az ahhoz kapcsolódó természeti, valamint 
emberi tényezőkhöz köthetők,

• a garanciát nyújtó nemzeti és szakmai szervezeti szabályok, követelmények,
• a termékleírás betartását ellenőrző hatóságok, szervek.

Joghatás és jogérvényesítés szempontjából a két kategória (OEM és OFJ) között nincs 
különbség, az EU mindkét kategóriát ugyanúgy védi. Közöttük inkább tartalmi különb
ségek vannak. Az eredet-megjelöléssel ellátott bor előállítását tekintve lényegesen szigo
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rúbb termékkategóriát jelent, bizonyítani kell a termőhely és a bor minősége közti össze
függést, illetve a bor csak V. vinifera fajtából készülhet. Ezzel szemben a földrajzi jelzés 
több flexibilitást jelent a fajtahasználatban és a 85%-os szabály következtében.

A termékleírásokat a földrajzi névvel érintett termelők csoportja dolgozza ki és nyújtja 
be jóváhagyásra: meglévő földrajzi nevek esetén az érintett hegyközségi szervezet(ek), új 
elnevezések esetén a termelők érdekcsoportja, kivételes esetben egy termelő nyújthatja be.

A hazai szabályozásban alkalmazott borkategóriák is megváltoztak. Az eddigi minősé
gi és védett eredetű bort jelölő földrajzi nevek egységesen az OEM kategóriába tartoznak, 
tájbort jelölő földrajzi neveink pedig az OFJ termék kategóriát jelentik (lásd 16. táblázat).

A termékkategóriákkal együtt megváltoztak az ellenőrzés és a forgalomba hozatal sza
bályai, amit az EU szintén közösségi szinten egységesített. Az ellenőrzés legfontosabb 
alapelveként kell megemlíteni, hogy:

• minden szereplőnek, aki (amely) OEM vagy OFJ termék készítésének bármelyik 
folyamatában részt vesz (szőlőtermelés, feldolgozás, borkészítés, palackozás) re
gisztráltatnia kell magát;

• éves ellenőrzést kell alkalmazni OEM és OFJ termékeknél: analitikai és 
organoleptikus vizsgálat szükséges a borok minősítéséhez, valamint a termékleírás 
betartásának ellenőrzése követelmény.

így olyan termék nem kaphat forgalomba hozatali engedélyt, amely nem felel meg az 
adott földrajzi árujelző termékleírásnak.

16. táblázat. A termékkategóriák elnevezésének változása a 2009. augusztus 1-jén bevezetett 
borpiaci szabályozás alapján

Tennék kategóriák 
2009. augusztus 1. előtt

Termék kategóriák 
2009. augusztus 1. után

EU Magyarország EU Magyarország

Meghatározott 
termőhelyről 
származó 
minőségi bor

Meghatározott 
termőhelyről 
szánnazó 
minőségi bor 
(minőségi bor)

Oltalom alatt 
álló eredet- 
megjclöléses 
bor

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléses bor 
átmeneti időszakra szóló jelölése:

minőségi bor védett eredetű bor

Védett eredetű 
bor

átmenetileg 
a termékleírás 
elkészüléséig 
(2011. 
december
31-ig)

• miniszteri rendeletben 
kihirdetett, illetve 
már termékleírással 
rendelkező borok esetén

• 2011. december 31. után 
minden OEM esetében

Földrajzi 
jelzéssel ellátott 
asztali bor

Tájbor Oltalom alatt 
álló földrajzi 
jelzéses bor

OFJ vagy szinonim jelölése: tájbor

Asztali bor Asztali bor Földrajzi 
jelzés 
nélküli bor

Földrajzi jelzés nélküli bor

1.3.6.6. Borkészítési eljárások
A borkészítési eljárások tekintetében a reform után az EU nagyobb mozgásteret ad borter
melői számára, ezzel is hozzájárulva az európai bortermelők versenyképességének javítá
sához, valamelyest igazodva az újvilági versenytársak gyakorlatához.
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Továbbra is az az alapelv érvényes, hogy borkészítés során csak az EU szabályozás 
által megengedett borászati eljárások és kezelések alkalmazhatóak a jogszabályban rög
zített határértékek betartásával. Olyan eljárás, amit a közösségi jogszabály nem tartalmaz, 
nem alkalmazható a borkészítés során, jogszabály által meg nem engedett eljárással ké
szült bor pedig nem hozható forgalomba.

A borkészítési eljárások tekintetében jelentős változások következtek be a mellékter
mék piacról történő kivonását illetően, amit korábban ismertettünk, továbbá az alkohol
tartalom-növelésre, a savtartalom-növelésre és a borok édesítésére vonatkozó eljárásokat 
illetően. Számos korábbi szabályozás is fennmaradt, így például továbbra is tilos harma
dik országból származó szőlőből az EU területén bort készíteni vagy harmadik országból 
származó mustot, mustsürítményt, bort az Európai Unióban készült borhoz házasítani.

Az EU C szőlőtermelő övezetében, így Magyarországon is a 2009-es szürettől kezdve 
a korábbi 2 v/v% helyett már csak legfeljebb 1,5 v/v%-kal növelhető a friss szőlő, a sző
lőmust, a részben erjedt szőlőmust, vagy az erjedésben lévő újbor természetes alkoholtar
talma. Csak rendkívül kedvezőtlen időjárás esetén van lehetőség a 1,5 v/v%-on felül még 
0,5 v/v%-os alkoholtartalom kiegészítésre, amelynek engedélyezését a tagállamnak kell 
kérnie az Európai Bizottságtól.

Magyarországon a C.I. szőlőtermő övezetbe sorolásából adódóan -  hasonlóan a ko
rábbi gyakorlathoz -  savtartalom-növelés és savtompítás is végezhető friss szőlő (cefre), 
szőlőmust, részben erjedt szőlőmust, még erjedésben levő újbor és bor esetében.

Új szabályozási elem, hogy 2009-től kezdődően a savtartalom növeléshez felhasznál
ható az L(+)-borkősavon kívül L-almasav, D,L-almasav vagy tejsav, a közösségi jogsza
bályban meghatározott feltételek szerint.

A borpiaci reformmal az édesítésre vonatkozó szabályok lényegesen megengedőbbek 
lettek a korábbi előírásokhoz képest. így a borok édesítésére az alábbi előírásokat emel
jük ki ( B r a z s il - S id l o v it s  2009a):

• Borok édesítése szőlőmust, szőlőmust sűrítmény, finomított szőlőmust sűrítmény 
közül egy vagy több édesítő anyag felhasználásával történhet;

• Az édesítésre szánt bor összes alkoholtartalma legfeljebb 4 v/v%-kal növelhető (az 
alkoholtartalom-növeléssel történt javításon túl, tehát a 1,5 v/v%-os javításon felül 
édesíthető 4 v/v%-kal!). Ez lényeges változást jelent, mivel korábban 2 v/v%-kal 
lehetett édesítés esetén a bor összes alkoholtartalmát növelni.

• Alkoholtartalom-növelés esetén a megengedett javítóanyagok bármelyike felhasz
nálható a bor édesítésére.

• Oltalom alatt álló eredetmegjelöléses (a hazai minőségi és védett eredetű boroknak 
megfelelő) borok esetében az édesítés azon a termőhelyen belül vagy annak közvet
len közelében történik, ahonnan az édesítésre szánt bor származik és az édesítésre 
felhasznált szőlőmust vagy szőlőmust sűrítmény csak arról a termőhelyről származ
hat, ahonnan az édesítésre szánt bor származik, vagyis pl. a Badacsonyi olaszrizling 
csak a Badacsonyi borvidékről, mint lehatárolt termőhelyről származó musttal vagy 
szőlőmust sűrítménnyel édesíthető. A finomított szőlőmust sűrítmény továbbra is a 
származási helytől függetlenül használható fel édesítésre, de csak EU tagországból 
származó finomított szőlőmust sűrítmény alkalmazható.

1.3.6.7. Jelölési és címkézési szabályok
Az Európai Unió a borok jelölési és címkézéi szabályainak rugalmasabbá tételével kíván 
az európai bortermelők versenyhelyzetén javítani, illetve egyre jobban integrálja a borok 
címkézését és jelölését az élelmiszerek jelölésére vonatkozó horizontális szabályokba, 
amelyek a bortermelők számára sokszor inkább hátránnyal járnak, mint előnnyel. Ezért 
2009. augusztus 1-jétől számos a borok jelölésére és címkézésére vonatkozó új szabályo
zás lépett életbe ( B r a z s il - S id l o v it s  2009b).
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A legnagyobb változást az új borkategóriák elnevezései mellett a földrajzi jelzés nélkü
li borok esetén a fajta és az évjárat feltüntetésének lehetősége jelenti a 2009-es szürettől 
kezdődően. Ezzel is esélyt adva az európai termelőknek, hogy fel tudják venni a versenyt 
a jelentős piaci sikereket elérő újvilági fajtaborokkal. Ugyanakkor az EU lehetővé teszi a 
tagországok számára, hogy azokban az esetekben, amikor egy-egy fajtanév szorosan kö
tődik valamilyen földrajzi névhez (ld. Badacsonyi kéknyelű, Izsáki arany sárfehér, Tokaji 
furmint, Somlói furmint stb.), a lojális verseny biztosítása és a fogyasztók félreértésének 
elkerülése érdekében, kizárhatnak fajtákat a földrajzi jelzés nélkül fajtaborként forgalom
ba hozható borok esetében. így Magyarország nem teszi lehetővé több autochton fajta 
esetében, hogy azt földrajzi jelzés nélküli kategóriában fajtajelöléssel lehessen forgalom
ba hozni (Brazsil-Sidlovits 2009b).

Mivel Magyarországon az OEM és OFJ kifejezéseket korábban nem vezették be, ezért 
fennmaradtak a két kategória hagyományos szinonim kifejezései. így borok esetében az 
„oltalom alatt álló eredetmegjelölés” hivatalosan használható szinonimája:

• „minőségi bor”: átmeneti időszakban a borelncvezések termékleírásának pótlásáig, 
de legfeljebb 2011. december 31 -ig, ezután megszűnik a „minőségi bor”, mint hasz
nálható jelölés;

• „védett eredetű bor”: a 2009. augusztus 1. előtt miniszteri rendeletben kihirdetett 
szabályzattal rendelkező védett eredetű borelnevezések esetén, valamint a termék- 
leírásokkal rendelkező borelnevezések esetén. így 2011. december 31. után minden 
OEM bor esetén a „védett eredetű” bor kifejezés használható szinonimaként.

Az EU szabályozás a korábbi rendtartáshoz hasonlóan meghatározza a címkén kötele
zően feltüntetendő kifejezéseket, valamint a fakultatívan alkalmazható, de szabályozott 
jelöléseket.

A kötelező jelölések:
• termékkategória megjelölése (bor, még erjedésben lévő bor, likőrbor, pezsgő, minő

ségi pezsgő, illatos szőlőfajtákból készült pezsgő, habzóbor, gyöngyözőbor, szén
dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor, szőlőmust, részben erjedt szőlőmust, 
sűrített szőlőmust, töppedt szőlőből készült bor, túlérett szőlőből készült bor),

• OFJ, és OEM boroknál a minősítés szerinti kategória és az oltalom alatt álló föld
rajzi név,

• tényleges alkoholtartalom,
• űrtartalom,
• származási hely (az ország neve),
• palackozó (pezsgő esetében: termelő vagy a forgalmazó),
• cukortartalom (pezsgő, habzóbor, minőségi pezsgő és illatos szőlőből készült pezsgő),
• tételszám,
• allergének (kén-dioxid) feltüntetése,
• import esetén importőr.

Fakultatív, szabályozott jelölések:
• évjárat: feltüntetése csak abban az esetben lehet, ha a szőlő legalább 85%-át az adott 

évben szüretelték;
• borszőlőfajta: a fajta neve akkor tűntethető fel, ha a bor legalább 85%-ban az adott 

fajtából készült. Két vagy több szőlőfajta feltüntetése esetén a bor előállításához 
felhasznált valamennyi fajtát fel kell tűntetni, csökkenő sorrendben. FN borok ese
tében tekintettel kell lenni a fajtafeltüntetést kizáró fajtalistára.

• cukortartalom: száraz, félszáraz, félédes, édes a jogszabályban előírt határértékek
nek megfelelően;
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• kisebb földrajzi egység (körzet, település, dűlő, egyéb kisebb földrajzi egység): ak
kor tüntethető fel a címkén OEM bor esetében, ha a kisebb földrajzi egység egyér
telműen meghatározható, továbbá ha a szőlő legalább 85%-át az adott kisebb föld
rajzi egységen szüretelték, fennmaradó rész pedig az adott OEM lehatárolt termőhe
lyéről származik. Az OEM-et jelölő földrajzi nevet kötelezően fel kell tüntetni. Pl. 
Szekszárdi borvidék Bodzási dűlőjéből származó kékfrankos bor esetén a címkézés: 
Bodzási kékfrankos -  Szekszárdi OEM, ahol a feldolgozott szőlő legalább 85%-a 
Bodzási dűlőből és maximum 15%-a származhat a Szekszárdi lehatárolt termőhely
ből.

• hagyományos kifejezések: Magyarország számos hagyományos kifejezését lajstro
moztatta, amelyek esetében az eljárásrend hasonló a meglévő OEM és OFJ borok
hoz, hiszen az oltalomban részesülő hagyományos kifejezésekre is termékleírást 
kell készíteni.

• OEM vagy OFJ közösségi szimbóluma;
• bizonyos előállítási eljárásra utaló kifejezések (pl. tölgyfa hordóban érlelt);
• védjegy: a borászatot vagy a terméket megkülönböztető jelzés.

1.3.6.8. Termelői csoportok és szakmaközi szervezetek
Mivel az EU egyre inkább kivonul az ágazati szabályozásból, egyre nagyobb teret enged 
a piacszabályozást illetően a termelői csoportoknak és az ágazatot reprezentáló szakma
közi szervezeteknek. A közösségi szabályozás meghatározza, hogy milyen kritériumok
nak kell eleget tenniük a termelői vagy szakmai szervezeteknek, hogy termelői csoport
ként, illetve szakmaközi szervezetként elismerést kaphassanak.

A termelői csoportok fontos szerepet játszanak a termelés piaci követelményekhez 
való igazításában, a termelés fejlesztésében, a kínálat koncentrációjában, a termelési és 
piacirányítási költségek csökkentésében, valamint a termelői árak stabilizálásában és a 
környezetkímélő technológiák elterjesztésében.

A szakmaközi szervezetek magukba foglalják a szőlőtermelőket és a feldolgozókat, 
így reprezentálják a borágazatot. Tevékenységükkel olyan célokat szolgálnak, mint a 
termelés és a piac ismeretének és átláthatóságának javítása, a borászati termékek for
galomba hozatalának elősegítése, keretszerződések kidolgozása, a termelési potenciál 
hatékonyabb kihasználása, a kínálat kereslethez történő igazítása, a fogyasztói igények 
kielégítése a termék minősége és a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével, 
OEM-sel és OFJ-sel kapcsolatos tájékoztatás, OEM-k és OFJ-k védelme, környezetbarát 
termesztési módszerek elősegítése, a mértéktartó borfogyasztás és a bor piacra jutásának 
előmozdítása.

Az EU borpiaci szabályozása a közös agrárpolitikával együtt fejlődik. Ezért a 2014. 
utáni időszakban a borpiaci szabályozás tekintetében újabb változások várhatóak. A KAP 
átalakulása miatt várhatóan a borágazatban is megszűnnek az ágazat specifikus piacsza
bályozó intézkedések és támogatások, amelyet a gazdaság alapú jövedelempótló támo
gatás vált fel. A borok oltalom alatt álló eredet megjelölésére és földrajzi jelzésére vonat
kozó szabályok is várhatóan integrálódni fognak a mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
horizontális szabályokba. Hasonló a helyzet a borok jelölésére vonatkozó előírások ese
tében, ahol egyre inkább az élelmiszerekre vonatkozó általános jelölési szabályok válnak 
meghatározóvá.

1.3.7. Szőlő- és borgazdaságunk intézményrendszere

A szőlő- és borgazdaság mint szabályozott termékpálya, a részletekre is kiterjedő intéz
ményrendszerrel rendelkezik. Különösen jellemző ez a hagyományos európai bortermelő 
országokra. A történelem folyamán átlagostól eltérő szigorú gazdálkodási feltételrendszer
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a szőlőbirtok számára különleges jogi helyzetet teremtett. Magyarországon a XIII. száza
di promontóriumoktól indulva a XX. század első feléig nemzetközi szinten is egyedülálló 
és korszerű szakmai intézményrendszer működött. Elegendő, ha az 1893-ban elfogadott 
első bortörvényünkre vagy az 1894-es hegyközségi törvényre gondolunk, melyek év
tizedekig biztosították a termékpálya működését. A második világháborút követően a 
központi irányítás került előtérbe és az 1990-es évektől indult meg a szakmai szervezet- 
rendszernek az európai minták szerinti újraszervezése. A folyamatnak a 2004-es Európai 
Unióhoz való csatlakozásunk, valamint az EU 2009-ben teljes körűen hatályba léptetett 
borpiaci reformja adott további lendületet.

Ma sem fölösleges legalább áttekintés szintjén ismeretekkel rendelkezni az intézmény- 
rendszer elemeiről, hiszen ezek hiányában nehéz a konkrét problémákra gyors és egy
értelmű megoldást találni. Nem tárgyaljuk a fejezetben az EU borpiaci szabályozásáért 
felelős intézményrendszert, bár az itt elfogadott szabályok nemzeti szintű alkalmazása a 
2004. évi csatlakozás óta hazánkban is kötelező.

A magyar szőlő- és borgazdaság szabályozása az intézményrendszerén keresztül való
sul meg. A rendszer alapját a központi intézmények és szakmai szervezetek összehangolt 
működése képezi. Ezek a szabályozás mellett a folyamat ellenőrzését is elvégzik. Az 
intézményrendszer -  miként az ágazat minden más területe -  fejlődő, alakuló, folyama
tosan változó közeg.

Magyarországon az ágazati szabályozás fejlődésében az intézményrendszer tekinte
tében még mindig jelentős a lemaradás a kívánatoshoz képest. Egyes intézménytípusok 
(például a Bor Eredetvédelmi Tanács, a szőlő-bor ágazat szakmaközi szervezete, a re
gionális borminősítő laboratóriumok) még a megalakulás szakaszában vannak. Még a 
működésük alapját jelentő szabályozás sem készült el, így ezek hiányában az egységek 
kialakítása is az elkövetkezendő időszak feladata lesz. Másoknál (például a borminősítés 
és a hatósági ellenőrzés egyes elemei) a korábbi átgondolatlan átszervezés miatt működé
si zavarok érzékelhetők. A hegyközségek esetében -  a 2007. év végén végrehajtott átfogó 
szervezeti átalakítás miatt -  egyes területi egységeknél küzdenek szervezeti problémák
kal, az oktatás-kutatás terén pedig az állandósuló pénzügyi gondok miatt a létért való 
küzdelem folyik. Ezek a jelenségek már csak azért is komoly megoldandó feladatok, mert 
az intézményrendszer fejlesztése idő- és beruházás-igényesebb, mint a jogi-gazdasági 
környezet átalakítása.

Az intézményrendszer funkciói alapján az alábbiak szerint rendszerezhető:
• ágazatszabályozási és ellenőrzési intézményrendszer,
• önigazgatási és szakmai érdekérvényesítési intézményrendszer,
• minőségszabályozási és eredetvédelmi intézményrendszer,
• oktatási, kutatási és ágazatfejlesztési intézményrendszer,
• nemzetközi szakmai intézményrendszer,
• egyéb speciális intézmények.

A következőkben az egyes intézmények besorolására fő tevékenységi területük alapján 
kerül sor, esetenként jelezve a más intézményrendszerrel való kapcsolódást.

1.3.7.1. Az ágazatszabályozási és ellenőrzési intézményrendszer
Az ágazatszabályozási és ellenőrzési intézményrendszer országos szintű központja a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. A tárca általános feladatai keretében 
ellátja egyebek között a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a kapcsolódó szolgáltatás, ku
tatás és fejlesztés, a mezőgazdasági termékforgalom, az agrárkömyezet-gazdálkodás, a 
növényvédelem, a növényegészségügy, a termőföld minőségének védelme, a térképészet 
és a földügy központi irányítását, a vidékfejlesztés, valamint az ehhez tartozó kutatás- 
fejlesztés irányítását.
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A miniszter az agrárgazdaság irányítása körében:
• kidolgozza az agrárpiac működési koncepcióját, ellátja az agrárpiac szabályozásá

val, az agrárpiaci rendtartással, a piaci intervencióval kapcsolatos, hatáskörébe utalt 
feladatokat, kidolgozza a támogatási rendszert;

• ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási, szabványosítá
si hatósági minőség-ellenőrzési és élelmiszer-biztonsággal összefüggő feladatokat;

• biztosítja a környezet- és természetvédelmi követelményeknek is megfelelő agrár- 
környezetgazdálkodást;

• közreműködik az agrárágazatot érintő vámok és jövedéki adók kialakításában, piac
védelmi intézkedések meghozatalában;

• kialakítja a hatósági eljárás rendszerét és szabályait, megállapítja az igazgatási szol
gáltatások díjait.

Az ágazatirányítás körében szabályozza a szőlőbor előállítását, meghatározza a forga
lomba hozatal feltételrendszerét, továbbá az előállítás és forgalmazás során ellenőrzi 
azok minőségét. Állami elismerésben, illetve minősítésben részesíti a termelésben alkal
mazható fajtákat, rendelkezik fajtafenntartásáról, a géntartalékok képzéséről és megőrzé
séről. Rendelkezik a szaporítóanyagok minőségének ellenőrzéséről, továbbá előállításuk, 
forgalomba hozataluk feltételrendszere szabályozásáról. Meghatározza a szőlőültetvény
telepítés rendjének, a bor előállítása, forgalomba hozatala feltételrendszerének a hatósági 
engedélyezésnek a szabályait:

• végzi az ágazati jogszabályrendszer karbantartását,
• ellátja az ágazat korm ányzati szintű képviseletét,
• irányítja az ellenőrzésre hivatott szakmai intézményeket,
• törvényességi felügyeletet gyakorol a hegyközségi szervezet felett,
• képviselői révén részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában,
• integrálja az EU-harmonizáció szakmai feladatait.

A tárca végzi a szőlő- és borágazat szakmai jogi bázisának kezelését. Közvetíti az EU jog
alkotásából fakadó követelményeket és generálja a nemzeti szabályozás keretében a hazai 
sajátosságoknak megfelelő szabályokat. Az ágazati rendeletek módosítása és a törvények 
előkészítése mellett tárcaközi kérdésekben képviseli az ágazatot például az adózási és a 
támogatási rendszer változtatásánál stb. Ezen felül szakmai feladatokat is ellát (például az 
agrárpiaci beavatkozások kezdeményezése, információgyűjtés, termésbecslés, adatszol
gáltatás az EU számára stb.).

Az irányítása alá tartozó költségvetési szervek közül a szőlő-bor ágazat vonatkozásá
ban a következők kapnak meghatározó szerepet:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), mint a bortörvényben meghatá
rozott mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv.

Az MVH végzi a szőlő-bor termékpálya EU közösségi rendtartás szabályozási eszkö
zeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs 
és Gazdasági Alap (EMOGA) tekintetében ellátja:

• az EU belpiaci támogatásainak kezelésével,
• az EU külpiaci támogatásainak kezelésével,
• az intervenciós rendszer működtetésével,
• a közvetlen kifizetések kezelésével,
• az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer működtetésével, valamint
• a vidékfejlesztési feladatok bonyolításával összefüggő feladatokat.
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Az MVH ellátja az EMOGA helyébe lépő Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) Európai Mezőgazdasági és Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott 
támogatások és intézkedések tekintetében a kifizető ügynökségi feladatokat.

Vezeti az újratelepítési jogok nyilvántartását, végzi az ültetvénytelepítés és kivágás en
gedélyezését, megteremti az EU-s támogatások lehívásának feltételrendszerét, ellenőrzi 
a végrehajtását, ellátja a kifizető-ügynökségi feladatokat. Az MVH közleményei szerint 
kerülnek megvalósításra az FVM rendeleteibcn megfogalmazott célok.

A 2007. január 1-jén létrejött Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) a ko
rábbi Országos Borminősítő Intézet és Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet általá
nosjogutódjaként tevékenykedik az ágazatunk vonatkozásában.

Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezet létrehozásáról szóló kormány határozat
ban foglaltak alapján az élelmiszer-ellenőrzést végző hatóságok egységesen a földműve
lésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt állnak.

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Borminősítési Igazgatósága az
1881-ben alakult Borvizsgáló Állomás jogutódja. Tevékenységét a szőlőtermesztésről és 
borgazdálkodásról szóló törvény és annak végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak 
határozzák meg. Borellenőrző hatóságként a hatósági jogot gyakorló részlege:

• ellenőrzi a must, bor, borpárlat és egyéb borászati termékek előállítására, kezelésé
re, tárolására, nyilvántartására, forgalomba hozatalára, a zárt borvidékekre vonatko
zó rendelkezések megtartását;

• kiadja a belföldi, a külkereskedelmi, a külföldi származású borászati termékekre 
vonatkozó forgalomba hozatali határozatokat;

• nyilvántartja a palackozó és bortöltő pincészeteket;
• elvégzi a borászati üzemek, raktárak, kimérők folyamatos ellenőrzését, rendelle

nesség észlelése esetén mintavételt, azonosító vizsgálatot végez, minőségvédelmi 
bírságot szab ki, visszavonja az üzemengedélyt, ideiglenesen bezárja az üzemet, 
továbbá szabálysértési, illetve büntetőeljárást kezdeményez;

• elvégzi meghatározott adalékanyagok, eljárások borászati alkalmazásának ellenőr
zését;

• szaktanácsot ad borászati technológiai kérdésekben;
• elvégzi a forgalomba hozatali eljárásban az 500 hl feletti bortételeknél a helyszíni 

hatósági mintavételt;
• ellátja a származási bizonyítványok valóságtartalmának ellenőrzését;
• az MVH által részére átadott feladatként ellátja a magántárolási, a lepárlási, a must- 

sűrítménnyel való mustjavítási támogatási intézkedésekhez kapcsolódó szakmai 
ellenőrző feladatokat;

• ellátja a szakterületét érintő üzemek működésének engedélyezésével kapcsolatos 
feladatokat;

• ellátja a pincekönyv szakmai tartalmának ellenőrzését;
• ellenőrzi a borászati termékek származását, eredetét, minőségét, a telephely, pince, 

üzem, raktár működésének jogszerűségét, továbbá a jármű rakományát és a tárolás 
körülményeit;

• ellátja a forgalomba hozatali járulék befizetésével kapcsolatos, jogszabályban előírt 
ellenőrzési és adminisztrációs feladatokat.

Az igazgatóság keretei között működő akkreditált vizsgálólaboratórium végzi a must, 
bor, borpárlat és egyéb borgazdasági tennékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzék
szervi vizsgálatát. Nemzeti Referencia Laboratóriumként részt vesz az Európai Uniós 
izotóp adatbank készítésében (WineDB) magyar autentikus borok vizsgálatával. Nem
zeti képviseletet lát el a párizsi székhelyű Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet
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(O.I.V.) Analitikai Bizottságában. A hatósági jogkört gyakorló részlegétől kapott vizsgá
lati megrendelések alapján:

• elvégzi a belföldi és a külkereskedelmi forgalomba kerülő borászati tennékek mi
nősítését;

• ellátja a külföldi származású borászati tennékek forgalomba hozatala előtti minő
sítését;

• működteti az Országos Borszakértő Bizottságot;
• elvégzi a kékderítési vizsgára való felkészítést, annak megszervezését, az eredmé

nyes vizsgáról bizonyítvány kiadását és annak nyilvántartását; engedélyezi a kékde
rítés egyéb szervezetek által történő végzését;

• elvégzi meghatározott adalékanyagok, eljárások borászati alkalmazásának ellenőr
zését;

• borászati ügyekben a bíróság, hatóság, illetve egyéb szerv megkeresésére szakértői 
véleményt ad;

• az MVH által delegált feladatként ellátja a magántárolási, a lepárlási, a mustsűrít
ménnyel való mustjavítási támogatási intézkedésekhez kapcsolódó laboratóriumi 
feladatokat;

• elvégzi a társhatóságok megkeresésére kért vizsgálatokat;
• elvégzi a bortermelők, borászati üzemek, kereskedelmi cégek és mások által meg

rendelt vizsgálatokat;
• részt vesz nemzetközi és hazai körvizsgálatokban;
• ellátja a forgalomba hozatali járulék befizetésével kapcsolatos, jogszabályban előírt 

laboratóriumi feladatokat.

Az MgSzH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság (volt OMM1) alaptevékenysége 
körében a bortörvény szerinti növénytermesztési hatóságként ellátja:

• az új növényfajták állami elismeréséhez szükséges hatósági, és a fajtaoltalomhoz 
szükséges vizsgálatokat,

• az állami elismerésre bejelentett és államilag elismert növényfajtákról közhitelű 
nyilvántartás vezetését, az államilag elismert fajták Nemzeti Fajtajegyzékeinek és 
jogszabályi keretek között a leíró fajtajegyzékek kiadását,

• az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Bizottság titkársági feladatait,
• a szőlő, gyümölcs szaporítóanyag előállítását, termelését szolgáló növényállomá

nyok (törzsültetvények) létesítésének engedélyezését, törzskönyvezését, nyilvántar
tását, fenntartásának ellenőrzését szemlézéssel és továbbszaporításra való alkalmas
ságuk minősítését, megszüntetésének véleményezését,

• faiskola (csemetekert) és más szaporítóanyag-előállító üzem létesítésének, valamint 
a szaporítóanyag forgalmazók tevékenységének engedélyezését, illetve nyilvántar
tásba vételét, valamint ellenőrzését,

• a hazai előállítású és felhasználású, valamint a nemzetközi érvényű bizonyítvánnyal 
kivitelre kerülő, továbbá a harmadik országból behozott szaporítóanyag vizsgálatát, 
minősítését, certifikálását,

• a szaporítóanyag-forgalmazás ellenőrzését, a minőségileg meg nem felelő tételek 
zárolását, szükség esetén megsemmisítésének elrendelését, illetve visszaélés esetén 
kizárási eljárás kezdeményezését, minőségvédelmi bírság kiszabását,

• közhitelű nyilvántartások vezetését.

Az FVM részlegeként működő Agrármarketing Centrum (AMC) feladata, hogy a bormar
keting támogatási program keretei között elkülönített marketing támogatást pályázatok 
révén célba juttassa. Ezek a támogatások a minisztérium által jóváhagyott és meghirdetett 
közösségi bormarketing célok és feladatok megvalósítását szolgálják.

61



A minisztérium irányítása alatt számos bizottság működik. A Bormarketing Bizott
ság a forgalomba hozatali járulékból képződő marketing alap felhasználását irányítja, a 
Szőlőfajta Használati Bizottság a fajtahasználat, a Fajtaminősítő Bizottság a szőlőfajták 
elismerése, az Országos Borszakértő Bizottság pedig a hatáskörébe sorolt termékek ér
zékszervi minősítése terén közreműködik. A bizottságok tagjait a miniszter nevezi ki.

A szőlőbor a mindenkori adómértéktől függetlenül jövedéki tennékek körébe tartozik. 
Az árutermelő tevékenység folytatásához adóraktári engedély szükséges, tennékek készí
tése, tárolása, nyilvántartása és forgalmazása a jövedéki szabályok betartásával végezhe
tő. A Vám és Pénzügyőrség (VPOP) elsősorban a nyilvántartások ellenőrzése, valamint 
az egyéb adójellegű befizetések (pl. környezetvédelmi termékdíj) ellenőrzése révén vesz 
részt a központi intézményrendszer tevékenységében.

1.3.7.2. Az önigazgatási és szakmai érdekérvényesítési intézményrendszer
A szakmai szervezetek a szakterületi információcsere fontos egységei. E szervezetek kü
lönösen a jogszabály előkészítés folyamatában, az eseti agrárpiaci beavatkozások kidol
gozásánál és a termékpálya adatszolgáltatásánál nyújtanak szakmai segítséget az ágazat
szabályozási intézményrendszernek.

A hegyközségek
A hegyközség történelmi léptékű hagyományokkal rendelkező önszabályozó szervezet. 
A hegyközségekről szóló törvényben leírt módon, az abban megfogalmazott célok elérése 
érdekében tevékenykedik.

A hegyközségi szervezet legfontosabb jellemzői:
• legmagasabb jogi szinten szabályozott,
• köztestület (egy tag-egy szavazat elv, önálló szabályozás, autonóm szakmai önkor

mányzat),
• az árutermelő tevékenység vonatkozásában kötelező tagság,
• teljes körű ágazati reprezentáció.

A háromszintes tagozódású szervezetrendszerben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az 
országos hatáskörű egység. A huszonkét borvidéken működő hegyközségi tanácsok a 
borvidéki integrációs egységek. A 127 hegyközség -  melyek a települési egységek -  több 
mint 80 ezer tagot képviselnek. Ez akkor is jelentős szám, ha tudjuk, hogy egy termelő 
vagy felvásárló több hegyközségnek is tagja lehet. Az egész agráriumban kevés olyan 
szervezet van, amely ilyen mértékben összefogná az ágazati szereplőket.

A hegyközségek által ellátott feladatok köre folyamatosan változik, bővül.
Az önszabályozás -  testületi tevékenység -  mellett szakmai és közigazgatási feladato

kat is ellát a hegyközségi szervezet.
A származási bizonyítványok kiadása révén a hegyközségek az európai színvonalú 

eredctgarancia-rendszer fő letéteményesei.
Az egységes, számítógép-használatra alapozott szakmai nyilvántartási és adatszol

gáltatási rendszer is a hegyközségeken alapul. A saját fejlesztésben készült HEGYIR 
( S z e n t e l e k i , 1997) rendszer révén a hegyközségek adatkezelése egységes informatikai 
struktúrában történik. Ez az informatikai rendszer az alapja az ágazati adatszolgáltatásnak 
és a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (FÖMI) közösen kialakított VINGIS rendszer 
révén az EU-s támogatások igénybevételének.

A hegyközség egyéb feladatai mellett érdekvédelmi tevékenységet, az ágazat termék- 
tanácsi feladatait is ellátja.

A hegyközség saját lapján (Borászati Füzetek) és időszaki kiadványain keresztül az 
ágazati szereplőket minden fontos szakmai információhoz hozzájuttatja.

A hegyközség az ágazat nemzetközi képviseletében is részt vállal.
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A Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége az ágazat egyik jelentős országos hatáskö
rű érdekképviseleti szerepet betöltő szervezete. Hatásköre, a képviselt szervezetek száma 
és jelentősége révén a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával közösen részt vesz az ágazat 
országos szintű képviseletében.

Mint az egyesületi törvény alapján működő önkéntes tagságú szervezet, vállalja azo
kat az érdekképviseleti feladatokat, amelyeket a hegyközségi szervezet törvényi akadá
lyok miatt nem végezhet. A szövetség egyre hatékonyabb hazai és nemzetközi szakmai 
lobbitevékenységet végez. Tagja az Élelmiszer Feldolgozók Országos Szövetségének 
és EU szinten részt vesz a Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de 1’ 
Union Européenne*,valamint a Comité Général de la Cooperation Agricole de 1’ Union 
Européenne** -  COPA-COGECA rövidítésű -  szakmai tanácsadó szervezet munkájában. 
Előbbi az egyéni, utóbbi a szövetkezeti termelők európai szintű érdekképviseleti szerve.

A csúcsborászatok országos szintű érdekképviseleti szervezete a Pannon Bormíves 
Céh.

A forgalomba hozatali járulék marketing alapjának felhasználásában, közösségi mar
keting terén a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. játszik szerepet.

1.3.7.3. A minőségszabályozási és eredetvédelmi intézményrendszer
A minőségszabályozás bázisintézete szőlő és a bor esetében az MGSZH. Teljes körű jo
gosítványokkal rendelkezik a minősítéstől az ellenőrzésig. Ennek megfelelően jelenleg 
kizárólag ezek a szervezetek jogosultak a jogszabályokban előírt hivatalos tanúsítványok 
kiadására. A vállalkozói alapon működő laboratóriumok és szaktanácsadási intézmények 
által végzett minősítések eredményei felhasználhatók a belső ellenőrzésben, valamint a 
technológia- és termékfejlesztésben, de a hatósági minőségtanúsítást ma még nem he
lyettesíthetik. A minőségtanúsítás bizonyos területein a közeljövőben várhatóan nagyobb 
jogkörrel fognak működni a helyi szervezetek.

A hegyközségek saját szakmai szabályaik és a borvidéki rendtartások révén jelentős 
szerepet játszanak a minőségszabályozásban is. Egyre több akkreditált helyi érzékszervi 
borminősítő bizottság alakul.

A HACCP-rendszer, bár kialakítását jogszabály is előírta, még nem teljes. Az ISO-t 
főként a külföldi piacokra termelő nagyvállalatok alkalmazzák.

Az eredetvédelmi intézményrendszer a szőlő- és borágazat egyik legfejletlenebb terü
lete. A rendszer egyes elemei már léteznek, de az EU borpiaci reformjából fakadó felada
tok ellátása terén néhány szervezeti elem még hiányzik.

1.3.7.4. Az oktatási, kutatási és ágazatfejlesztési intézményrendszer
Az oktatásban a szakmunkásképzéstől az egyetemi szintig nagymultú, de mára már kor
szerűsítésre váró intézményi bázis található.

A felsőfokú oktatás terén a szőlészet és borászat mérnöki szintű specialistáit a Buda
pesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi, illetve Élelmiszer-tudományi Karán képe
zik.

A Gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán és a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai 
Karán üzemmérnöki szintű szőlészeket és borászokat képeznek.

A Pannon Egyetem Georgikon Karán Keszthelyen, valamint a Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság-tudományi Karán Gödöllőn az oktatott tananyag alapján a szőlészet borá
szat iránt kellően érdeklődő hallgatók helyt találhatnak a szakterületen.

A középfokú és a szakmunkás szintű oktatás rendszerében folyó szőlészeti-borásza
ti képzés országos kitérjedtségű. A borászat számára elsősorban a Budapesti Corvinus

* Mezőgazdasági Szakmai Szervezetek Bizottsága
** Mezőgazdasági Szövetkezés Általános Bizottsága
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Egyetem „Soós István” Borászati Szakközépiskola és Szakmunkás Képző Intézete képez 
felkészült technikusokat és szakmunkásokat.

A nagyobb vállalkozások szakmai irányítását túlnyomó részt magasan kvalifikált, 
szakirányú egyetemi végzettségű mérnökök végzik. Az ágazat szakember-ellátottsága 
felső- és középvezetői, valamint szakmunkás szinten egyaránt jó.

Jelentősebb oktatási tevékenység zajlik a vincellér, a posztgraduális és gasztronómiai 
képzésben. Ezeken a területeken az iskolarendszerű képzés mellett a vállalkozási formá
ban futó képzések is megjelentek.

A szőlészeti és borászati kutatás gerincét a Budapesti Corvinus Egyetem szaktanszékei 
mellett a közelmúltban lezajlott átszervezések folytán idecsatolt Kecskeméti Szőlészeti 
és Borászati Kutató Intézet, valamint a különböző régiókban működő intézetek adják az 
alábbi teljes körű megnevezéssel:

• Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet 
Badacsony, továbbá Georgikon Kar Keszthely;

• Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet;
• Károly Róbert Főiskola Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete, Eger.

A kutatások kiterjednek a termőhely, a fajta, a szőlőtermesztési és borászati technológia, 
valamint az ökonómia területére. A jelentős regionális feladatokat ellátó kutatóhelyek 
egyben a szaktanácsadás bázisai is.

1.3.7.5. A nemzetközi szakmai intézményrendszer
Az egyre inkább nemzetközivé váló borforgalmazás révén megnőtt a nemzetközi kapcso
latok jelentősége. A nemzetközi szervezetek az információszerzés mellett az ország- és 
szakmai imázsteremtésnek is fontos színterei.

A szőlő- és bortermelés számos nemzetközi szakmai szervezete közül jelentőségét te
kintve három emelkedik ki.

A párizsi székhelyű, 1924-ben alapított International Organization of Vine and Wine* 
(O.I.V.) a világ szőlészetének és borászatának átfogó, tudományos megalapozottságú, 
koordinatív szakmai szervezete, mely az Európai Bizottság szakmai előterjesztéseinél is 
konzultatív szereppel bír. Magyarország az O.I.V. alapító tagja. Tekintettel arra, hogy az 
O.I.V. kormányközi szervezet a tagországok az illetékes tárcák által kijelölt szakembere
ken keresztül biztosítják a képviseletüket. A O.I.V. szakbizottságaiban folyó munka mel
lett a kétévenként megrendezett kongresszus a legfőbb szakmai és döntéshozatali fórum. 
A világ szőlészetét és borászatát átfogó tevékenységéről a internetes fórumok mellett a 
Bulletin d'O.I.V. tudományos folyóirat tájékoztat.

A szintén párizsi székhelyű, 1951-ben alakult Federation Internationale des Vins et 
Spiritueux** (F.I.V.S.) az O.I.V.-nél szélesebb termékkörben mozog, a bor- és szeszterme
lés, valamint az alkoholpiac képviseletében végez nemzetközi szintű érdekképviseletet.

Az Európai Unió által 1988-ban alapított Assemblée des Régions Európéennes 
Viticoles*** (A.R.E.V.) az EU-n belüli szőlőtermesztés, borászat és borkereskedelem sza
bályozását, szakmai befolyásolását tekinti feladatának.

Az EU-tagság miatt a COPA-COGECA-ban való ágazati képviselet egyre fontosabbá 
válik.

* Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet
** Nemzetközi Bor és Párlat Szövetség

*** Európai Bortermelő Régiók Közgyűlése
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1.3.7.6. Egyéb speciális intézmények
Dinamikus szerveződés a Magyar Szőlő és Borkultúra Alapítvány, mely eddig főként 
rangos rendezvények szakmai szervezésével (például VinAgora, Budapesti Nemzetközi 
Borfesztivál) hívta fel magára a figyelmet. Kiadványai révén igyekszik a borászati témájú 
tájékoztatás területén tapasztalható hiányokat betölteni.

1992-ben alapították meg a Magyar Bor Akadémiát, mely alapító nyilatkozata szerint 
sajátos eszközeivel a magyar borok fő meghatározójává kívánja tenni a „minőség, tisz
tesség és hitelesség követelményét”. A Magyar Bor Akadémia tagjai nemcsak szakembe
rek lehetnek: a gazdasági élet, a kereskedelem és a vendéglátás kiváló reprezentánsai is 
szerepelnek közöttük. Profilja az évek során -  hagyományos tevékenysége mellett -  kép
zésekkel, az Év Bortermelőjének megválasztásával és szakmai rendezvényekkel bővült.

Speciális jelentőségű szakmai-hagyományőrző szervezetek az országos szinten is ösz- 
szefogott borrendek. Több tucat bor- és két pezsgőrend is működik. A borrendek a borvi
dékeken kifejtett működésük, szakmai hagyományápoló tevékenységük mellett felvonu
lásukkal színpompássá teszik az országos rendezvényeket.

A falusi turizmus speciális ága, a borutak szervezete -  miként az európai borterme
lő országokban -  hazánkban is jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. 
A borutak szervezése borvidékenként eltérő módon valósult meg.

Örvendetesen bővült az utóbbi időben a borokkal foglalkozó könyvek, kiadványok, 
újságok, internetes portálok száma. A szőlészet és borászat egyetemi rangú tankönyvei
től az egyes borvidékek változó kiállítású és még heterogénebb tartalmú megjelenítéséig 
terjed a kínálat. A sajtótermékek egy része főként a fogyasztó és a gasztronómia oldaláról 
közelít. A Borászati Füzetek és a Kertgazdaság a borászat szűkebben vett szakmai és 
tudományos értékű folyóiratai.



2. A BORSZŐLŐ MINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZŐK

A borszőlő a borkészítés egyetlen és kizárólagos alapanyaga. A borszőlő minősége a leg
döntőbb tényező a bor minőségének kialakulásában. A különféle szőlőfajták az érettség 
különböző állapotában olyan jellegzetes tulajdonságokkal -  sajátos illat-, íz- és zamat
anyagokkal, az alkotóelemek meghatározott összetételével -  rendelkeznek, amelyek a 
bor értékmérő tulajdonságait is megszabják. Tekintettel a szőlő-borgazdálkodás mind 
szorosabb egymásrautaltságára, közös érdekeltségére, a szőlészetben és a borászatban 
érintett szakemberek számára egyaránt nélkülözhetetlen, hogy jól ismerjék a borszőlő 
minőségét befolyásoló tényezőket, és ezeknek az ismereteknek a birtokában mindenkor 
az adott szőlőterméshez legmegfelelőbb borkészítési és borkezelési technológiát válasz- 
szanak.

A borszőlő minősége -  hozzáértő, szakszerű borászat feltételezésével -  a bor minősé
gében jut kifejezésre. Mindenek előtt tisztázandó, hogy mit értünk a „minőség” fogalmán. 
Ez amiatt sem kerülhető meg, mivel a minőség világszerte és a hazai szőlő-borgazdálko
dásban szóban és írásban a leggyakrabban használatos fogalom, részint önállóan, részint 
szókapcsolással („minőségi borszölőtermesztés”, „minőségi bor”, „minőségi borokkal 
lehetünk versenyképesek itthon és a nemzetközi borpiacon” stb.). A fogalom tehát régóta 
él a köztudatban, anélkül, hogy pontos értelmezése tisztázott lenne.

„Amennyire egyszerű a mennyiség fogalmának a meghatározása -  mivel az anyag
nak mérhető, számokban kifejezhető nagyságáról van szó - ,  annyira bonyolult viszont a 
minőség fogalmának meghatározása” (D iófási, 1985). Még a Magyar Értelmező Szótár 
(1975) magyarázata sem osztja el maradéktalanul kétségeinket, mely szerint a minőség: 
„valaminek értékelést is magában foglaló jellege”.

A minőségnek az idézett filozofikus hangvétellel szemben a bor esetében -  amely spe
ciális élelmiszer-ipari termék, elsősorban élvezeti cikk -  lehetőleg exaktabb, gyakorlatia
sabb meghatározása szükséges. Napjainkban a minőség fogalma pozitív tulajdonságot, 
az átlagtól való kiemelkedést jelent. így, vállalva némi pontatlanságot is, azt a véleményt 
vallhatjuk, hogy minőségi bornak az tekinthető, mely pozitív megkülönböztetésre érde
mes értékekkel rendelkezik. Hogy ezek az értékek miképpen nyernek teret a széles szak
mai közvéleményben és a borfogyasztók körében, az minden más élelmiszer-ipari ter
méktől merőben eltérő sajátosságoktól függ.

A borral kapcsolatban ugyanis minőségről és hiteles minőségről beszélhetünk, amely 
különböző kategória. Minőség fogalmán -  bárhonnan is származzék az ital -  a bor kel
lemes harmóniáját, finom élvezeti értékét értjük, míg a hiteles minőségben feltétlenül 
megjelenik egy-egy kiváló -  gyakran világhírű -  borvidék, olykor a dűlő és a mindezeket 
megjelenítő szőlő-bortermelő gazda neve is. Minél kisebb, a kedvező mikroklíma elő
nyeit magában foglaló elismert szőlőbirtokról és a hagyományokat tisztelő, a minőségből 
jottányit sem engedő szőlősgazdáról essék szó, annál hitelesebb a bor minősége és ma
gasabb az árban kifejezhető értéke. Egyidejűleg a magas szakmai színvonalon működő 
borászati nagyüzemek is megtalálják annak a módját, hogy adott borvidéken az integrált 
szőlőtermesztéssel termelt szőlőből kiváló borokat készítsenek, és gazdaságosan értéke
sítsék azokat. így alakul ki a szőlő-borágazat kerek összképe, ritmusa.

Visszatérve a bor minőségének kialakulásához döntő szerepet játszó borszőlő minő
ségére, megállapítható, hogy azt számtalan tényező együttes hatása alakítja ki. Ezekkel 
könyvünk jellegénél fogva csak röviden foglalkozunk. A szőlő minőségét befolyásoló té
nyezőket számos kitűnő szőlőtermesztési szakkönyv mélyenszántóan elemzi, melyekből



hasznos gondolatok, tárgyi ismeretek menthetők (Csepregi 1982; Diófási 1985; Kozma
1991). Mi borászati célszerűséggel taglaljuk a borszőlő minőségét meghatározó tényező
ket, melyek a következők:

• a termőhely ökológiai tényezői,
• az évjárat időjárási viszonyai,
• a szőlőfajták tulajdonságai,
• a szőlőtermesztési technológia,
• a szőlő érettsége, egészségi állapota,
• a szüretelés és a beszállítás módja.

E tényezők közül egyesek akaratunktól, elhatározásunktól függetlenek, mások beavatko
zásainktól függnek. Közülük egyetlen az évjárat időjárási viszonyainak hatása, mellyel 
szemben úgyszólván védtelenek vagyunk. A többi felsorolt tényező közül a termőhely, a 
fájta, a termesztéstechnológia egyes elemei (sor- és tőtávolság, támberendezés stb.) hosz- 
szú időre adottak, míg mások (rügy-, ill. fürtterhelés, lombozatszabályozás stb.) kézben 
tarthatók. A szüret időpontja, a szőlő érettségi foka, valamint a szüret és a beszállítás 
módja képezi a szőlészet-borászat szerves kapcsolatrendszerét, mely együttes gondol
kodásra és munkára sarkall, és a borászat kezdetét jelenti. Ezért ezt a részt már speciális 
borászati feladatként ismertetjük.

2.1. A termőhely ökológiai tényezői

A szőlő és a bor minősége nagymértékben függ a termőhely környezeti adottságaitól. 
A szőlőtőkét életfunkciói környezetéhez kapcsolják, benne találhatja meg a szerveze
tét felépítő és az életfolyamataihoz energiát szolgáltató létfeltételeket. Ezek összessége 
alkotja a szőlő ökológiai környezetét. Az ökológiai tényezők hatását részletesen a sző
lőtermesztési szakkönyvek ismertetik. Közülük is az átlagosnál mélyebb ismeretanyag 
található a témakört érintően Kozma: A szőlő és termesztése (1991) c. könyvében. Jelen 
tankönyvünkben a borászati szempontok alapján elemezzük a termőhely ökológiai ténye
zőit az alábbi csoportosításban:

• klimatikus tényezők,
• fiziografikus tényezők,
• talaj-(edafikus) tényezők,
• biotikus tényezők.

2.1.1. Klimatikus tényezők

Ide sorolhatók: a fény, a hő, a csapadék, a mikroklíma.

2.1.1.1. Fényviszonyok
A szőlő fénykedvelő növény. A szórt fényt is jól hasznosítja, a mély árnyékot azonban 
nem kedveli. Gyenge megvilágításban az ízközök megnyúlnak, a hajtások nem vagy alig 
fejlesztenek termőrügyeket, a virágok rosszul termékenyülnek, a levelek korán sárgulnak 
és elhalnak.

A szőlő a fotoszintézishez a rendelkezésre álló fiziológiailag aktív fény mennyiségé
nek 1-3, maximálisan 5%-át használja fel. Ez az érték a napfényenergia kihasználási 
együtthatója. A fénykihasználás függ az asszimiláló levélzet térbeli elhelyezkedésétől, a 
lombozat zsúfoltságától. Széles, zsúfolt lombfal leveleiben felére, negyedére csökken az 
asszimiláció.

67



A szőlőlevelek fotoszintézisének főtermékei szénhidrátok, kisebb mennyiségben szer
ves savak és aminosavak. A fotoszintézis aktivitásától függően 1 m2 levélfelület naponta
5-12 g, sőt még több szénhidrátot is képes előállítani. A levelekben képződött szénhidrá
tok a növény szabályozó mechanizmusa révén szállítódnak a szőlőtőke különböző részei
be. Az intenzív növekedés időszakában a hajtáscsúcsok irányába vándorolnak, és energia- 
forrásként szolgálnak a szőlő életfolyamataihoz (növekedés, légzés). A szőlő elvirágzása 
után a terméskötődéstől kezdve a bogyók teljes éréséig az asszimiláták fő áramlási iránya 
a szőlőbogyó, majd a vesszőbeérés folyamán a föld feletti fás részek és a gyökerek.

A fénynek az asszimiláción túl nagy szerepe van a bogyó színeződésében is. A nap
fénynek kitett bogyók jobban színeződnek, héjuk vastagabb lesz, érett állapotban több 
cukrot, kevesebb savat tartalmaznak, mint amelyek mély árnyékban fejlődtek. A különb
ség a must cukortartalmában elérheti a 2-3 tömcgszázalékot, savtartalmában a 2-3 g/l-t is.

Hazánk szőlőtermesztő tájain a tenyészidőszak (vegetációs idő) alatti napsütéses órák 
száma 1250-1500 közötti. Ez más tényezők kedvező alakulásakor kielégítő a szőlő ered
ményes termesztéséhez, a jó  borminőség kialakításához.

2.1.1.2. Hőviszonyok
A szőlő nemcsak fény-, hanem hőigényes növény is. A vegetációs periódusok és fázisok 
csak a szükséges minimális hőmennyiség és hőhatási időtartam mellett folynak le.

A szabadföldi szőlőtermesztés földrajzi határai a 9-21 °C-os évi középhőmérséklcti 
izotermák között helyezkednek el.

A legjobb minőségű borszőlő a 10-16 °C-os évi középhőmérsékletü izotermák között 
terem. A 16-21 °C-os övezetben a szőlő bőven terem, de bora illat- és zamatanyagokban 
szegényebb, mint az előbbiekben.

Magyarország déli 2/3 része a 10-11 °C-os, északi szőlőtermesztő tájaink a 9-10 °C-os 
izotermák között terülnek el. Ebből következik, hogy hazánk a gazdaságos szőlőtermesz
tés északi határán van. Hőmérsékleti adottságaink a fehérborszőlő-fajták termesztéséhez 
általában még kedvezőek, a vörösborszőlő-fajták termesztésében azonban csak az ország 
déli tájai adnak kellő biztonságot.

A szőlőtermés érési folyamatának indításában fontos szerepe van a júliusi középhő
mérsékletnek, melyet legalább 18 °C elérésekor tekintünk elfogadhatónak. Jó és nagyon 
jó minőségű termésben legalább 20 °C júliusi középhőmérsékletnél reménykedhetünk, 
míg 16-18 °C között csak közepes, ezalatt gyenge minőséggel számolhatunk.

Természetszerűleg a teljes nyári és kora őszi időszak hőmérsékleti viszonyai együt
tesen hatnak a minőség alakulására. Magyarországi viszonylatban június-szeptember 
középhőmérséklet 1 °C-os emelkedése a must cukortartalmát literenként 20 grammal nö
velheti (Kozma, 1991).

A tenyészidőszak normális lefolyásához szükséges hőmérsékleti fokok összege, „a 
hőösszeg” jó  támpontként szolgál a szőlő-bortermelésben. Höösszegekkel jellemezhetők 
a termőhelyek (borvidékek), az egyes évjáratok, kifejezhető a különböző érésű fajták 
hőigénye. A tenyészidőszak pontos értelmezésére használatosak a teljes (effektív) és a 
hatásos (aktív) hőösszeg fogalmak.

A teljes höösszeget úgy számítjuk ki, hogy a tenyészidőszak középhőmérsékletét meg
szorozzuk a tenyészidő napjainak számával. A tenyészidőszakot nemzetközileg a tavaszi 
+ 10 °C-os napi középhőmérséklet beállásától az őszi +10 °C-os középhőmérsékletű na
pok megszűnéséig számítjuk.

A hatásos höösszeg számításához ismernünk kell a biológiai 0° fogalmát. A szőlő ve
getációja a +10 °C napi középhömérséklet beállásával indul, ezt biológiai 0°-nak tekintik, 
és csak a tenyészidőszakban mért +10 °C fölötti hőfokokat összegzik.
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A hatásos hőösszeget tehát megkapjuk, ha a teljes hőösszegből levonjuk a tenyészidő 
napjai számának tízzel szorzott összegét. A hatásos hőösszeg pontosabb és használhatóbb 
agroklimatológiai jellemző, mint a teljes hőösszeg.

A legkorábbi érésű, rövid tenyészidejű fajták minimális hatásos hőösszegigénye 900- 
1000 °C, a nagyon későieké a 2000 °C-ot is meghaladhatja ( C s e p r e g i, 1993).

Magyarországon a szőlő tenyészideje április első felében indul és október közepe után 
fejeződik be. A tenyészidő hossza sok évi átlagban 180-190 nap. A teljes hőösszeg 2800- 
3600 °C , átlagosan 3300 °C , a hatásos (+10 °C  feletti) 1000-1700 °C , átlagosan 1300 °C  
(C sepregi, 1993).

Ezen értékek mellett a korai fajták nagy biztonsággal, a középérésüek pedig eredmé
nyesen termeszthetők. A kései érésű fajták csak az időjárási viszonyok kedvező alakulá
sával adhatnak jó  vagy akár kiemelkedő minőségű (pl. Tokaj) termést.

A Földközi-tenger partvidékén és más déli államokban a tenyészidő elérheti a 250-260 
napot is. Ez kedvező fényviszonyokkal párosulva igen előnyös a késői fajták tökéletes 
beérésérc, kiemelkedő minőségű vörösborok, csemegeborok készítéséhez alkalmas szőlő 
megtermelésére.

Káros hőmérsékleti hatások
A szőlőnövény életfolyamatának teljes időszakában érzékeny a szélsőséges hőmérsékleti 
hatásokra. A nyugalmi időszakban előforduló tartós téli hidegek jelentős fagykárt okoz
hatnak a szőlőültetvényekben. Károsodhat a szőlő a tavaszi fagyoktól is. Bár ezek jelen
tősen érintik a borászatot is, elsődlegesen a szőlőtermesztés biztonsága és gazdaságossá
ga oldaláról mérlegelendők. A borgazdálkodás, illetve a bor minősége szempontjából a 
tenyészidőszakban uralkodó hőmérsékleti hatások a döntőek.

A nagy cukortartalmú szőlő a meleg és napfényben gazdag termőhelyeken terem. Nem 
hagyható azonban figyelmem kívül, hogy a szőlőlevél fotoszintézisének optimuma álta
lában 25-28 °C, maximuma 40 °C, de már 30 °C fölött nagyon gyorsan csökken. Ezzel 
szemben a légzés intenzitása 40 °C-ig fokozatosan növekszik. Az intenzív lépés követ
keztében a szőlőnövény jelentős mennyiségű cukrot és savat -  főleg almasavat -  használ 
fel. Megjegyzendő, hogy a szabad légköri viszonyok között kialakuló hőmérsékleti fokok 
jelentősen módosulnak a szőlőnövény környezetében. így az adott ültetvényben speciális 
állományklíma alakul ki.

A 30 °C-ot meghaladó napi hőmérsékleti maximum esetében hőségnapok állnak be. 
Ilyenkor a cukorképződés napközben több órán át szünetel, a disszimiláció felgyorsulása 
követeztében pedig a szőlőnövény sok cukrot és savat használ fel a légzéshez. Ilyen forró 
nyarú években az aktív hőösszeg alapján várt cukorképződéshez képest kisebb cukor- 
tartalmú és savszegény mustot nyerünk. Ez a magyarázata annak is, hogy a déli, meleg 
klímájú bortermelő országokban a nagy hőösszegek ellenére az átlagos cukortartalom 
nem nagyobb - sőt gyakran kisebb - mint hazánkban, a fehér borok pedig általában sav
szegények, diszharmonikusan lágyak.

A hőségnapok száma az Alföldi szőlőtermőtáj déli részén 25-30, középső és északi 
részén, továbbá a Dél-Dunántúl szubmediterrán klímájú Szekszárdi, Mecsckaljai, Vil- 
lány-Siklósi borvidékein 20-25, másutt 10-20 közötti, míg Sopron térségében elenyésző. 
Az alföldi térség hőségnapjainak alakulásában közrejátszik, hogy a világos színű; száraz 
homoktalajok könnyen átforrósodnak, 60-70 °C-ig is felmelegszenek és akár 40 °C-ig 
felmelegítik a talajszint feletti 1-1,5 m-es légréteget. Ilyenkor 5-6 °C-kal magasabb a 
levegő hőmérséklete, mint a kihelyezett meteorológiai állomáson mért hőmérséklet (S ze
gedi, 1954).
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2.1.1.3. Csapadékviszonyok
A csapadékból származik a növény nélkülözhetetlen létfeltétele és alkotórésze a víz. 
A víz rendeltetése a tápanyagok feloldása, felvételének elősegítése, a tápanyagok és a 
szintézistermékek szállítása, párologtatás által a növény hőszabályozása, továbbá fontos 
közege más biokémiai, fiziológiai folyamatoknak is.

Azokon a mérséklet égöv alatti termőhelyeken, ahol az évi csapadék mennyisége 
500-600 mm, ott sikerrel lehet a szőlőt termeszteni. A szárazságtűrő szőlőfajták még az 
évi 400 -500 mm-es csapadék mellett is díszlenek, de 400 mm-nél kevesebb csapadékú 
tájakon már inkább öntözéssel lehet kielégítő termést kapni. A 800 mm-en felüli csapadék 
már hátrányos lehet a szőlőtermés minőségére, mert a csapadékböség a felhős, borús na
pok számának a növekedésével és gyakran alacsonyabb hőmérséklettel jár.

A szőlőnövény a tenyészidőszak egyes szakaszaiban eltérő arányban igényli a vizet. 
Legtöbbet igényel a termésfürtök növekedésének és érésének idején. Ez nem jelenti azt, 
hogy az ilyenkor lehullott csapadék különös előnnyel járna. A szőlőtőke környezetének a 
vízviszonyait a levegő és a talajnedvesség mértéke alakítja ki. A szőlő mélyre hatoló gyö
kérzete a talaj mélyebb rétegeiben a nyugalmi idő alatt összegyűlt vizet és a vízben oldott 
tápanyagokat is képes felvenni a tenyészidőszakban. így a nedvességviszonyok függenek 
a talaj vízmegkötő képességétől és a talajvíz szintjétől. Az Alföld nagy térségeiben, ahol 
a talajvíz mindössze 2,5-3 m, a szőlő sohasem szenved vízhiánytól.

A kevésbé jó  vízellátottságú termőhelyeken a hosszan tartó szárazság és a kedvezőtlen 
vízforgalom nemcsak a szőlőnövény fejlődésére, hanem a bor minőségére is károsan hat. 
A száraz, aszályos években a szőlő, illetve a must és a bor szárazanyag- (extrakt-) tartal
ma kisebb, a bor vékonyabb lesz (Ferenczi-Tuzson, 1958). Ezzel általában együtt jár az 
erős savcsökkenés, s a bor túlzottan lágy lesz.

Hosszan tartó szárazság után augusztus végén, szeptember elején beköszöntő nagyobb 
esőzések a bogyók gyors vízfelvételét és felrepedését okozzák. A repedt bogyókon meg
telepedő Botrytis cinerea, a szürkerothadás kórokozója idézhet elő nagy mennyiségi 
veszteséget és minőségromlást. Ilyenkor főként az éréshez közel álló korai és középérésű 
fajták károsodnak. Ha az esőzés tartós marad, úgy a késői fajták még nagyobb mértékben 
károsodnak, és be sem érnek. Ha viszont a kora őszi esőzést száraz, meleg októberi időjá
rás követi, a kérői érésű szőlőfajták terméséből kiemelkedő minőségű borok készíthetők.

A három legfontosabb ökológiai tényező, a fény, a hőmérséklet és a csapadék mellett 
alárendelt szerepe van, de a szőlőtermesztés szempontjából nem hagyható figyelmen kí
vül a szél, a levegő szén-dioxid-tartalma és az oxigén sem.

2.1.1.4. A mikroklíma
Egy-egy szőlőtermesztő táj éghajlati adottságait a makro- és mezoklíma (helyi klíma) 
határozza meg. A mikroklíma a kisebb légtereknek a környezettől lényegesen eltérő ég
hajlata. Viszonylag kis távolságon belül is nagyon eltérő éghajlat alakulhat ki egy-egy 
termőhelyen. A táj domborzati, lejtési, talajviszonyai és más környezeti hatások (nagyobb 
vízfelületek, erdők közelsége stb.) eredményeképpen a makroklíma elemei közvetlenül a 
talaj felszíne fölötti légtérben megváltoznak.

A hegy- és dombvidéki szőlőtermesztő tájaknak különösen változatos a mikroklímá
juk. A mikroki ima-viszonyokra érzékenyen reagál a szőlő. Nagyobbrészt a természetes 
mikroklíma-viszonyok hatása tükröződik azonos borvidékek különböző jellegű és minő
ségű boraiban.

A mikroklíma kialakulására hat a szőlőültetvény is. A szőlősorok iránya, a tenyészterület 
nagysága, a lombtömeg magassága, elhelyezkedése, a sorközök művelése erősen módo
sítják a mikroklíma elemeinek mennyiségi és minőségi viszonyait. A mikroklímában mó
dosult fény-, hő- és nedvességi viszonyok hatnak közvetlenül a szőlő élettani folyamatai

70



ra, s azokon keresztül a tőke vegetációjára, a termés mennyiségének és minőségének ala
kulására. Az ültetvényen belül kialakuló mikroklíma az állományklíma (Kozma, 1991).

Összegezve: a mikroklíma egy kisebb termőhelyi környezetben ható klimatikus ténye
zők és a szőlőnövény által kialakított speciális éghajlat.

2.1.2. Fiziografikus tényezők

A fiziografikus tényezők a klimatikus tényezőkre hatnak, azokat módosítják, a szőlő szá
mára kedvezőbbé vagy kedvezőtlenebbé teszik, hozzájárulnak a mikroklíma kialakulásá
hoz, ezáltal befolyásolják a szőlőtermés mennyiségének és minőségének alakulását (Sz. 
Nagy, 1986).

Ide sorolhatók: a földrajzi szélesség, a tengerszint feletti magasság, az égtáji fekvés és 
a lejtő foka, a nagy vízfelületek közelsége, az emberi létesítmények.

A földrajzi szélességet tekintve a szőlő az északi féltekén a 30-50, a déli féltekén a 
20^40 szélességi fokok között termeszthető gazdaságosan. Magyarország a 45 ,5^8 ,5  
északi földrajzi szélességi fokok között fekszik. A szőlőtermesztés északi határa a Rajna 
völgye (50-51 °).

A szőlőtermesztés északi határától dél felé haladva a bogyók cukor- és színanyagtartalma 
növekedik, savtartalma csökken. A cukortartalom a teljes érésig dél felé haladva kb. a 
40°-ig emelkedik, utána csökken.

A tengerszint feletti magasság a fény-, a hő- és nedvességviszonyokat erősen módo
sítja. Az északi féltekén a szőlőtermesztés vertikális hatása északról délre haladva fo
kozatosan emelkedik. A Rajna völgyében 150-200 m, Magyarországon 250-300 m az 
üzemi szőlőtermesztés felső határa. Az üzemi termesztésre legalkalmasabb területeink a 
150-250 m tengerszint feletti magasságban helyezkednek el.

A hegyoldalak égtáji kitettsége (expozíciója) és lejtésének foka módosítólag hat a hő- 
és fényviszonyok alakulására, sőt az előzőekben ismertetett fiziografikus tényezőkre is. 
Északon a napsütötte déli fekvések, délen a kevesebb napsütésben részesülő hegyoldalak
-  melyek nem szenvednek a hőségnapoktól -  a bázisai a minőségi borszőlőtermesztés
nek. Magyarországon legkedvezőbbek a déli, majd a délnyugati, a délkeleti és a nyugati 
fekvésű területek.

A hegyoldal lejtési szöge határozza meg az egységnyi felületre eső fénymennyiséget. 
Minél inkább közeledik a napsugarak beesési szöge a 90 fokhoz, annál több fényenergiát 
kap az ültetvény. Nálunk a kedvező fekvésekben a szőlő tenyészideje alatt a 25 fokos lejtő 
kapja a legmegfelelőbb fénymennyiséget.

A nagy vízfelületek és az erdők közelsége kiegyenlítőcn hat a hőmérsékletre. A mér
séklő hatás az Egyenlítő felé haladva mind kedvezőbb. A víztükör a part menti ültetvé
nyekre azért is előnyös, mert a fényt visszaveri, a fény mennyiségét növeli (pl. a Balaton 
térségében).

Az emberi építmények közül a szőlőhegyen leggyakoribbak a meredek lejtőkön ősidők 
óta létesített teraszok, melyeken a teraszfalak védelmében uralkodó igen jó mikroklíma 
rendszerint kiemelkedő minőségű szőlő-, illetve bortermést ad.

2.1.3. Talaj- (edafikus) tényezők

A szőlő a talaj iránt különösebben nem igényes, jól alkalmazkodik a különböző talajok
hoz. Világszerte találhatók üzemi szőlőültetvények a vulkanikus, üledékes és szélhordta 
anyakőzetü, középkötött vályog -  erősen kötött agyag laza lösz- és homoktalajokon. 
Kémiai összetételük alapján jól terem a szőlő a savanyú, a meszes és igen meszes, to
vábbá a sós tengerparti homoktalajokon is. Hazánkban a szőlőültetvények telepítését jó 
ideig a gazdaságos szántóföldi növénytermelésre alkalmatlan, ún. feltétlen szőlőtalajokra
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(pl. a Duna-Tisza közén a tápanyagban szegény, laza homoktalajokra) engedélyezték. 
A szőlő alkalmazkodóképességét bizonyítja, hogy a feltétlen szőlőtalajokon is megél. 
Rögvest megjegyzendő, hogy a feltétlen szőlőtalaj a szőlőnövény számára sem ideális 
talaj. A sülevényes, sovány, humuszszegény homoktalajokon és a vékony termörétegű, 
erodált, köves talajokon kisebb a termésmennyiség, és a csapadékszegény, aszályos évek
ben rosszabb a minőség is, mint a kedvezőbb adottságú, gazdag talajokon.

A szőlő amiatt sem minősülhet területhasznosító növénynek, mert rendkívül költséges 
kultúrnövény. A telepítés előtti meliorizáció, a szaporítóanyag, a támberendezés, az ül
tetvényfenntartás stb. költségei rendkívül nagyok, ezért jövedelmező szőlő-bortermelés 
csak a szőlő igényeit jól kielégítő talajokon folytatható.

A szőlőtalaj megválasztása nagyon fontos a bor minőségének alakulása szempontjából. 
Világszerte ismert, elfogadott álláspont az, hogy a különböző mechanikai és kémiai ösz- 
szetételű, fizikai tulajdonságú talajok rányomják bélyegüket a bor minőségére, jellegére. 
Egy-egy talajtípus esetenként jelentősen hozzájárulhat valamely borkülönlegesség vagy 
különleges tennék világhírnevének megalapozásához. Például a világ egyik leghíresebb 
itala, a Champagne-i pezsgő minőségének kialakításához a megegyező nevű borvidék 
erősen meszes talajairól származó, speciális alapborokra volt, illetve van szükség.

Általánosságban megállapítható, hogy a szőlőtalaj azokat a talaj féleségeket foglalja 
össze, amelyeken a szőlő jól tenyészik és terem. E megállapítás azonban nem elégséges. 
A nemzetközi szinten mértékadó, jól prosperáló országok gyakorlata alapján vallhatjuk, 
hogy a szőlőtalajok kiválasztásában még nagy tartalékok rejlenek.

Az éghajlati viszonyoknak elsősorban a cukor- és a savtartalom alakulásában van je 
lentős szerepük, a talaj adottságok viszont a bor jellegének, illat- és zamatanyagainak, to
vábbá extrakttartalmának alakulásában nagyobb jelentőségűek. A bor minőségét kialakító 
hatások azonban összetettek, együttesen jelentkeznek. Például a savtartalom alakulására 
nemcsak a klíma, hanem a talaj is figyelmet érdemlő hatást gyakorol ( K á d á r  ct al. 1982).

A talaj szőlötennesztésre alkalmasságának meghatározásakor figyelembe kell venni 
eredetét, mechanikai összetételét, típusát, rétegezettségét, kötöttségét, humusztartal
mát, tápanyagtartalmát, színét, mélységét, vízáteresztő képességét, kémiai sajátosságait, 
mésztartalmát stb. (Sz. N a g y , 1986). Mindezeket, valamint a különböző talajképző kőze
tek geológiai eredetét különböző szölötennesztési szakkönyvek és az azokat megalapozó 
talajtani fonásmunkák részletezik. Jelen tankönyvünkben a szőlötennesztésre leginkább 
használt talajokat főleg borászati szempontból értékeljük.

Vulkáni tufák. A leggyakoribb vulkáni alapkőzeteken, a rioliton, az andeziten és a ba
zalton kialakult talajokon nevezetes borvidékeink terülnek el. A riolit, az andezit és ezek 
tufái képezik részben Mátraalja, Bükkalja és az egri hegyek, valamint Tokaj-Hegyalja 
szőlőtalajait, a nyiroktalajokat, s törmelékeik növelik a lösztalajok értékét. Bazaltkőzeten 
kialakult talajokon terül el a Badacsony, a Szent György-hegy, a Somló hegy, a Ság hegy 
stb.

A vulkáni kőzetekből képződött talajok káliumban és értékes mikroelemekben gaz
dagok, ezáltal kedvezően hatnak a termés, illetve a bor minőségére. A vulkáni tufákon 
nehéz, testes, tüzes, zamatos, kiváló minőségű, lassan fejlődő és lassan öregedő borok 
teremnek. Ezek a legerősebb borjellegképző talajok.

Lösztalajok. Az üledékes kőzeteken képződött talajok közé sorolhatók. A pleisztocén 
időszakban a folyóvizek által elterített üledéket a szél messzire kifújta és por alakjában 
ismét lerakta. Az így keletkezett laza szerkezetű, kötőanyagként kellő kolloidfrakciót tar
talmazó lösztalajok szőlőtermesztésre elsőrendűen alkalmasak. A Szekszárdi és a Villá
nyi főleg lösztalajú, meleg klímájú borvidékeken, valamint a hasonló éghajlati adottságú 
észak-bácskai löszháton kiváló vörösborok készíthetők.

Homoktalajok. Ugyancsak üledékes kőzeteken képződött talajtípus. Homoknak nevez
zük általában a sok kvarcot (70-85% ) és kötőanyagot, humuszt alig tartalmazó talajokat.
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A homoktalajokon főleg a filoxéravész után lendült fel a szőlőtermesztés, miután Francia- 
országban felfedezték, hogy ezekben a szőlő gyökerét nem támadja meg a filoxera. A ho
moknak ez a sajátossága az immunitás. A különböző homoktalajok immunitása eltérő; 
általában a legalább 75% kvarcszemcsét tartalmazó talajok immunisak.

A homoktalajok mechanikai összetételük alapján nagyon heterogének. Leggyengébb 
termöképességű típusa a világossárga színű futóhomok, mely kötőanyagot nem tartal
maz, így a szél könnyen felkapja és elhordja. A futóhomoknak rossz a tápanyag- és víz
raktározó képessége, nagy a hőingadozása, ennek következtében télen a fagy, nyáron 
pedig a napperzselés okozhat jelentős károkat a szőlőültetvényben. Ha a futóhomok alta
lajában nincsenek kötöttebb rétegek, a talaj nagyon sülevényes, gyenge termöképességű. 
Ott viszont, ahol a szél löszös rétegre vagy humuszos mezőségi szelvényekre fújja rá a 
homokot, és a lepelhomok vastagsága nem több, mint 2-2,5 méter, a mélyen gyökerező 
szőlő jól terem.

A homoktalajok kémiai összetételükben is különbözőek. A Duna-Tisza közén a me
szes, a Nyírségben a savanyú homok a jellemző.

Az éghajlati- és talajadottságok együttes hatásának tulajdonítható, hogy az Alföld tér
ségében a borok rendszerint kisebb sav- és extrakttartalmúak, a vörösborfajták szín- és 
cserzőanyag-tartalma is kevesebb, mint a kötött talajú hegyvidéki termőtájakon. A bo
rok beltartalmi értékeivel szorosan összefügg, hogy a szőlőnövény tápanyagforgalmában 
fontos mikroelemek (réz, mangán, cink, molibdén, titán stb.) a talaj kolloid- és szerves 
anyagaihoz kötődnek, melyekben a homoktalajok szegényebbek.

Meszes talajok. Kemény mészköveken, dolomitokon, márgákon alakultak ki, de vul
kanikus kőzetek likacsos tufáiba (riolit-, andezit-, bazalttufa) beszivárgó, mésztartalmú 
talajvíz lerakódásakor is létrejöhettek meszes talajok.

A meszes talajokon általában savasabb, keményebb borokat termelnek, mint a mész- 
ben szegényebb talajokon. Közepes (25-40% ) mésztartalmú, tápanyagban gazdag ta
lajokon kemény, de emellett testes, tüzes, jellegzetes zamatú, gyorsan tisztuló borokat 
termelhetünk (pl. a Móri borvidék meszes talaján). Viszont az igen meszes (50-60%-nál 
meszesebb) talajokon, mint például a franciaországi Champagne-i borvidék krétakori 
mészköves talajain kevés vagy közepes alkoholtartalmú, vékony, savas, jól tisztuló és 
könnyen kezelhető, jellegében szerény, de pezsgőkészítéshez kiváló, ún. „meszes borok” 
teremnek.

Hazánkban az Etyek környéki szarmata- és pannonmészkő-málladékkal keveredett 
pannonhomok talajokon termelnek pezsgőgyártáshoz kiváló alapborokat. Az erősen me
szes talajokon termett borok jellegnélküliségének valószínű oka az lehet, hogy a mész 
akadályozza a minőség és zamatgazdaság kialakulására kedvező káliumfelvételt.

2.1.4. Biotikus tényezők

A szőlőnövény életében a klíma- és talajviszonyok mellett jelentősége van az élő környe
zetnek is. A szőlőre és a borra a környezetében élő különböző növényi és állati szerveze
tek közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolnak.

Közvetlenül hatnak a szőlőre a rajta élő, illetve élősködő (parazita) vírusok, baktériu
mok, gombák és állati (főleg rovar) kártevők. Különösen veszélyesek a parazita gombák 
(peronoszpóra, lisztharmat, szürkepenész). A Botrytis cinerea olyan kivételes parazita 
gomba, amely hasznos is lehet. Ha közvetlenül az érés előtt telepedik meg a bogyókon, 
nemesrothadást, aszúsodást indít el. Ez a folyamat a tokaji borkülönlegességek készítésé
nek a feltétele. Az aszúsodás más termőhelyeken is előfordul.

Közvetve hatnak tápanyagfcltáró tevékenységükkel a talaj mikroorganizmusai. 
A gyomnövények víz- és tápanyagelvonásukkal károsak, de talaj védő hatásukkal mint 
természetes takarónövények hasznosak is lehetnek. A zöldtrágya-, illetve a talajvédő nö
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vényeknek is van kedvező és kedvezőtlen hatásuk. Alkalmazásukra csak ott kerülhet sor, 
ahol a kedvező hatás fölülmúlja a kedvezőtlent (Sz. N agy, 1986).

A köztes gyümölcsfák beárnyékolják a tőkéket, és fény hiányában kisebb lesz a bogyó 
cukortartalma. A gyümölcsfák a tavaszi és az őszi fagyok ellen védik a szőlőt, a hagyo
mányos alföldi szőlőkbe részben ezért ültették azokat.

Az erdők, szélvédő fasorok felfogják a nagy szeleket, s útját állják a homokfúvások
nak. Hátrányuk viszont, hogy kedvező tanyát adnak a rovaroknak és a seregélyeknek. 
A szőlőéréskor csapatokban érkező seregélyek helyenként nagy kárt okoznak.

A szőlő termesztése az embernek a szőlőre gyakorolt közvetlen és közvetett hatásával 
valósul meg. Ennek összességét termesztéstechnológiának nevezzük.

2.2. Az évjárat időjárási viszonyai

A termőhely klimatikus adottságai a sokéves átlagok alapján jellemezhetők. Az egyes 
évek időjárási viszonyai azonban mindig eltérnek az átlagostól. Két egyforma esztendő 
szinte soha sincs. Időnként nagyok az időjárási szélsőségek, máskor az évjárat kiegyen
lítettebb, és az időjárás fontosabb jellemzői jobban megközelítik az átlagos értékeket. 
Hazánkban egyes években a kontinentális, másokban a mediterrán, időnként pedig az 
óceáni klíma hatása érvényesül erősebben. A különböző áramlatok bonyolult összhatása
ként alakulnak ki az évjárat időjárási viszonyai, melyek jelentősen befolyásolják a szőlő
termés mennyiségét és főleg minőségét. Az évjárat minősítésének fokozatai: kiváló, jó, 
közepes, gyenge.

A kiváló évjáratokban még a hűvösebb klímájú termőhelyeinken is több a napfényes 
órák száma és a hatásos hőösszeg, mint a gyenge évjáratokban a legjobb klimatikus 
adottságú borvidékeken. Kiváló évjáratokban a késői érésű fajták is jól beérnek, a must 
cukortartalma nagy, a vörösbort adó kékszőlőfajták színanyagokban gazdagok. Gyenge 
évjáratokban viszont a késői fajták nem érnek be. A must cukortartalma kevesebb az 
átlagosnál, emiatt a kényszerű mustjavításra van szükség. Ilyen években a vörösborszőlő
fajták színanyagtartalma kevés.

A különböző évjáratok borminőségre gyakorolt hatásával számos kutató foglalkozott, 
és figyelmet érdemlő megállapításokat tett Diófási (1985). Dél-dunántúli borvidékeken 
több évtizeden át folytatott vizsgálatai alapján megállapította, hogy a klimatikus tényezők 
befolyása a borok beltartalmi anyagainak mennyiségére és minőségére jól nyomon kö
vethető. Az évjárat hatása a bor minőségére az esetek többségében lényegesen nagyobb, 
mint a tőketerhelésé. A szőlőtermelésre kedvező évjáratokban az átlagosnál nagyobb 
mennyiségű és jobb minőségű termést szüreteltek minden fajtán, valamennyi terhelési 
fokozaton. Kedvezőtlen évjáratokban (1972, 1974, 1976, 1978, 1980) viszont ennek az 
ellenkezőjét tapasztalták. Megállapította továbbá, hogy a tőkék teljesítőképességében ha
tározott ritmus van, melynek kialakulásában egyrészt a klimatikus tényezők, másrészt pe
dig belső biológiai okok játszanak szerepet. Az 1970-es évtized és a 80-as évtized kezdeti 
éveinek időjárási viszonyai úgy alakultak, hogy a páratlan sorszámú évek (1971-1983 
között) vegetációs periódusa általában napfényben gazdagabb, melegebb és szárazabb 
volt, mint a páros sorszámú éveké. Ez kedvezett a nagyobb termés és a magasabb cukor- 
tartalom kialakulásához, ami oly mértékben igénybe vette a tőkéket, hogy a következő 
évben kevesebb és gyengébb minőségű termést produkáltak. A szerényebb években vi
szont a tőkék a kisebb igénybevételnél fogva megerősödtek, és jobban felkészültek a 
következő évre. Összegezve megállapítható, hogy az időjárási viszonyok évenkénti vál
tozása önmagában még nem indokolná azokat a nagy különbségeket, amelyek az egyes 
évjáratok között mutatkoznak a termés mennyisége és minősége tekintetében. Ehhez a 
vázolt növényfiziológiai okok is szükségesek.



Az évjárat hatása a must titrálható savtartalmára is lényegesen nagyobb, mint a ter
helésé. A napfényben gazdagabb, melegebb és mérsékelten száraz jellegű évjáratokban 
a termésben minden fajtán és terhelési fokozaton kevesebb savat mértek, mint a fény- 
szegény, hűvös, csapadékos években (D iófási, 1985). A csapadékos évek és a titrálható 
savtartalom növekedése közötti összefüggésre korábban F rrenczi (1966) is rámutatott.

Az évjáratnak a bor extrakttartalmára is jelentős hatása van. Csapadékos, hűvös évek
ben szinte minden fajta borában több cukormentes extraktot mértek, mint a száraz, meleg 
évjáratokban (Z ilai, 1980). Ezt más kutatási eredmények is megerősítik (Diófási, 1985). 
A csapadékos években bekövetkező gyakori szőlőrothadás további extraktnövekedést 
eredményez (Z ila i-F erenczy , 1981).

A szőlőérés idején uralkodó időjárási viszonyokról és azoknak az évjárat minősítésére 
kiható szerepéről részletes tájékoztatást adnak Csepregi (1982) 21 évjáratról készített ér
tékelései. A termésbetakarítás idejére és körülményeire vonatkozóan nagyon tanulságos 
a rothadást előidéző csapadék alakulásának és az Alföldön bekövetkező kora őszi fagyok 
gyakoriságának a bemutatása.

Napjainkban egyre javuló megbízhatósággal prognosztizálhatók az időjárási viszo
nyok. A korszerű műholdas technikára alapozott előrejelzés hasznos információkkal szol
gál, melyek nagy segítséget nyújtanak a szüreti felkészüléshez.

2.3. A szőlőfajták tulajdonságai

A mezőgazdaságban az eredményes termelés egyik legfontosabb tényezője a fajta. Ezt a 
rangos helyet azáltal foglalhatja el, hogy egy-egy fajta genetikailag megalapozott speci
fikus tulajdonságokkal rendelkezik, melyeket az ember meghatározott termelési cél meg
valósításához igyekszik kiaknázni. Az intenzív kertészeti kultúrákban még fokozottabb 
a fajta szerepe, de nincs még egy növénykultúra, amelyben annyira sajátos helye lenne, 
mint a szőlő-borgazdálkodást megalapozó szőlőtermesztésben.

A szőlőfajta az egyetlen termelési tényező, amely szervesen összekapcsolja, átszövi 
a szőlő-borgazdaságot. A borok nemzetközileg is túlnyomóan a szőlőfajták nevét vise
lik, így váltak ismertekké, sok esetben világhírű márkás termékekké. Ahol a bormárka 
neve elkülönül, ott is meghatározott szőlőfajták állnak a „háttérben”, melyek másokkal 
nem helyettesíthetők (például a burgundiai vörösborok főfajtája a Pinot noir, a bordóié 
a Cabernet franc, Cabernet sauvignon és a Merlot, a Tokaji aszúé a Furmint és a Hársle
velű).

2.3.1. A borszölőfajták termesztési és borászati értékét meghatározó 
jellem zők

A speciális fajtatulajdonságok m ind a szőlészetben, m ind a borászatban hangsúlyosak. 
A szőlőfajták term esztési értékét m eghatározó tulajdonságok közül a legfontosabbak: a 
tenyészidő hossza és a beérés ideje, a term őképessége, a term és minősége, a környeze
ti igény, a betegségekkel szembeni ellenálló képesség, a term elésbiztonság. A szőlőter
m esztésben kiem elten az első legfontosabb jellem ző a tenyészidő hossza és a beérés ideje, 
mert nálunk csak azokat a fajtákat érdem es term eszteni, am elyek évről évre biztonságo
san beérnek (C sepreg i-Z ilai, 1989).

Borászatilag a fajta legfontosabb jellemzője a termés minőségével összefüggésben a 
bor minősége és eladhatósága (piacképesség), de nem mellékesek egyes technológiai sa
játosságok sem (pl. lényeredék).

A borszőlőfajták term ésének m inőségét elsősorban a bogyók cukortartalm a határozza 
meg, m elyet töm egszázalékban kifejezve beérési m ustfoknak nevezünk. A beérési m ust
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fok a fajtáktól függően széles hatások között mozog. A tömegborszőlő-fajtáké ritkán éri 
el a 16-ot, a minőségi fajtáké viszont a 20-at is meghaladhatja. Előbbiekre példák: Kövi
dinka és a pontuszi (Földközi-tenger melléki) fajták többsége, utóbbiakra: Szürkebarát, 
Chardonnay, Tramini, továbbá kedvező évjáratokban és termőhelyi adottságok között az 
oceidentális (nyugati) fajták jó része. Flazánkban a törvényes előírások szerint a nagyon 
alacsony, 12,7 mustfok alatti termésből bor nem készíthető.

Bár a borszőlőfajták termésének minősítésében első helyen áll a cukortartalom, a bor 
minőségének meghatározásában már más összetevők is lényeges szerepet játszanak. Ezek 
részint a főösszetételhez sorolható savak és extraktanyagok, részint finomösszetételt kép
viselő illat-, íz- és zamatanyagok.

A savak összmennyisége és egymáshoz viszonyított aránya is jórészt fajtasajátosság, 
de ugyanazon fajta savtartalma évjárat szerint is jelentősen változik ( F e r e n c z i ,  1966). 
A lágy bort adó szőlőfajták mustjának titrálható savtartalma legfeljebb 6 g/l, a harmo
nikus fajtáké legfeljebb 9 g/l, a savas fajtáké 9 g/l fölötti. A must eredeti savtartalma a 
borban jelentősen csökken. Kifejezetten lágy bort adó fajták: Rizlingszilváni, Ottonel 
muskotály, Tramini. Kemény (savas) borokat teremnek: Ezerjó, Furmint, Hárslevelű, 
Arany sárfehér. Rajnai rizling, Chardonnay, Sauvignon, Kéknyelű. A savak finomsága 
értékes fajtatulajdonság. A viszonylag keményebb borokat adó fajták akkor finomak, ha 
jó szőlőbeéréskor a savak gazdag íz- és zamatanyagokkal párosulnak.

Az extrakttartalom is fajtafuggő, de ebben is közrejátszik a szőlő érettsége, rothadása 
és a savtartalom, mivel a cukormentes extraktanyagokhoz a savak is hozzátartoznak, Az 
extraktban szegény borok 16-18 g/l, az extraktban gazdag borok 22-24 g/l, sőt e fölötti 
értékekkel jellemezhetők. Kis extrakttartalmú fajták például a Chasselas, a Kövidinka, az 
Ottonel muskotály, nagy extrakttartalmúak: Szürkebarát, Chardonnay, Pinot blanc, Tra
mini, Hárslevelű, Sauvignon.

A főalkotórészek elemzéséből kitűnik, hogy találhatók a borok alkohol-, sav- és 
extrakttartalmában egyaránt kiemelkedő, nagy produktumú fajták, és ezen anyagokban 
szerényebb, ún. kis produktivitásúak. Előbbire a Chardonnay, utóbbira talán a Chasselas 
lehet a legjobb példa.

A főalkotórészek mellett fontos szerepük van a fajtaspecifikus illat-, íz- és zamatanya
goknak. melyek összhatásukkal döntően befolyásolják a fajtajelleget. A korszerű anali
tika segítségével mindinkább megismert többszáz komponens együttes megjelenéséről 
lévén szó, egyes fajtáknál erősen kifejező, másoknál árnyaltabb a fajtajelleg. így alakul
hat ki a Hárslevelű finom hársmézillata, -zamata, a Tramini rózsaillata és muskotályos 
íze, az Ottonel muskotály erősen muskotályos, a Sauvignon fűszeres illata, zamata. Elő
ző példákkal szemben a Chasselas illata és zamata visszafogott. Megjegyezzük, hogy a 
fajtakaraktert a bor testesíti meg. Az illat-, íz- és zamatanyagok a mustban jórészt kötött 
állapotban vannak, így abban alig vagy egyáltalán nem ismerhetők fel. A borban nagy 
számban vannak olyan finomösszetevők is, melyek a bor készítése és érlelése folyamán 
képződnek. Ezekre könyvünkben részletesen kitérünk.

2.3.2. A szőlőfajták megválasztását meghatározó tényezők

A szőlőfajták megválasztása bölcs előrelátást igénylő, összetett feladat. Hosszú életű kul
túráról lévén szó, a telepítéskor hosszú évtizedekre előre behatároljuk a szőlő- és borgaz
daság kereteit, lehetőségeit.

A fajta választást mindig is céltudatosság jellemezte. A céltudatosság erőssége azon
ban a szőlő-bortermelés történelme során jelentős eltéréseket mutatott. A nagy horderejű 
természeti, társadalmi, technikai változások felgyorsították a fajtaváltás folyamatát is. 
A XIX. század borfogyasztását zömmel a tömegborok képviselték. Bár ez még a XX. 
század első felére is jellemző volt, századunk második felében mindinkább teret hódítót-



tak, és napjainkban már szinte kizárólagosságot kapnak a minőségi bortermelést szolgáló 
fajták.

Csepregi (1993) a szőlőfajták m egválasztását m eghatározó tényezők közül az alábbi
akat emeli ki:

• ökológiai feltételek,
• termesztéstechnológia, ezen belül tőkemüvelés- és metszésmódok,
• üzemi méretek,
• piaci igények és fogyasztási szokások,
• tudatosan alakított és érvényesített fajtapolitika.

Nem lenne célszerű a tényezőket rangsorolni, mivel ezek mind fontosak és egymással 
is szorosan összefüggnek. Mégis megalapozottnak tekinthető az az állítás, hogy a faj
taválasztást napjainkban és előreláthatóan a jövőben is döntően a piaci igényeknek kell 
alárendelni. Ez a következőkkel indokolható:

A borfogyasztás az elm últ évtizedekben világszerte csökkent, és a csökkenést csak a 
legutóbbi években sikerült m egállítani. A jelenlegi borfogyasztás feltehetően megáll a 
jelenlegi szinten annak köszönhetően, hogy a m inőségi term elés került előtérbe. A m inő
ségi borok az egyes term elő országokban, de a nem zetközi piacokon is jó l értékesíthetők. 
A m inőség javításának a legjobb term őhelyek kiválasztása és sok más tényező mellett a 
fajta az egyik leghathatósabb eszköze (C sepreg i-Z ilai, 1989).

A világfajták a hagyományos tömegfajták rovására nagymértékben terjednek Euró
pában, sőt más földrészeken (Dél-Amerikában, Kaliforniában, Dél-Afrikában, Auszt
ráliában) is. Az exportpiacokon évtizedek óta előkelő helyen áll a fehérborok között a 
Chardonnay, a Sauvignon, de fokozódik az érdeklődés a Szürkebarát, a Pinot blanc és a 
Rajnai rizling iránt is. Keresettek a minőségi vörösborok is. Ezeknek legkiemelkedőbb 
képviselői a Cabemet, a Merlot, a Pinot noir.

Tévedés lenne azonban arra gondolni, hogy kizárólag a világfajtáknak van helyük a 
jövő szőlő-borgazdaságaiban. Minden jelentős bortermelő országban vannak olyan ha
gyományos fajták, melyek egy-egy borvidék különlegességei, és elszakíthatatlanul ösz- 
szefonódtak a termőhellyel. Erre akadnak hazai példák is. Ezt azért kell hangsúlyozni, 
mert nálunk is terjednek a világfajták, de jövőbeni részarányuk megítélésében korántsem 
egységes a szakmai közvélemény. Hazánkban természetszerűleg a jövőben is fontos he
lyet kell kapnia a filoxéravész után legjobban elterjedt Olaszrizlingnek, de nélkülözhetet
lenek a Tokaji aszúhoz a Furmint és a Hárslevelű és más termőhelyek specifikumai (lásd: 
Borvidékek) is.

Továbbmenve: a célszerű termelés nem jelenti a csúcsminőségű borok kizárólagossá
gát. Mindig van igény egyszerű, de jó  italú könnyű borokra is. Az Alföld homoktalajain 
helye van a Kövidinkának is, amely bár szerény bort terem, de a futóhomokon a leg
edzettebb fajta. Hosszabb távon a jelenleginél fontosabb szerepük lehet az interspecifikus 
fajtáknak is. Ezektől sem várható különösebben jó  minőség, de a rezisztenciában rejlő 
előnyök környezetvédelmi és gazdasági okokból számottevőek.

Látható, hogy a szőlőfajták megválasztása nagyon összetett feladat, s így „örökzöld 
téma”. A döntés azonban nem kerülhető meg. A fajtapolitika a fajta megválasztását meg
határozó valamennyi tényező alapos ismeretében fogalmazható meg. A telepítési enge
déllyel ültetvényt létesítő árutermelő azon fajták közül választhat, amelyeket az adott 
termőhelyre előírnak ( C s e p r e g i , 1993), illetve amelyeket az engedélyezett osztályba so
roltak.
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2.3.3. Borszőlöfajták

A szőlőfajták rendkívül gazdag tárházában a fajtaismereti tárgyú szakkönyvek igazítanak 
el. Közöttük is a legalaposabb és jól rendszerezett munka C s e p r e g i- Z il a i  1989-ben meg
jelent „Szőlőfajta-ismeret és -használat” c. könyve, amely az Országos Mezőgazdasági

Minősítő Intézet (OMMI) 1986/87. évi
17. táblázat. Jelentősebb borszőlőfajták 
Magyarországon
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32.
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Arany sárfehér
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Chardonnay

Chasselas

Cirfandli

Cserszegi fűszeres

Ezerjó

Furmint

Hárslevelű

Irsai Olivér

Juhfark

Kéknyelű

Királyleányka

Kövérszőlő

Kövidinka

Kunleány

Leányka

Olaszrizling

Ottonel muskotály

Pinot blanc

Rajnai rizling

Rizlingszilváni

Sárga muskotály

Sauvignon

Szürkebarát

Tramini

Zalagyöngye
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Zenit
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Zöld szilváni
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3.
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Blauburger

Cabernet franc

Cabernet sauvignon

Kadarka

Kékfrankos

Merlot

Pinot noir

Portugieser

Túrán

Zweigelt

kiadványában nevezett szőlőfajták és 
fajtajelöltek részletes leírását és értéke
lését tartalmazza.

A 2007. évtől Mezőgazdasági Szak- 
igazgatási Hivatal (MgSzH) Növényter
mesztési és Kertészeti Igazgatóság (volt 
OMMI) néven működő intézmény éves 
kiadványokban teszi közzé az engedé
lyezett valamint az ideiglenesen enge
délyezett fajták jegyzékét. Ez a jegyzék 
rendkívül széles fajtakört, az egyes faj
ták kiónjait és évről-évre bővülő újabb 
fajtákat tesz közzé, melyeknek a letisz
tult borászati értékelése még várat ma
gára.

Ennek figyelembevételével a fajtakör 
célirányos szűkítésével csupán a szőlő

bortermelésben jelentősebb szőlőfajták tömör borászati jellem 
zésére vállalkozunk, betűrendi sorrendben fehér- és vörösbor- 
szőlő-fajták szerinti csoportosításban (17. táblázat).

A háttérbe szorult és egykori szőlőfajtáink, továbbá hazánk
ban kevésbé ismert, de jelentős szőlőfajták borászati jellem zé
se megtalálható Török (1995): Borászok zsebkönyve c. kiad
ványban.

2.3.3.1. Fehérborszőlő-fajták

Arany sár fehér
Valószínűleg magyar származású fajta. Nagyon bőtermő. Fürt
je, bogyói nagyok, vastag héjúak. Nagyon későn érik. A must 
cukortartalma csekély, savtartalma igen nagy. Bora vékony, sa
vas, illat- és ízanyagtartalma kicsi.

Bianca
Seyve-Villard 12375 (Eger 2) x Bouvier. Csizmadia József és 
Bereznai László nemesítette, 1963-ban. Bőtermő, fürtje, bo
gyói közepes méretűek. Korán érik, nem rothad, mustjának cu
kortartalma nagy. Savtartalma, cukormentes extrakt-, valamint 
illat- és ízanyagtartalma közepes.

Chardonnay
Francia származású, világszerte ismert és elterjedt fajta. Ter
mőképessége közepes, fürtje kicsi, bogyói közepesek, vastag 
héjúak. Korai érésű, könnyen rothad. Mustja sok cukrot tartal-
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máz. Bora kiváló minőségű, kemény, intenzív illat- és zamatanyag-tartalmú, szárazgyü- 
möles-aroma jellegű, gyorsan fejlődő. Extrakttartalma nagy.

Chasselas
Franciaországból terjedt el. Közepes termöképességű. Fürtje középnagy, bogyói közepe
sek, vékony héjúak, ropogósak. Korán érik, nem rothad. Mustjának cukor- és savtartalma 
kicsi. Bora kis extrakttartalmú, könnyed savharmóniája, illata, íze van.

Cirfandli
Főleg Ausztriában, Gumpoldskirchen környékén termesztik. Magyarországon jóformán 
csak Baranyában található. Bora illatos, zamatos, savai finomak.

Cserszegi fűszeres
Irsai Olivér x Tramini. Bakonyi Károly nemesítette, 1960-ban. Termőképessége köze
pes. Fürtje középnagy, bogyói kicsik, vékony héjúak. Korán érik, rothadás-ellenállósága 
kiemelkedő. Cukortartalma közepes. Bora élénk savtartalmú, extrakttartalma közepes, 
illata enyhén muskotályos, zamata fűszeres.

Ezerjó
Magyar származású fajta. Bőtermő. Fürtje középnagy, bogyói nagyok, vastag héjúak. 
Középérésű, rothadékony. Cukortartalma közepes, savtartalma nagy. Borának illata mér
sékelt, zamata, extrakttartalma közepes.

Furmint
Jellegzetes magyar fajta. A Tokaj-hegyaljai borvidék legfőbb fajtája. A világhírű toka
ji aszú nagyrészt ebből készül. Bötermő. Fürtje középnagy, bogyói nagyok, vastag hé
júak. Későn érik, rothadékony, jól aszúsodik. A must cukortartalma jelentősen függ az 
évjárattól: lehet kicsi, közepes és -  főleg tömeges aszúsodáskor -  nagy. Borának sav- és 
extrakttartalma nagy, illata közepes, zamata karakteres.

Hárslevelű
Magyar származású fajta. Tokaj-Hegyalja másik jellegzetes fajtája. Bőtermő. Fürtje igen 
nagy, hosszú, bogyói közepesek, vékony héjúak. Késői érésű, de a Furmintnál előbb érik, 
cukortartalma nagyobb és kevésbé rothad. Aszúsodik. Bora nagy sav- és extrakttartalmú, 
finom hársmézillattal, -zamattal.

Irsai Olivér
Pozsonyi x Csaba gyöngye. Kocsis Pál nemesítette, 1930-ban. Termőképessége közepes, 
fürtje középnagy, bogyói kicsik, héjuk vékony, de szívós. Nagyon korán érik, nem rothad. 
Mustja közepes mennyiségű cukrot és kevés savat tartalmaz. Bora muskotályos illatú és 
zamatú, lágy, gyorsan fejlődő. Extrakttartalma közepes.

Juhfark
Valószínűleg magyar származású fajta. Főleg a Somlói borvidéken és helyenként a Bala- 
ton-felvidéken termesztik. Bötermő. Fürtje nagy, hengeres bogyói középnagyok, vékony 
hájúak, lédúsak, savasak. Késői érésű rothadékony. Mustjának cukortartalma kicsi, sav
tartalma igen nagy. Bora kemény, illata, íze közömbös, extrakttartalma közepes.
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Kéknyelű
Jellegzetes magyar fajta. Magyarországon csak Badacsonyban termesztik. Kis termőke- 
pességü. Fürtje, bogyói középnagyok, vastag héjúak. Későn érik. Bora illatos, zamatos, 
kemény, de finom savakkal.

Királyleányka
Erdélyi eredetű. Bőtermő. Fürtje középnagy vagy kicsi, bogyói közepesek, vékony hé
júak. Középérésű, rothadékony. Cukortartalma közepes. Bora élénk savtartalmú, illat- és 
zamatgazdag, extrakttartalma közepes.

Kövérszőlő
Valószínűleg erdélyi származású fajta. A Tokaji borvidéken a filoxéravészig elterjedt fajta 
volt, de kipusztult, és egy jó  évszázados kihagyás után kezdik ismét fölkarolni. Bőtermő. 
Fürtje és bogyói nagyok, vékony héjúak. Lédúsak. A Furmintnál 10-14 nappal korábban 
érik, erősen rothad, jól aszúsodik. A must cukortartalma nagy. Borának illata és zamata 
karakteres, savai finomak, extrakttartalma nagy.

Kövidinka
Magyarországi eredetű. Bötermő. Fürtje, bogyói közepesek, vastag héjúak. Későn érik, 
nem rothad. Cukor- és savtartalma kicsi. Borának illat- és zamatanyagtartalma, extrakt
tartalma kicsi.

Kunleány
(Vitis omurensis x Vitis vinifera) x Afuz Ali. Tamássy István és Koleda István nemesítet
te, 1960-ban. Bötermő, fürtje középnagy, bogyói kicsik. Középérésű, rothadás-ellenálló- 
sága, téltűrése kiváló. Bora kissé kemény, közepes minőségű.

Leányka
Valószínűleg erdélyi származású. Bőtermő, fürtje kicsi, bogyói közepesek, vékony héjú
ak. Korán érik, nagyon rothad. Cukortartalma közepes. Bora diszkrét illatú és ízű, több
nyire lágy, extrakttartalma közepes.

Olaszrizling
Valószínűleg francia származású. Legelterjedtebb fehér minőségi borszőlőfajtánk. Bőven 
és kiegyenlítetten terem. Fürtje, bogyói kicsik, vékony héjúak. Későn érik, kissé rothad. 
Cukortartalma közepes. Bora közepes sav- és extrakttartalmú, illat, zamat a közepesnél 
jobb. A kedvező évjáratokban kiemelkedő minőséget ad.

Ottonel muskotály
Robert Moreau állította elő 1852-ben, Angers-ban. Közepes termőképességű, Fürtje ki
csi, bogyói közepesek. Héja középvastag. Korán érik, nem rothad. Közepes mennyiségű 
cukrot és kevés savat tartalmaz. Borának extrakttartalma közepes, illat- és zamatanyag
tartalma nagy.

Pinot blanc
Világszerte ismert fajta. Termőképessége közepesnél nagyobb. Fürtje, bogyói közepesek, 
vékony héjúak. Középérésű, kissé rothad. Cukortartalma nagy. Bora kiváló minőségű, 
illatos, zamatos, kemény, de savai finomak. Extrakttartalma nagy.



Rajnai rizling
A Rajna mellekéről származó, a világ legtöbb országában ismert fájta. Termőképessége 
közepes, fürtje kicsi, bogyói közepesek, vastag héjúak. Középérésű, rothadékony. Must
jának cukortartalma közepes, savtartalma nagy. Bora finom illatú és zamatú, általában 
kemény karakterű, de savai finomak. Extrakttartalma nagy.

Rizlingszilváni
A Rajnai rizling és a Zöld szilváni keresztezésével állította elő Müller-Thurgau, 1882-ben. 
Nagyon bötermő. Fürtje és bogyói közepesek, vékony héjúak. Korai érésű, rothadékony. 
Cukortartalma közepes. Bora illatos, zamatos, savtartalma kicsi, extrakttartalma közepes.

Sárga muskotály
Igen régi szőlőfajta. Dél-Franciaországban, Frontignan és Lunel városok környékén 
terem a leghíresebb sárgamuskotály-bor. Nálunk leginkább Tokaj-Hegyalján található. 
Termőképessége közepes, furtje középnagy, bogyói a közepesnél nagyobbak, bogyóhéja 
vastag. Középérésű, rothadékony. Cukor- és savtartalma jó  közepes. Rendkívül illatos és 
zamatos. A legfinomabb muskotályzamatú szőlőfajtának tartják.

Sauvignon
Francia származású, az egész világon elterjedt fajta. Termőképessége közepes. Fürtje és 
bogyói kicsinyek, héjuk vastag. Középérésű, rothadékony. Cukor- és savtartalma nagy. 
Bora illatos, ízekben gazdag, élénk, finom savakkal. Extrakttartalma nagy.

Szürkebarát
Francia származású, sok országban termesztik. Közepes termöképességű. Fürtje, bogyói 
kicsinyek, vékony héjúak. Korai érésű, kissé rothad. Mustjának cukortartalma igen nagy, 
savtartalma közepes. Bora illatos, zamatgazdag, extrakttartalma nagy.

Tramini
Valószínűleg dél-tiroli származású. Közepesnél kisebb termöképességű. Fürtje és bogyó
ja kicsi. Bogyóhéja vastag, szívós. Korán érik, alig rothad. Mustja sok cukrot, kevés savat 
tartalmaz. Bora fűszeres illatú és zamatú. Extrakttartalma nagy.

Zalagyöngye
Seyve-Villard 12375 x (Eger 2) x Csaba gyöngye. Csizmazia József és Bereznai László 
nemesítette 1957-ben. Bőtermő. Fürtje és bogyója nagy. Bogyóhéja vékony, a termés 
nehezen sajtolható. Korán érik, nem rothad. Közepes mennyiségű cukrot, kevés savat 
tartalmaz. Borának cukormentes extrakttartalma csekély, illat- és zamatanyag-tartalma 
közepes.

Zengő
Bouvier x Ezerjó. Király Ferenc és társai nemesítették, 1951-ben. Termőképessé
ge közepes. Fürtje középnagy, bogyói kicsik, vékony héjúak. Korai vagy középérésű, 
rothadékony. Cukortartalma nagy. Bora kellemes illatú, zamatú, savtartalma élénk.

Zenit
Bouvier x Ezerjó. Király Ferenc és társai nemesítették 1951-ben. Közepes termöképessé- 
gü. Fürtje középnagy vagy kicsi. Bogyói kicsik, vastag héjúak. Korán érik, nem rothad. 
Cukortartalma nagy. Bora finom savtartalmú, illata, zamata, extrakttartalma közepes.
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Zéta (előzőleg Oremus)
Bouvier x Furmint. Király Ferenc és társai nemesítették 1951-ben. Termőképessége kö
zepes. Fürtje kicsi, bogyói közepesek, vékony héjúak. Korán érik, aszúsodik. Cukortar
talma nagy. Bora illatos, zamatos, élénk savtartalommal.

Zöld szilvám
Közép-Európában, főleg Németországban termesztik, de területe mindenütt csökken. 
Termőképessége kicsi. Fürtje, bogyói kicsik, vékony héjúak. Korai vagy középérésű, 
rothadékony. Cukortartalma közepes. Bora közepes minőségű.

Zöld veltelini
Valószínűleg ausztriai eredetű. Bőtermő. Fürtje és bogyója közepes. Bogyóhéja 
középvastag. Középérésű, alig rothad. Cukortartalma közepes. Borának illata, zamata, 
sav- és extrakttartalma közepes.

2.3.3.2. Vörösborszőlő-fajták

Blauburger
Oportó x Kékfrankos. Müllner osztrák szőlész nemesítette. Bőtermő. Fürtje, bogyói 
középnagyok, vékony héjúak. Középérésű, kissé rothad. Cukor- és savtartalma közepes. 
Bora szín- és cserzőanyagokban gazdag, zamatos vörösbor.

Cabernet franc
Francia származású, világszerte elterjedt fajta. Termőképessége közepes. Fürtje, bogyói 
kicsik, vastag héjúak. Későn érik, nem rothad. Cukor- és savtartalma közepes. Bora ki
váló minőségű, sötétvörös színű, cserzőanyag-tartalma nagy, málnára emlékeztető, finom 
illatú, intenzív zamatú. Extrakttartalma nagy.

Cabernet sauvignon
Francia származású. Az egyik legelterjedtebb szőlőfajta a világon. A két Cabernet faj
ta a főbb jellemzők alapján közel áll egymáshoz. Az elterjedtebb Cabernet sauvignon 
bor minősége többnyire még az előbbit is fölülmúlja. Színe mélyvörös, cserzőanyagok
ban gazdag. Illata avarillatba forduló zöldpaprika aromájú. Zamata intenzív, hosszú. 
Extrakttartalma nagy.

Kadarka
Valószínűleg Kis-Ázsiából származik. Termesztett szőlőfajtáink sorában évszázad
okon át az elsők között állt, de termőterülete mára erősen visszaesett. Bőtermő. Fürt
je, bogyói középnagyok, vékony héjúak. Későn érik, erősen rothad! Cukor-, sav- és 
színanyagtartalma kicsi. Bora fűszeres ízű, illat-, zamatanyag- és extrakttartalma közepes.

Kékfrankos
Származása ismeretlen. Bötermő. Fürtje, bogyói közepesek, vastag héjúak. Középérésű, 
nem rothad. Cukortartalma közepes, savtartalma közepesnél nagyobb. Bora mélyvörös 
színű, csersavdús, markáns vörösbor. Illata közepes intenzitású. Extrakttartalma közepes. 
Megbízható mennyiségi és minőségi hozamánál fogva az utóbbi évtizedekben az összes 
szőlőfajta között az első helyen áll a hazai telepítésekben.
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Merlot
Francia származású. Termőképessége közepes. Fürtje, bogyói kicsik, vastag héjúak. Ké
sőn érik, nem rothad. Cukortartalma nagy. Bora kiváló minőségű, mélyvörös színű. Bora 
illat- és zamatgazdag. Extrakttartalma nagy.

Pinot noir
Franciaországból származik, Burgundia és Champagne egyik fő fajtája. Közepes termő
képességű, fürtje, bogyója kicsi. Bogyóhéja közepesen vastag. Középérésű, nem rothad. 
Közepes mennyiségű cukrot és színanyagot, sok savat tartalmaz. Borának cukormentes 
extrakttartalma, illat- és zamatanyag-tartalma közepes.

Portugieser
Valószínűleg Ausztriából származik. Bőtermő. Fürtje, bogyói közepesek, vékony héjúak. 
Korán érik, rothadékony. Cukortartalma közepes. Bora lágy, illata, zamata mérsékelt. 
Szín-, cserzőanyag- és extrakttartalma közepes.

Túrán
Bikavér 8 (Teinturier x Kadarka) x Gárdonyi Géza (Mcdoc noir x Csaba gyöngye). 
Csizmazia József és Bereznai László nemesítette 1964-ben. Termőképessége közepes. 
Fürtje középnagy, bogyói kicsik, vékony héjúak. Korán érik, kissé rothad. Festőlevű. Il
lata, íze, fanyarsága kellemesebb, mint más festőlevű fajtáké.

Zweigelt
Kékfrankos x Szent Lőrinc. Fritz Zweigelt nemesítette, 1920-ban. A Kékfrankosnál bő
vebben terem. Fürtje nagy, bogyói középnagyok, vastag héjúak. Középérésű, alig rothad. 
Cukortartalma közepes, savtartalma közepesnél nagyobb. Borának szín-, cserzőanyag- és 
extrakttartalma a Kékfrankoséhoz hasonló, de minősége gyengébb.

2.4. A szőlőtermesztési technológia

A termesztéstechnológia a szőlőültetvényben évről-évre végzett műveletek összessége. 
Az üzemi termesztéstechnológia műveleteinek csoportosítása:

1. növényen keresztül ható, ún. fitotechnikai műveletek (metszés, metszést kiegészítő 
műveletek, zöldmunkák),

2. talajon keresztül ható, ún. agrotechnikai műveletek (talajművelés, trágyázás, öntö
zés),

3. növényvédelmi munkák,
4. termésbetakarítás vagy szüret,
5. ültetvényfenntartási és karbantartási munkák (tőkepótlás, támberendezések karban

tartása).

Közülük a borminőségre gyakorolt hatásuk szempontjából a fitotechnikai műveletek
-  ezen belül a metszés és a zöldmunkák -  a legfontosabbak. így ezekkel részletesebben 
foglalkozunk, míg a többiekre -  kivéve a termésbetakarítást -  csak vázlatosan utalunk. 
A borszőlő szüretelése és beszállítása teremti meg a szőlőtermesztés és a borászat közvet
len kapcsolatát; a szőlőtermesztés befejező és a borászat kezdeti szakasza.

Ezt külön fejezetben ismertetjük.
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2.4.1. Metszés, zöldmunkák

A kialakított tőkéken főleg a metszéssel szabályozzuk a termés mennyiségét, minőségét 
és tartjuk fenn termőegyensúlyát. A tőkén metszéskor meghagyott világos rügyek száma 
adja a rügyterhelést, a kifakadt rügyek hajtásain képződő fürtök pedig a fürtterhelést. 
A rügyterhelés általánosan használatos mutató, amelyet területegységre vagy tőkére vo
natkoztatnak. Leggyakrabban az ültetvény 1 nr-ére eső rügyszámban fejezik ki a terhe
lést. A viszonyaink között és az itt termesztett fajták esetében a kívánatos rügyterhelés
6-14 rügy/m2, kivételes esetben 16-18 rügy/m2 ( C s e p r e g i , 1982).

A szőlőtermés minőségét a zöldmunkákkal is javítjuk. Ezek: a hajtásválogatás, a ter
mőhajtások bekurtítása, a csonkázás, a hónaljhajtások visszavágása, a fürtök körüli lele- 
velezés.

A termesztéstechnológián belül a metszés és más fitotechnikai műveletek világszerte 
a szőlészet legfontosabb kutatási területei. Kiemelkedőek a hazai kutatási eredmények is. 
Ezek hosszú távra tisztázták a hazai szőlőtermesztés fontos feladatait (termőhelyi feltéte
lek, fajtaváltás, optimális tőketerhelés stb.), mindezeket alávetve a minőségi bortermelés 
érdekeinek. C s e p r e g i  (1982) nevéhez fűződik a szőlő metszésének és más fitotechnikai 
műveleteinek a legmélyebbre ható kutatása. D ió f á s i  (1985) a minőségi bortermelés meg
alapozásával, K o z m a  (1993) fontos fiziológiai kérdések tisztázásával alkotott maradandót.

A nevezett kiemelkedő kutatási eredmények értékes gondolatokkal, több vonatkozás
ban közvetlenül hasznosítható tényanyaggal segítik a minőségi borkészítést. Ezt azért is 
hangsúlyozni kell, mert e kutatások a hazai nagyüzemi szőlőtermesztésbe gyökereznek, 
amely köztudottan a történelmileg kialakult szocialista nagyüzemi keretek között az ún. 
„mennyiségi szemléletre” alapozottan működött, és e kereteket -  hosszú életű ültetvény
ről lévén szó -  jórészben örököltük. A kérdés az, hogy milyen örökségről van szó? Foly
tatni kell-e az új ültetvények létesítésekor a mezőgazdaságban használatos erő- és munka
gépekre alapozott szélessoros szőlők telepítését, szakítani kell-e azzal, avagy számításba 
vehetö-e a minőségi borkészítés ügyét előre lendítő más megoldás?

A kérdésre C s e p r e g i  és D ió f á s i  kutatási eredményei választ adnak: a minőségi borsző
lő-, illetve bortermelés hazai viszonylatban elsősorban fajtakérdés. A nálunk közismerten 
minőségi bort adó szőlőfajták minősítése az intenzív tőkeformában kettévált az érési idő 
függvényében. A korai érésű világfajták (Chardonnay, Pinot blanc, Szürkebarát, Tramini 
stb.) páratlan sikert arattak, és megtalálták igazi helyüket a széles sorközű ültetvényekben. 
Ugyanakkor aggasztó, hogy legelterjedtebb fehérborszőlő fajtánk, a középkésői érésű 
Olaszrizling az előbbiekhez képest legtöbbször szerényebb helyet foglalhat el a minőségi 
borpalettán, a késői Furmint és a Hárslevelű helye pedig az intenzív magasmüveléssel 
egyenesen kritikussá vált.

A kérdésre adandó választ tehát árnyaltabban kell fogalmazni, azaz oldani kell a 
merev termesztéstechnológiai sablonokat. A világfajták és a hungarikumok borpiac ál
tal ítélt arányainak kialakításához -  a helyes fajtapolitikához -  szükséges, hogy ne a 
tőkemüvelésmódhoz válasszunk fajtát, hanem a fajtához termesztéstechnológiát. Ponto
sabban: a korai érésű, kisfürtű fajták esetében nincs okunk arra, hogy lemondjunk az 
intenzív tőkemüvelésmódokról, de a késői érésüeknél a keskenyebb sortávolság és a tö- 
keszám növelésekor -  legalább 5000-6000 tőke/ha -  lehet esélyünk a minőségi, egyúttal 
gazdaságos bortermelésre. Szerencsére az elmúlt két évtized szőlőtelepítései között szép 
számban vannak ezirányú pozitív példák.

A szőlő-borgazdaságok eredményességének mérlegelésekor gyakran esik szó a ter
mésmennyiség és -minőség kapcsolatáról. Nevezett kutatások alapján bizonyítást nyert, 
hogy a mennyiség és a minőség éles szembeállítása nem helyénvaló. C s e p r e g i  (1982) sze
rint korszerű termesztéstechnológia alkalmazásával a mennyiség és a minőség egyaránt 
teljesíthető. D ió f á s i  (1985) rámutatott arra. hogy a magaskordon és végálló szélvesszős
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művelésű tőkéken, a bővített újratermesztéshez szükséges 1 kg/m2 szőlőtermés az évek 
túlnyomó többségében elérhető, sőt számottevően túl is szárnyalható.

Kétségtelen tény, hogy a mustfok a fürttermés mennyiségének növelésekor kisebb-na- 
gyobb mértékben csökken, de a csökkenés mértéke évjáratonként és fajtánként lényege
sen különböző. A Chardonnay, a Pinot blanc, a Tramini 1 kg/m2 termés esetén 19 mustfok 
fölötti minőséget ad, de 1,5 kg/m2 hozamnál a minőség még mindig legalább 18 mustfok. 
A terméshozam további növelésekor azonban az évek többségében már olymértékű a 
minőségcsökkenés, amely megengedhetetlen. Az Olaszrizling esetében az egységnyi te
rületre eső nagyobb tőkeszám, és a kisebb egyedi terhelés a járható út ( D ió f á s i , 1995). Ezt 
bizonyítják a Tokaji borvidéken a Furmint és a Hárslevelű fajtákkal elért eredmények is.

A jó  minőség eléréséhez alkalmazott terméskorlátozásnak a kisebb tőketerhelésen kí
vül eszköze lehet a hajtás- és a fürtválogatás is, mely a kívánt szakismeretek mellett 
alapos gazdasági mérlegelést kíván.

A tőszámmal, a tőkeművelés- és metszésmóddal és a támaszrendszerrel jelentősen elő
segíthető az optimális levélfelület kialakítása, de hazai viszonylatban a zöldmunkák a 
legcélszerűbb termesztéstechnológiai módszerek alkalmazása esetén sem nélkülözhetők.

A zöldmunkák fegyelmezett elvégzése különösen felértékelődött az intenzív 
tőkeművclésmódokon. A fényigényes szőlőnél arra kell törekednünk, hogy a napenergia 
minden levélhez eljusson (aktív levélfelület). Az önámyékolás, a lombozat zsúfolttá vá
lása a termés mennyiségét és minőségét egyaránt hátrányosan érinti. Az erősen árnyékolt 
lombsátor belsejében mindig kisebb mennyiségű és cukortartalmú, nagyobb savtartalmú, 
kedvezőtlenebb savösszetételü (almasav-túlsúly), kevesebb színanyagot tartalmazó ter
mést kapunk. A vegetatív túlsúly kialakulásának a lehetősége a szélessoros ültetvények
ben a tökénkénti erősebb rügyterhelés miatt is nagyobb, mint a keskeny sorúakban.

A sűrű lombozat fajtasajátosság is. A sűrű lombozatot nevelő fajták az elszabadult 
vegetáció következtében felét, harmadát adják annak a termésnek, amelyet az ültetvé
nyek kondicionális állapotuknál fogva képesek lennének kinevelni, és a csökkent termés 
mellett romlik a minőség is. A sok hajtást és hónaljhajtást nevelő fajták (Sauvignon, Tra
mini, Leányka, Merlot, Cabernet stb.) több és gondosabb zöldmunkát igényelnek, mint a 
kevesebb hajtást nevelők (Ezerjó, Furmint, Zenit, Kékfrankos stb.).

Az optimális nagyságú levélfelületet a tenyészidő első felében, rövidesen az elvirágzás 
után (esetenként a virágzás előtt) kell kialakítani, és arra törekedni, hogy a levelek által 
készített asszimiláták ne a hajtásnövekedésre, hanem a termés és a tartalék tápanyag kép
zésére fordítódjanak. A levélfelületet úgy helyezzük el a támaszon, hogy a fürtkezdemé
nyek a hajtáson való megjelenésüktől kezdve további fejlődésük, a virágzás, a kötődés, a 
bogyónövekedés és az érés idején végig a napfényen maradjanak ( C s e p r e g i , 1982).

A zöldmunkák közül a hajtásválogatás a tőkék kialakításának éveiben nélkülözhetet
len, és később is indokolt különösen a sok hajtást nevelő fajtáknál.

A termőhajtások bekurtítása már néhány nappal a virágzás előtt is elvégezhető. Külö
nösen előnyös lehet e művelet például a Bianca és az Irsai Olivér fajtáknál, melyet a jobb 
kötődés érdekében végzünk. Hatására növekszik a megmaradt levelek fotoszintézise, és 
fokozódik az asszimiláták elvándorlása a levelekből ( K o z m a , 1993). Hazánkban jelenleg 
még ritkábban alkalmazzák, de külföldön (pl. Franciaországban) elterjedt művelet.

A csonkázás az összes hajtás visszavágását jelenti, de a hónaljhajtásokra is kiterjed. 
A művelet jól gépesíthető.

A csonkázás céljai:
• a termőegyensúly szabályozása,
• az önámyékolás csökkentése,
• a növényvédelem hatékonyságának javítása,
• a szüret megkönnyítése,
• a vesszőbeérés elősegítése.
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A csonkázást június végén kezdjük, és a szüret előtti időszakig szükség szerint megismé
teljük.

A csonkázással keskeny lombfalat alakítunk ki, s így a fürtök napfényen fejlődnek, a 
bogyók egyenletesen és jól színeződnek.

A hajtások lelevelezése a fürtök körül a szölőérés kezdetén előnyös a bogyók színező
désére, és a fürtök az eső és harmat után gyorsabban megszáradnak.

2.4.2. Egyéb termesztéstechnológiai műveletek

Az agrotechnikai műveletek: a talajmüvelés, a trágyázás és az öntözés elsősorban a ter
mésmennyiség alakulására gyakorolnak nagy hatást, de közvetve a minőség alakításában 
is jelentősek.

A szőlő gondos talajművelése éppúgy fontos, mint bármely más növénykultúránál. 
A tápanyagpótlás azonban a szőlő esetében már nem esik azonos elbírálás alá a mező- 
gazdaság, a kertészet más területeivel. A hazai nagyüzemi szőlőtermesztésben alig alkal
maztak szerves trágyát, de az európai mértékhez képest jóval nagyobb mennyiségű mű
trágyát adagoltak. Az erős műtrágyázás -  elsősorban a nitrogén túladagolása -  fellazítja a 
növényzetet, és jelentős hatása van a vegetáció elszabadulására. Ezenkívül sok térségben 
(pl. Balaton környéke) környezetvédelmi gondokat is okoz a mértéktelen műtrágyázás.

Franciaország szőlő-borgazdaságaiban és részben példáik nyomán más országokban 
is alig vagy egyáltalán nem használnak műtrágyát a borminőség védelme érdekében. Az 
a felfogásuk, hogy az agro- és fitotechnikai műveletek gondos és szakszerű elvégzése 
mellett a mélyen -  gyakran 10 méternél is mélyebben -  gyökerező szőlőnek a talaj ter
mészetes őserejéből kell megkeresnie a tápanyagot és a vizet. A jobb talajokon gyakran 
inkább a termés mennyiségét kell visszafogni. Ugyancsak minőségi megfontolásokat ér
vényesítenek az öntözés terén is. Franciaországban a minőségi borkészítésben érdekelt 
borvidékeken tilos a szőlő öntözése. Flazánkban az előnyös vízkivételi térségekben itt-ott 
próbálkoztak öntözéssel, de ez legtöbbször megrekedt a szándék szintjén. Az öntözés 
termésnövelő hatású, de a minőségre különböző hatása lehet; aszályos években és tér
ségekben előnyös lehet az asszimilációra, de nehezíti a növényvédelmet, előidézheti a 
termés rothadását.

A növényvédelmi munkák nélkülözhetetlen elemei az eredményes szőlőtermesztésnek. 
Gondos elvégzésük nemcsak a termés mennyiségére, hanem minőségére is előnyös. 
A gombás kórokozók és rovarkártevők elleni védekezés elégtelensége esetén ugyanis 
elpusztulhat az asszimilációt végző levélfelülct és a szőlőfürtök kisebb-nagyobb része. 
Következésképpen kevesebb a termés és kisebb a cukorképződés is, tehát rosszabb a 
minőség.

A gombás betegségek közül korábban elsősorban a csapadékos nyarú években a sző- 
lőperonoszpóra jelentette a fő veszélyt, de az utóbbi évek, évtizedek száraz, meleg évjá
ratainak tipikus betegségeként a szölő-lisztharmat ütötte fel a fejét. Csapadékos időjárás 
esetén a szürkerothadás okozhat még súlyos pusztításokat. A Botrytis cinerea szürkepe
nész megtámadja a rügyeket, a virágzatot, a zöld és érett bogyókat; a károsítás mértéke 
fellépésének idejétől és az időjárás alakulásától függ. Ha a szüreti időszakban is csapa
dékos az idő, a fertőzött bogyók érett állapotban is megrothadnak. Ha viszont 17-18 
mustfokos bogyókat éri a fertőzés, és utána szárazra fordul az idő, a kezdeti rothadás 
nemesrothadásba, aszúsodásba megy át.

A rovar kártevők (szölömoly, szőlőilonca, atkák stb.) is jelentős károkat okozhatnak, 
melyeket hatékony növényvédelemmel kell kivédenünk, de a nagyobb veszélyforrás a 
gombás betegségek fellépése.
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Az integrált növényvédelem egyre sürgetőbb feladat a szőlő védelmében. Ez a mete
orológiai előrejelzésekre alapozva preventív környezetkímélő, gazdaságos módszer. Lé
nyege: nem rutinszerűen, hanem akkor kell a hatékony növényvédő szerrel permetezni, 
amikor az szükséges.

A szőlőültetvény beállottsága a termés mennyisége mellett a minőséget is érinti. A jó 
minőség alapja a tőkehiánymentes, 100%-os ültetvény. A szőlőtermelő hajlamos arra, 
hogy a tőkehiányokat a szomszédos tőkék erősebb terhelésével, karhosszabbítással ki
egyenlítse, s ez hátrányos a minőségre.

Az ültetvény támaszrendszerének állaga is befolyásolja a termés minőségét. A tőke 
törzsének, termőfelületének, lombozatának, termésének tartására szolgáló támasz akkor 
megfelelő, ha kellően szilárd, és a nevezett funkciókat az optimális fényhasznosítás mel
lett teljesíti.

A borszőlő minőségét befolyásoló tényezők elemzéséből kitűnik, hogy rendkívül össze
tett feladatról van szó, melynek egyetlen láncszeme sem becsülhető le. A bor világpiacán 
és a belföldön tapasztalható konkurenciában azok maradnak fenn, akik színvonalas szőlő
borgazdaságot működtetnek. Ehhez a stratégiai kérdések (termőhely, fájta, tenyészterület, 
tőkemüvelésmód) eldöntése után a szőlőtermesztésben a tömegkezclést végző gépi tech
nológia (talajművelés, permetezés, gépi csonkozás stb.) és az egyedi kezelést igénylő 
kézi munkák (telepítés, metszés, zöldmunkák stb.) gondos összehangolására van szükség.

A borászatra hárul azoknak a feltételeknek a megteremtése, mellyel lehetőség nyílik 
arra, hogy az adott szőlőtermésből a lehető legjobb minőségű bor készülhessen, és annak 
biztos piaca legyen.

Könyvünkben a borászat ismeretanyagát a termésbetakarítástól kezdve a készrekezelt 
borok eladásáig bezárólag leírjuk. A borászati technológia első láncszeme a szőlőtermés 
fogadása, de mivel ennek szerves előzménye a szőlőérettség és -betakarítás, a teljes fel
adatkört együtt ismertetjük.



3. A BORSZŐLŐ BETAKARÍTÁSA

A borkészítéshez igen fontos a szőlő technológiai érettségének a meghatározása. Ez a 
fogalom azt jelenti, hogy a szőlőt a készítendő bor előállítására a legalkalmasabb érettségi 
állapotban szüreteljük. Ennek a célnak kell alárendelni a legnagyobb munkacsúcsot jelen
tő termésbetakarítás részfeladatait (szedés, szállítás, fogadás). Előfordul, hogy bizonyos 
okokból (pl. kedvezőtlen időjárási viszonyok, speciális igények stb.) miatt változtatni 
kell az egyes szőlőfajták érési ideje szerinti szüret sorrendiségén is. Ez nagyfokú rugal
masságot igényel, de sok múlik a szüreten. A termésbetakarítás döntően befolyásolhatja a 
szőlő-bortermelés eredményességét.

A termésbetakarítás kapcsán ismernünk kell:
• a szőlő érettségi fokozatait, technológiai érettségét,
• a termésbetakarítás technológiai, technikai feladatait.

3.1. A szőlő érettségi fokozatai, technológiai érettség

A szőlő érettségének három fokozatát különböztetjük meg: 1. zsendülés, 2. teljes érés,
3. túlérés. E három fokozat nem határolható el élesen.

A zsendülés az érés kezdeti fokozata. A zsendülő bogyó elveszti sötétzöld színét, át
tetszővé válik, a fajtára jellemzően színeződni kezd. Eközben puliul és rugalmas lesz, 
felületén viaszréteg alakul ki. A szőlőbogyók zsendülése fajtától függően az elvirágzás 
után általában 60-70 nap múlva kezdődik.

A zsendülés időszakában a cukorban gazdag oldatok bevándorlása a bogyókba rend
szerint nagyon élénk. Az intenzív cukorgyarapodás időszaka 30-40 nap. Ezalatt a bogyók 
cukortartalma kedvező feltételek mellett naponta 0,3 -0,5 tömegszázalékkal is gyarapod
hat, és így hetenként 2-3 mustfokkal (1,2-1,7 v/v% potenciális alkoholtartalommal)* 
nőhet a bogyók levének cukortartalma.

Az erőteljes cukorbeáramlással ellentétesen gyors ütemben csökken a savtartalom. 
A bogyók növekedési szakaszának befejeződésekor, vagyis a zsendülés kezdetén a bo
gyók levének titrálható savtartalma 25-30 g/l. A zsendülési időszak végén a légzés kö
vetkeztében a titrálható savtartalom a fajtától és az időjárási viszonyoktól függően 8-15 
g/l-re csökken. A légzés során az almasav lényegesen nagyobb mértékben csökken, mint 
a borkősav.

A teljes érés időszakában a cukorbeáramlás üteme fokozatosan lelassul, és a savcsök
kenés rendszerint még folytatódik. A bogyók teljes érettsége akkor áll be, amikor a le
velekből már nem áramlik több cukor a bogyókba. Ekkorra a bogyók levének cukor- és 
titrálható savtartalma már eléri a fajtára jellemző és az évjárat, valamint a már ismertetett 
szőlőtermesztési tényezők hatására kialakult szintet.

A szőlőtermés területegységre vonatkoztatott mennyisége és cukorhozama (abszolút 
cukormennyiség) a teljes érettség beállásakor a legnagyobb.

A cukorbeáramlás a fürt- és a bogyókocsány elfásodása, vagyis a szállítócsatornák el- 
tömődése következtében rendszerint fokozatosan szűnik meg. A cukorbeáramlás azonban

* Az Európai Unió tagországaiban a must cukortartalmát is alkoholban kell kifejezni (lásd: a vonatkozó törvé
nyes előírásokat).
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a kora őszi fagy hatására hirtelen is megszűnhet. A lombfelület elfagyása után ugyanis 
cukorbeáramlás már nincs.

A túlérés tehát a cukorbeáramlás megszűnésével veszi kezdetét. A vízleadás és a töp- 
pcdés következtében a bogyók levének cukortartalma, továbbá sav-, ásványianyag- és 
nitrogéntartalma töményedik, koncentrálódik. A túléréskor bekövetkező relatív cukortar
talom-növekedés a vízveszteség mértékétől függ. A termés mennyiségének csökkenését 
a túléréskor bekövetkező minőségjavulás ellensúlyozhatja, sőt értéknövekedés állhat elő.

A technológiai érettség az esetek túlnyomó többségében egybeesik a szőlő teljes 
érettségével. Ha nem szólnak közbe kényszerítő körülmények (például erős rothadás), a 
termésbetakarítást a szőlő teljes érettségével kell összhangba hozni. A termés minőségé
től függ, hogy abból milyen kategóriába és milyen speciális célokra alkalmas bor készül
het. Ezeket részletesen A szőlőből készült termékek kategóriái c. fejezetben ismertetjük.

Ezúttal csupán azt hangsúlyozzuk, hogy a borkészítési célra felhasználható szőlőter
mésnek 13 tömegszázalékot megközelítő természetes cukortartalmúnak kell lennie.

A technológiai érettség egyes különleges esetekben eltérhet a szőlő teljes érettségétől. 
Olykor a teljes érés bevárása előtt szüreteljük a pezsgőalapborok készítésére szánt sző
lőfajták azon részét, melyeknél a nagyobb savtartalom megőrzése a cél. Ezzel szemben 
túlérésben szüretelünk egyes félédes, édes borként ismert borok (például Debrői hársle
velű) készítésére alkalmas szőlőt, és köztük is megkülönböztetetten a Tokaji borkülönle
gességekhez szükséges aszúsodott termést.

A harmonikus összetételű borok készítéséhez nagyon fontos a mustok cukor-savará- 
nya, melyet a glükoacidimetrikus arány fejez ki. A glükoacidimetrikus arányszám (muta
tószám) az egy literben mért, grammokban kifejezett cukortartalom és titrálható savtarta
lom (borkősavban kifejezve) hányadosa. Például ha a must 19 mustfokos, így literenként 
204 g cukrot tartalmaz, titrálható savtartalma pedig 7 g/l, akkor a glükoacidimetrikus 
mutatószám 204 : 7 = 29,1. A harmonikus bor készítéséhez szükséges must kívánt glüko
acidimetrikus mutatószáma 22-32 közötti.

Az érettségi index (Él) a must sűrűsége és titrálható savtartalma közötti arány alapján a 
különböző borok készítésére alkalmas technológiai érettségéhez ad segítséget (Vassanelli,
1992). Az Él megállapításához a must sűrűségét négytizedes pontossággal fejezzük ki. A 
sűrűség egész számát (az egyest) elhagyjuk, és a maradék „tízezred-sürüséget” osztjuk a 
titrálható savtartalom g/l értékével.

A mustok sűrűsége általában 1,06-1,12 (az Él számításához 1,0600-1,1200) közötti. 
Ha például egy must sűrűsége 1,0713 (15 mustfok), titrálható savtartalma pedig 10,5 g/l, 
akkor:

Él = 713 : 10,5 = 67,9
A különböző borokhoz javasolható Él-értékek:
• pezsgőalapborok készítéséhez 60-70,
• könnyű fehér-, rozé- és gyöngyözőborokhoz 70-80,
• testesebb borokhoz 80-100,
• átlagon fölüli, illetve kiemelkedő minőségű borokhoz 100-150 (esetenként e fölött).

A technológiai érettség megállapításához a próbaszüretek tájékoztatnak. Ezt reprezenta
tív mintavétellel végezzük. A próbaszüretkor a szőlötáblán arányos elosztásban több tőke 
összes fürtjét leszedjük. Megbízható átlageredményre csak úgy számíthatunk, ha leg
alább 6-10 kg szőlőből készítünk átlagmintát. A próbaszüret alkalmával leszedett szőlőt 
megzúzzuk, és kis sajtón kisajtoljuk. A sajtolásnál arra törekszünk, hogy a mustnyeredék 
legalább 60% legyen.

A mustból finom fémszitán vagy vászonkendőn át egy liternyit megszűrünk, majd a 
must sűrűségét (ez átszámítható cukortartalomra) hiteles mustfokolóval megmérjük, sav
tartalmát pedig megtitráljuk. A mustfok átszámítása a különböző cukortartalom-értékekre
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és a kierjedés után várható (értsd: potenciális) alkoholtartalom a 18. táblázatban (1. 132- 
135. oldal) olvasható.

Ajánlatos a mustminta pH-értékét is meghatározni, mert ez a savasság fokáról ponto
sabb tájékozódást nyújt, mint a titrálható savtartalom. (A 3 pH alatti mustok nagyon sava
sak, a 3-3,3 pH-értéküek savasak, a 3,3-3,5 pH-érték közöttiek harmonikusak, a 3,5-3,6 
közöttiek lágyak, a 3,6 felettiek pedig savszegények.)

Különleges borkészítési feladatok a próbaszüreti tételek egyéb speciális vizsgálatait 
is igénylik. Az elsődleges szőlőkaraktert hordozó friss, üde, ún. „reduktív borok” (lásd 
a későbbi fejezetekben) készítésekor számolni kell a természetes redukálóanyag tarta
lommal ( E p e r je s i , 1974) és a borok színanyag tartalmát döntően befolyásoló polifenol- 
koncentrációval. Ilyenkor megmérjük a must redukton- és összes polifenoltartalmát is.

A technológiai érettség megállapítása közben fontos feladat a szőlő egészségi álla
potának a felmérése. Jó minőségű bor csak érett, egészséges szőlőből készíthető. Ilyen 
igényességgel készüljünk fel és bonyolítsuk le a szüretet.

3.2. A termésbetakarítás technológiai, technikai feladatai

A termésbetakarítást a szőlő-borgazdaságokban szüreti terv készítése előzi meg. Az eh
hez szükséges termésbecslést a szőlő zsendülésekor elvégezzük, majd a tervezett szüret 
előtt kb. egy héttel finomítjuk. A szüreti terv tartalmazza:

• a szüret kezdetét és befejezését,
• a szőlőfajták szedési sorrendjét,
• a kézimunkaerő-, gép- és eszközigényt,
• a szőlőfajtánként és táblánként várható termést,
• a naponta leszürctelendő szőlő mennyiségét -  összehangolva a feldolgozókapacitással.

Utóbbira irányelv legyen, hogy annyi szőlő szüretelhető, amennyit a szedés napján fel
dolgozhatunk. A szüretet -  figyelembevéve az időjárás esetleges kedvezőtlenné válását
-  kellő rátartással úgy kell szervezni, hogy a betakarítási veszteségek a minimálisra csök
kenjenek, és a fájták a lehető legjobb minőséggel érkezzenek a feldolgozásra.

A szüretnek alapvetően két módszere van, a kézi szedés és a gépi betakarítás.

3.2.1. Kézi szedés és válogatás

A szüret hagyományos módja hosszú évszázadokon át a kézi szedés és puttonyozás volt. 
A szüret a borvidékeken tele volt várakozással, érzelmi töltéssel, ünnepi hangulattal átha
tott szüreti felvonulásokkal, mulatságokkal. Mára az érzelmi töltés háttérbe szorult, és a 
racionális várakozás, azaz a szőlő-bortermelő gazdaság termelési eredményének ökonó
miai vonzatai jutnak kifejezésre.

így kerültek be a kézi szedésbe lépésről-lépésre azok a technikai elemek, amelyek 
megnövelték a szedési teljesítményt.

A hagyományos kézi szedéssel a szőlőt vödörbe szedik, és a táblából puttonnyal hord
ják a gyűjtő-, illetve a szállítótartályba. Egy-egy szedő teljesítménye napi 300 600 kg 
szőlő. Egy puttonyosra 4 -6  szedő jut.

A termésbetakarítás fejlesztésének első lépcsőfokát a műanyag ládás szüret bevezeté
se, és a leszedett termés gépi mozgatása jelentette. Ehhez nincs szükség puttonyosokra. 
A műanyag ládákat a termésbecslés alapján a még szedetlen sorok alján szétterítik. A szü- 
retelők a ládákba szednek és azok mozdítása nélkül folyamatosan tovább haladnak. Az
zal, hogy a szedőedények cipelése és a puttonyozás kiesik, a szedési teljesítmény 20-30 
százalékkal nő.
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7. ábra. A traktoros puttony a termést 8 . ábra. Konténeres szőlőszállítás
a konténerbe üríti Unimag univerzális jármüvei

A termés összegyűjtésének több módja van. Technikailag előnyös az a megoldás, mely 
szerint a megtelt ládákból a szőlőt emelőszerkezetes gyüjtőtartályokba (traktorvontatású 
„puttony”) öntik, s a gyűjtőtartály mögé kapcsolt csúszólapon az üres ládákat is kivon
tatják a sorközökből. A gyüjtőtartályokból a termést a tábla szélén elhelyezett konténerbe 
ürítik. Ezt tehergépkocsikra emelik és a feldolgozóba szállítják (7-8. ábra).

Nem hagyható azonban figyelmen kívül az a körülmény, hogy a termésbetakarításnak 
ez a folyamata tipikusan nagyüzemi módszer, amely bár technikailag előnyös, de bor
technológiai szempontból számos buktatóval jár. A ládák gyüj tőtartályba ürítése, majd 
konténeres áttöltése során a szőlő többé-kevésbé összetörődik, és a felrepedt bogyókban 
minőségkárosodással járó oxidációs folyamatok, polifenol-kioldódás megy végbe. A fel
vásárló nagyüzemek által a kistermelők részére kölcsönzött konténeres gyűjtés esetében a 
napközben szüretelt szőlőt gyakran a késő délutáni, esti órákban szállítják el. Ilyenkor az 
összetörödött szőlő leve már a feldolgozóba érkezéskor erjedésnek indul. A káros folya
matokat ellensúlyozandó, a felvásárló pincészetek kénezőanyag (kálium-metabiszulfit) 
alkalmazását írják elő, és megtiltják a szőlő taposását, csömöszölését. Ez valamelyest 
előnyös, de nem eléggé biztonságos.

A borminőség érdekében a mértékadó szőlő-bortermelők a műanyag ládás szedést, 
gyűjtést és szállítást alkalmazzák, és nagyon ügyelnek arra, hogy a termés sérülésmente
sen, ép állapotban kerüljön a szőlőfeldolgozóba.

Kiemelkedő minőségű borok készítésekor széles körű gyakorlat a termés válogatása 
is (amely konténeres szállításnál szóba sem jöhet). A nyugat-európai fejlett bortermelő 
államokban a szőlőültetvények kiegyenlítettsége, fajtatisztasága, és a magas termesztés 
technológiai színvonal folytán a válogatás a fehér szőlőfajták esetében a penészes fürtök 
kiszedésére, kékszőlőfajtáknál a penészes és a gyengén színezödött fürtök különválasztá
sára szorítkozik. Örvendetes, hogy hazánkban az évtizedeken át figyelmen kívül hagyott 
termésválogatás újabban az igényesebb szőlő-borgazdaságokban gyakorlattá vált. A vá
logatást részint a szőlő szedésekor, részint a ládák ürítésekor, válogatóasztalon végzik.

A termés válogatásának speciális esete Tokaj-Hegyalján az aszúszemek szedése és 
gyűjtése. Itt egymenetes szüretkor a termést többnyire műanyag vödörbe szedik, és arra 
kis oldaledényt akasztanak az aszúszemek részére. Célszerűbb azonban a teljes szüret 
előtti többmenetes aszúszedés (lásd: Tokaji borkülönlegességek).

A termésbetakarítás kapcsán a borminőség szavatolásához nem feledkezhetünk meg 
a higiéniai követelményekről sem. A műanyag ládákat, a gyűjtő- és szállítóedényeket a 
kiürítés után, illetve naponta bő vízzel mossuk ki.
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3.2.2. Gépi betakarítás

A termés-betakarítás nagy kézimunkaerő-igénye és a szüreti időben jelentkező nagy mun
kacsúcs serkentette a szüretelőgépek kifejlesztését. Az 1950-es években az Egyesült Álla
mokban kezdődött, majd Európa-szerte kiterjedt kutatások alapján különböző rendszerű 
szüretelőgépeket konstruáltak. Legelterjedtebbek a vízszintes verőléces gépek, melyek a 
szőlősövényre ható ütő-rázó mozgással választják le a termést.

Ilyen szüretelő gépet először a Chisholm-Ryder amerikai cég konstruált 1967-ben En
nek európai kizárólagos forgalmazási jogát a volt francia Coq cég vásárolta meg, s licenc 
alapján 1972-től elkezdte a gépek gyártását is. Hazánkba 1971-ben hozták be az első 
Chisholm-Ryder O.W. szüretelőgépet, és a kezdeti sikerek alapján más cégek gyártmá
nyaival együtt 1977-ben már 30 db ilyen rendszerű gép dolgozott túlnyomóan az állami 
gazdaságokban ( G ö b l ö s - J a k a b , 1978).

A vízszintes verőléces ütő-rázó rendszerű szüretelögép működése: A hosszú pálcaszerű 
verőlécek ütésére lehulló fürtöket, illetve bogyókat műanyag tálcasor fogja fel. A lerázott 
termés a gép jobb oldalára szerelt keresztdobos fúvóventilátor légáramába kerül, amely 
a fürtöket, bogyókat a szennyeződésekkel együtt a felhordó bordás szállítószalag felé 
fújja. A nagyobb sűrűségű anyagok ráesnek a függőleges szállítószalagra, a könnyebb 
szennyeződéseket a légáram oldalirányba kifújja a gépből. A bordás szállítószalag az esz
közhordozó hídszerkezetének magasságába juttatja a termést, ahonnan az egy rövid, a 
haladás irányára merőlegesen álló vízszintes szállítószalagra jut. A szállítószalag felett 
elhelyezett szívószeles ventilátor a termésben még előforduló szennyeződéseket (levél, 
hajtásdarab) kiszívja. Innen a termés 90°-ban elfordítható szállítószalagra, majd pedig a 
szüretelőgéppel együtt haladó szállítóeszközbe hullik (K ádár et al. 1982).

9. ábra. A Braud-féle önjáró, horizontálisan 10. ábra. A Bobard kombájn rugalmas,
ütő-rázó szüretelő kombájn excentrikusán működő verőlécei
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12. ábra. Szölöürítés a szüretelögép saválló 
acél tartályaiból gyűjtőkonténerbe

11. ábra. Bobard gyártmányú szüretelögép
franciaországi keskenysorú ültetvényben

A szürctelőgépek fejlesztésében a legnagyobb technikai haladást a franciák érték el. Az 
1970-es évektől kezdve fokozatosan megoldották a keskeny sorközü (150 -200 cm sortá
volságú), alacsony művelésű és a támasz nélküli mediterráni szőlőültetvények gépi szűre- 
tclését is. Franciaországban 1981-ben összesen 2500 szüretelögépet használtak. Akkortájt 
20 cég 50 féle típusa volt forgalomban ( C s e p r e g i , 1982). A francia szüretelőgép-fejlesztés 
és -gyártás azóta is lendületben van. Bármely telepítési rendszerben használható önjáró 
és vontatott gyártmányaik (Howard, Vectur, Fontán, Vaslin, Braud, Bobard, Femina stb.) 
közül ki-ki a legmegfelelőbbet választhatja. Jelenleg már tízezer szüretelögép dolgozik 
az ültetvényekben és számuk további gyarapodása várható ( K o z m a , 1993). Közülük két 
elterjedtebb típust és egyes szerkezeteket mutatunk be a 9-10-11-12. ábrákon.

Hazánkban a gépi szüret a 80-as években stagnált, mára erősen visszaesett, de ma 
már ismét vannak vállalkozó szőlőgazdaságok, melyek hosszabb távon terveznek a gépi 
szürettel.

A gépi betakarítás hazai megtorpanásának számos oka van. Szétestek a nagyüzemek, 
hazai viszonylatban drágák és az ültetvények nagyobb részében jelenleg nélkülözhetők 
a gépek. Utóbbihoz hozzátartozik még, hogy a szőlőtermesztés technológiai színvonala 
sem kielégítő a szürctelőgépek általános használatához.

A szürctelőgépek jó  működésének alapvető feltételei:
• gépi szüretre alkalmas szőlőfajták,
• jól megépített támberendezés,
• gondosan nevelt, egyenes törzsű tőkék,
• vékony lombfal,
• meghatározott és egyenletes sávban elhelyezkedő szőlöfürtök,
• kedvező domborzati viszonyok,
• sima, esős időben is jól járható talajfelszín.

Az ütő-rázó rendszerű szürctelőgépek a kocsányról leválasztják a bogyókat, így a többé- 
kevésbé összetörődött szőlő gyűjtés közbeni kénezése, gyors beszállítása és feldolgozása 
még indokoltabb, mint a kézi szedésűé. Megjegyzendő még, hogy a gépi szüret kizárja a 
termés válogatását.
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4. BORGAZDASÁGOK

A borászat az élelmiszeripar speciális ága. Sajátossága onnan ered, hogy erős szálakkal, 
mondhatni elválaszthatatlanul kötődik az azt megalapozó szőlészethez. A borszőlő minő
ségét befolyásoló tényezők c. fejezetben leírtakból következik, hogy a bor mint termék, 
egyedi jellegzetességgel testesíti meg a szőlőt. A szőlőtermésben megjelenő termőhelyi, 
évjárati, fajta-, termesztéstechnológiai tényezők a borban átalakult formában tükröződ
nek, sőt a bor ennél még többről tanúskodik. A megtermelt jó  minőségű szőlőből csak 
hozzáértő borászati munkával lesz igazán kiváló minőségű bor.

A borászati technológia láncszemei: a borkészítés, -kezelés, -érlelés, -palackozás, pa
lackos pihentetés kapcsolódó műveletei, melyek szakszerű elvégzése szükséges ahhoz, 
hogy a megtermelt szőlőből a legjobb élvezeti és piaci értékű bor szülessen. E feladatot a 
borgazdaságok látják el. Ezek nagyon sokszínűek.

Az 1990-es években végbement privatizáció még árnyaltabbá tette a hazai szőlő-bor
gazdálkodást. Felbomlottak a szocialista nagyüzemi borászat keretei és az egykori ob
jektumok nagyrészt magántulajdonba kerültek, vagy átalakult szövetkezeti tulajdonfor
mában működnek. Mellettük létrejöttek a kistermelői (kisüzemi) borgazdaságok, melyek 
családi tulajdonban a szőlőtermesztés és a borászat teljes körű vagy részleges tevékeny
ségét végzik. A nagyüzemi és a kistermelői borgazdaságok közé ékelődnek be a közép
üzemek, melyek az egykori nagyüzemek „atomizálódása” révén különböző társasági for
mában (kft., betéti társaság stb.) igen változatos szőlő-borgazdasági funkciókat fognak át.

A nagy-, közép- és kisüzemi borgazdaságok világszerte jól megférnek egymás mel
lett, mivel más-más alapfeladatokat látnak el. Rövid, néhány évi tapasztalat alapján ez 
igazolódott be hazánkban is. Mindegyik formának vannak kihasználható előnyei. A bor
gazdaságok eredményes működésének feltétele az előnyök érvényesítése. Az előzőekből 
következik, hogy a különböző borgazdaságok szakmai színvonalát, piaci pozícióit és ez
zel összefüggésben eredményességét aligha fejezhetik ki az üzemi méretek, de gondban 
vagyunk az üzemméretek pontosításával is, mivelhogy ebben jelentős átfedések lehetnek.

Ha például egy borászati üzem csupán hordós borokat akár nagy mennyiségben is ér
tékesít, de palackos borokkal nem növeli kínálatát, úgy tevékenysége szimplább, fajlagos 
árbevétele kisebb és névtelenségbe burkolózva piaci helyzete is általában ingatagabbá 
válik, mint azoké, akik folyamatosan palackos boraikkal reklámozzák magukat. Az egy
szerűbb borászati munkát folytató üzemek gyakran a nagyobb árukibocsátás mellett is 
kicsinek minősülnek.

Számos tényező figyelembevételével az üzemméreteket tekintve az alábbi tág határok 
húzhatók meg:

• kistermelői (kisüzemi) borgazdaságok: azon árutermelők, amelyek évi borkibocsá
tása nem haladja meg az ezer hl-t,

• középüzemi borgazdaságok: évi 1000-20 000 hl közötti borértékesítéssel,
• nagyüzemi borgazdaságok: évi 20 000 hl-t meghaladó borértékesítéssel.

4.1. Nagyüzemi borgazdaságok

Feladatuk általában a borászatot nem folytató szőlőtermelők termésének felvásárlása, s 
abból korszerű technológiájával, jó  minőségű bor készítése. A borokat nagy szériában
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palackozzák, és azokat belföldön, elsősorban a nagy áruház-láncolatokban értékesítik il
letve exportálják. A magyar borexport túlnyomó többségét a nagyüzemek teljesítik.

A nagyüzemi borgazdaságok nemcsak a tulajdonforma alapján (rt., kft., szövetkezet, 
magántulajdon) különbözőek, hanem méreteik, működési körük és a szőlőtermesztésben 
vállalt integrációs tevékenységük mélységét érintően is. Az évi 50-100 ezer hl közötti, 
illetve azt meghaladó, és a főbb exportálókat képviselő borgazdaságok (Tokaj Kereskedő
ház Zrt. Tolcsva, Törley Pezsgőpincészet Kft. Budafok, Varga Pincészet Kft. Badacsony 
stb.) térségükben jelentős integrációs tevékenységet folytatnak. Ezzel megalapozzák a 
termékeikhez szükséges alapanyag megtermelését, egyúttal kihatnak a borvidék, illetve a 
térség szőlészetére, borászatára. Olyan borvidékeken, ahol élénk kistermelői vállalkozási 
kedv bontakozott ki, és számos cég jelent meg palackos borkínálatával, a térségi nagy
üzemek integráló hatása ugyan mérsékeltebb (Hilltop Neszmély Zrt., Csányi Pincészet 
Villány stb.), de borpiaci szerepük jelentős.

A nagyüzemi borgazdaságok többsége európai színvonalú, fejlett borászati technoló
giát alkalmaz, illetve technológiáját állandóan fejleszti a műszaki-technika folyamatos 
korszerűsítésével. Jó hatásfokkal működtetnek nagy teljesítményű gépeket és berende
zéseket az általuk nagy szériában kibocsátandó borok készítéséhez, kezeléséhez, palac
kozásához.

A nagyüzemi borgazdaságoknak hosszú távon is nélkülözhetetlen helyük van a szőlő
borgazdálkodás konszolidálásához.

4.2. Középüzemi borgazdaságok

A legváltozatosabb tevékenységi körben működnek. Vannak közöttük családi tulajdonban 
viszonylag nagyobb szőlőültetvénnyel (20-70 ha) rendelkezők, melyekben a borok teljes 
egészében saját termésű szőlőből készülnek. Más esetekben a családi birtokon előállított 
terméshez más termelőktől is vásárolnak szőlőt. A középüzemü családi birtokokkal egye
ző vagy némelyest nagyobb méretű borgazdaságok szép számban működnek különböző 
társasági formákban is.

A középüzemi méretű borgazdaságok jellemző típusai az állami nagyüzemek felbom
lásával azokból kivált kereskedelmi pincészetek, melyek főleg a főváros, valamint más 
nagyobb városok vonzáskörzetében működnek. Ezek többségükben nem rendelkeznek 
saját szőlőültetvénnyel, de szőlőfeldolgozó kapacitásuk és tőkeerejük arányában terme
lőktől szőlőt vásárolnak. Ebben piaci verseny alakul ki közöttük és a nagyüzemek között. 
Ez a verseny a későbbiekben a termelői borok vásárlásában is megmutatkozik. A közép
üzemi kereskedelmi pincészetek működési területe és hosszú távú megalapozottsága je 
lentősen különböző aszerint, hogy boraikat zömmel hordós avagy palackos borként érté
kesítik. A palackos borokkal szélesebb körű áruterítés és piaci megalapozottság érhető el.

4.3. Kistermelői (kisüzemi) borgazdaságok

A politikai rendszerváltás leglátványosabb fejleménye szakterületünkön a kistermelői 
(kisüzemi) borgazdaságok kialakulása. A nagyrészt családi tulajdonú szőlő-borgazdasá
gok alapvető szemléletváltozást hoztak a bortermelésben és a borfogyasztásban egyaránt.

A kistermelők előnye részint a nagyfokú termelési rugalmasság, részint a borfogyasz
tókra kiterjedő személyes kapcsolatteremtés lehetősége. Előbbi úgy értendő, hogy a kis
termelők kiaknázhatják mindazokat a szőlőtermesztésben rejlő előnyöket (mikroklíma, 
gondos termesztéstechnológia stb.), melyekkel behozhatatlan előnyre tehetnek szert a 
borok önálló arculatának, egyediségének megjelenítésében a nagyüzemekkel szemben.
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Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ez nem mehet végbe automatikusan, hanem csakis 
nagyon szakszerű, gondos, eltökélt munka eredményeként, és döntően palackos borok 
forgalmazásával. A borospalackok címkéin kötelezően előírt információk között szerepel 
a termelő neve, így a megszemélyesítéssel nagyobb hangsúlyt kap a bor egyedisége, és 
közelebb kerülhet egymáshoz a bortermelő, valamint az igényes borfogyasztó.

Az említett előnyök -  a bor image javítása -  természetszerűleg nem korlátozhatók 
a családi tulajdonú kistermelőkre, hiszen nagyobb méretű borgazdaságok is működnek 
hasonló konstrukcióban. A családi tulajdonú középüzemek a személyes mcgjelenítődés 
lehetőségein túl további előnyöket élvezhetnek a korszerű technika jobb kihasználásával.

Számos esetben a borászati nagyüzemek is élnek a megszemélyesítés számukra adott 
lehetőségeivel; egy-egy borfajta címkéjén feltüntetik a bormárkát megtestesítő borász 
szakember nevét.

Az elmondottakból következik, hogy szőlő-borgazdaságunk úgy élhet harmóniában, 
ha a nagyüzemi, a középüzemi és a kistermelői borgazdaságok egymást jól kiegészítve 
működnek.



5. A SZŐLŐ FELDOLGOZÁSA

A szüretet követően a borkészítés első munkafolyamata -  a borászati technológia teljes 
műveletsorának első szakasza -  a szőlő feldolgozása.

Mintegy bevezetésül célszerűnek tartunk utalni a borászati technológia egészére, 
melynek fő csoportjai a következők:

a) a bor készítése,
b) a bor kezelése,
c) a bor palackozása, forgalomba hozatala.

Az első csoportot képviselő borkészítés főbb műveletei: szőlőfeldolgozás, mustkezelés 
(kivéve a héjon erjesztéses vörösborkészítést), erjesztés.

A bor kezelése, palackozása, forgalmazása későbbi fejezetek tárgya.
Jelen fejezetünkben a borkészítés első műveletét, a szőlő feldolgozását ismertetjük.
A szőlő feldolgozásán a szőlő levének, a mustnak a szőlőfurt szilárd részeitől, a tör

kölytől (kocsány, mag, héj, bogyóhús) történő elkülönítését értjük. A feldolgozás során 
törkölyös must (szőlőcefre), majd must és törköly (vörösbor erjesztésekor bor és törköly) 
keletkezik; 100 kg szőlőből nyerhető must mennyisége 70-80 liter a szőlőfajtától, az év
járattól, az érettségtől, a szőlőfeldolgozás -  elsősorban a préselés -  módjától függően 
(héjon erjesztéses vörösborkészítéskor az erjedési veszteséggel kevesebb).

A feldolgozás módja egyrészt a szőlőfajtától (fehér vagy kék szőlő), másrészt a készí
tendő bor jellegétől (pezsgőalapbor, reduktív bukébor, borkülönlegesség stb.) függ, de a 
részleteket tekintve számtalan változat alkalmazására kerülhet sor a szüreti és a gazdasági 
(piaci) viszonyok befolyása alapján. Nagy általánosságban fehér és vörös bor készítéséről 
beszélhetünk. Közöttük foglalnak helyet a rozé borok, melyek készítésmódja különbözik 
az előbbiektől.

Fehér és piros bogyóhéjú szőlőfajtákból fehérborok, kék fajtákból vörös (esetleg siller) 
és rozéborok készíthetők.

Fehérbor készítésekor a mustot a legtöbb esetben mielőbb elválasztjuk a szőlőfürt szi
lárd részeitől, majd kezeljük, erjesztjük.

A fehérborkészítés munkafolyamata: cefrekészítés, színmust-elválasztás, sajtolás, 
mustkezelés, musterjesztés.

Vörösbor készítésekor héjon erjesztést avagy melegítéses technológiát alkalmazhatunk. 
A héjon erjesztés ősidők óta ismert, a kis- és nagyüzemekben ma is a leginkább alkalma
zott eljárás, míg a melegítés újabb keletű, kifejezetten nagyüzemi módszer, és előbbivel 
szemben háttérben maradt. Héjon erjesztéskor a kékszőlő mustját a törköly kocsánymen- 
tes részével (héj, mag) együtt erjesztjük. Az együttes erjesztés révén a borba jutó szín-, 
íz- és cserzőanyagoktól származik a vörösbor jellege, amely kémiai és organoleptikus 
jellemzőiben lényegesen különbözik a fehérbortól. A héjon erjesztéses vörösborkészítés 
munkafolyamata: cefrekészítés, cefreerjesztés, színbor-elválasztás, sajtolás.

A melegítéses vörösborkészítés első lépései: cefrekészítés, cefremclegítés és hőntartás, 
majd a keletkezett vörös cefre feldolgozásához a munkafolyamat további műveletei a 
fehérborkészítéssel egyezően: mustelválasztás, sajtolás, mustkezelés, musterjesztés.

Rozébor készítésekor a kék szőlőfajta cefréjét erjesztésnek indítjuk (esetenként csupán 
az erjedés előtt áztatjuk), és a halványpiros színű mustot az erjedés erőteljes beindulása 
előtt különválasztjuk a cefre szilárd részétől, az édes törkölytől.
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A rozébor készítésmódja közel áll a fehérboréhoz, de a kék fajták genetikailag meg
határozó jellege külön egyedi „színfoltot” jelent a borpalettán a fehér- és a vörösborok 
mellett.

5.1. A szőlőfeldolgozás általános szabályai

A szőlőfeldolgozás módja nagymértékben befolyásolja a must, illetve az abból készült 
bor minőségét.

A megfelelő minőségű, azaz érett és egészséges szőlőből is csak akkor készülhet jó 
minőségű bor, ha a szőlőfeldolgozás alapvető szabályait szigorúan betartjuk. Ezek a sza
bályok a tudományos eredmények és a gyakorlati tapasztalatok felhasználásával a követ
kezőkben foglalhatók össze:

A szőlő törődésmentes beszállítása és fogadása. A szőlő minél kisebb törődése azért 
indokolt, mert az ép szőlő az oxidációnak és a káros mikrobiológiai hatásnak jobban 
ellenáll. Ennek érdekében a szüreteléskor szigorúan meg kell tiltani a szőlő tömörítését, 
tiprását a gyűjtőtartályokban és szállítókonténerekben.

Legalkalmasabb módszer a műanyag ládás szüret és beszállítás, mellyel jobban kiik
tathatók a negatív emberi tényezők.

A roncsoló, pépesítö hatás mérséklése a szőlő feltárásakor. A szőlőfogadó- és 
feltárógépek helyes megválasztásával olyan technikát alkalmazzunk, mellyel az üledék- 
(szediment) anyagok mennyisége a minimálisra csökkenthető.

Ehhez előnyös a fogadógaratban alacsony fordulatszámú (percenként 1-2 fordulat) 
behordócsiga alkalmazása, és a bogyózógép verőléceinek rugalmas szerkezete (gumi, 
műanyag).

A szőlő, illetve a cefre hűtése a feldolgozáshoz. A bor minőségjavítására irányuló világ
méretű törekvés napjaink borászatában olyan technológiai újdonságokat hozott, amelyek 
korábban szóba sem kerültek. Ilyen újdonságnak minősül a szőlő avagy a törkölyös must 
hűtése is, melyet a hőmérsékleti extrakció fékezése révén elsősorban a polifenol-tartalom 
csökkentése végett alkalmaznak, hogy megakadályozzák a bor bamulási folyamatait.

A szőlőtermés hűtése főleg az illatos bukéboroknál és a pezsgőalapboroknál hozhat 
kézzelfogható előnyöket. Például Dél-Afrika egyes pincészeteiben, az illatgazdag Tramini 
(Gewürztraminer) szőlőt műanyag rekeszekben 8 °C-ra hűtve dolgozzák fel. Az alacsony 
hőfokon készített cefrében a szőlő értékes illat- és aromaanyagai jól feltáródnak, de a 
polifenolok még kevésbé oldódnak ( M a r a is , 1990). A szőlő szilárd halmazállapotú szén
dioxiddal (szárazjég) is hűthető; 100 kg szőlő 1 °C-kal való hűtéséhez mintegy 1,3 kg 
szárazjég szükséges. Erre a szüretelő-beszállító edények ürítésekor célszerű sort keríteni.

A törkölyös must hűtése gazdaságosan alkalmazható módszer, de a cefrekészítés (bo
gyózás, zúzás) pillanatában működésbe lépő hőmérsékleti extrakció már magában hordja 
a polifenol-koncentráció növekedésének a veszélyeit. Ez ellensúlyozható a keletkezett 
cefre azonnali hűtésével, így a cefreszivattyú már hűtött anyagot szállít a mustelválasz- 
tóba vagy a sajtóba.

Alacsony présnyomás a polifenolok, a poliszacharidok és a fehérjeanyagok erős kiol
dásának fékezésére.

Általánosan elfogadott elv, hogy korszerű prések alkalmazásával alacsony -  legfeljebb 
2 bar (0,2 Mpa) -  nyomáson elfogadható mustnyeredék mellett kiváló kémiai összetételű 
must nyerhető. Ennél nagyobb présnyomáson a nyomásfokozatok mértékétől függően nő 
a borok összkolloid-tartalma, mely magában hordozza a minőségcsökkenés és instabilitás 
veszélyeit.

A szőlőpréseket gyártó cégek állandó versenyfutásban állnak egymással a nyomószer
kezet tökéletesítésében, hogy a kíméletes présnyomást és a kiváló mustnyeredéket össz
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hangba hozzák. A legmodernebb préseknél a végnyomatás 2 bar, így a korszerű technika 
automatikusan kiküszöböli az esetleges lazaságokat.

Fémes szennyeződések kizárása. A fémes szennyeződések között leggyakoribb és leg
veszélyesebb a vas beoldódása, amely a bor fémes töréseinek kialakulásához vezethet. Ha 
a vastartalom feldúsulásakor nem is következik be mindenkor fémes törés, a vas oxidáci
ós folyamatokat katalizáló hatása mindenképpen hátrányos. Ezért a szürettől kezdve a bor 
palackozásáig világszerte szisztematikusan védekeznek a fémes szennyeződések ellen.

A korszerű borgazdaságok a szőlővel, musttal, borral érintkező berendezések, gépek 
kiválasztásában a saválló acélszerkezetüeket részesítik előnyben, illetve fokozatosan ki
iktatják -  kiiktatták -  a szénacél anyagúakat.

A szőlőfeldolgozásra összpontosítva a müanyagládás szürettel és beszállítással a szőlő 
fogadásáig kizárható a vasas szennyeződés. Az élelmiszer-ipari berendezések felületke
zelésére engedélyezett festékekkel ideig-óráig megoldható a szénacél tartályok védelme, 
de ez azzal a kockázattal jár, hogy a mechanikai igénybevétellel járó kopás következtében 
a szabaddá vált vasfelületet oldja a savas must. így egyidejűleg kerülhet a mustba festék 
és vas.

A minőségi borkészítésre berendezkedő gazdaságok közül a technikailag lemaradók 
válaszút elé kerültek: vagy haladéktalanul korszerűsítik berendezéseiket vagy egyre nyo
masztóbb kockázatot vállalnak boraik minőségét, piacképességét illetően.

A saválló acélszerkezet alkalmazása még fokozottabban indokolt a fogadógarattól a 
must teljes kinyeréséig terjedő szakaszban működtetett gépeknél, berendezéseknél. Ilyen
kor a feldolgozandó anyag többszöri mozgatása válik szükségessé. így a fogadógaratok, 
a behordó szerkezetek (csigák, szállítószalagok), a cefrekészítő- és szállítógépek (bogyó- 
zók, zúzok, cefreszivattyúk), a mustelválasztó berendezések, a sajtók és az egyéb kiegé
szítő eszközök teljes egészükben korrózióálló anyagokból, túlnyomóan saválló acélból, 
kisebb részben műanyagból, illetve gumiból készülnek.

Gyors és zárt rendszerű szőlőfeldolgozás. A beérkezett szőlőt ép állapotban nem tárol
juk, hanem azonnal megkezdjük a feldolgozást. Általános szabály, hogy a szőlőt a sze
dés napján dolgozzuk fel. Nagyüzemekben a fogadógaratba ömlesztett szőlőt többnyire 
behordócsiga szállítja a bogyózó-zúzógépre, és a cefrévé alakított anyagot cefreszivattyú 
vezetéken át továbbítja a mustelválasztóba vagy közvetlenül a sajtóba. Kisgazdaságokban 
közvetlenül a bogyózó-zúzó garatjába vagy annak megtoldott részébe ömlesztik a szőlőt.

Igen gyors szőlőfeldolgozást alkalmazunk a pezsgőalapborok és a friss, reduktív buké- 
borok készítésekor, valamint a penészes szőlő esetében, amikor a szőlő beérkezése után 
a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül (1-3 óra) a teljes mustnyeredéket elválasztjuk 
a törkölytől. Túlérett, extraktgazdag és nagy pektintartalmú szőlő esetében zárt tartályban 
cefreáztatást végzünk. Utóbbinál a szőlő fogadásától a sajtolás befejezéséig eltelt idő -  a 
cefreáztatás időtartamától függően -  akár 8-12 óra is lehet.

A must osztályozása. A sajtolás előtt nyert színmustból -  a túlérett, töppedt, aszúsodott 
bogyókat is tartalmazó borszőlőtől eltekintve -  rendszerint jobb minőségű, könnyebben 
stabilizálható bor készíthető, mint a sajtolt mustból.

A kiváló pezsgőalapbor csak színmustból készül. Más borok esetében a színmust és a 
legfeljebb 2 bar sajtónyomással nyert présmust egybekeverésével biztonsággal készíthető 
palackos bor. A 2 bar-t meghaladó nyomással sajtolt mustot „présmust”, a végnyomással 
nyert mustot „utóprésmust” megnevezéssel külön választjuk. Az utóprésmust csak ipari 
felhasználásra alkalmas; belőle leginkább párlási bor készül.

Vörösborok készítésekor a kierjedt cefre sajtolásával nyert frakciók (színbor, présbo
rok) szétválasztása hasonló elbírálás alá esik, mint a fehér mustfrakcióké. A vörös borok 
színgazdagságától, fanyarságától, testességétől függően esetenként a színbor külön keze
lése, máskor a színbor és a présbor összekeverése indokolt. Az utóprésbor erős fanyarsá
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ga, durvasága a vörös bor harmóniáját és stabilitását is rontaná, ezért e frakció hasonló 
elbírálás alá esik a fehérborokéval.

A kénezés a fehér- és a vörösborok készítésekor egyaránt fontos, úgyszólván alig nél
külözhető. Célja az oxidációs folyamatok és a káros mikrobák elleni védekezés illetve a 
színkioldás fokozása.

Fehérborkészítéskor egészséges szőlőnél a cefrét (ritkábban az ép szőlőt), penészes, 
rothadt szőlő esetében a mustot kénezzük. Csak mérsékelt kénezést alkalmazzunk. Egész
séges szőlőcefréhez 30-50 mg/l, penészes termés mustjához 75-100 mg/l kénessav ada
golása megfelelő hatású. Utóbbi adag javasolható vörösborok készítéséhez is, kivéve, ha 
a biológiai almasavbontás (malolaktikus fermentáció) beindítása a cél. Utóbbi esetben 
a cefrekénezést vagy teljesen elhagyjuk vagy legfeljebb 30-50 mg/l kénessav-adaggal 
kénezzük.

A tisztasági, higiéniai rendszabályok foganatosítása a borászati technológia teljes fo
lyamatában alapvető követelmény, de fokozottan érvényes ez a rendkívüli munkacsúcsot 
jelentő szőlőfeldolgozásra, valamint egyidejűségénél fogva a must kezelésére és erjesz
tésére is.

A szőlő könnyen romló szerves anyag. Széthulló maradványait rendszeres takarítással 
kell eltávolítani és fertőtlenítést végezni. A következő napi szüretből érkező szőlőt olyan 
körülmények között kell fogadni (helyiségek, berendezések tisztasága), mint -  jó  szüreti 
felkészülés mellett -  a szüret első napján.

5.2. A szőlőfeldolgozó üzem

A Borgazdaságok c. fejezetben nagyüzemi, középüzemi és kistermelői egységekből szól
tunk, melyek méretükben és nagyrészt technikai felkészültségükben is jelentősen külön
böznek egymástól.

Egyik póluson állnak a nagyüzemi borgazdaságok, melyekben építészetileg és techno
lógiailag meghatározott üzemrészek külön-külön végzik borászati feladataikat és bonyo
lult szervezőmunkával kapcsolódnak egymáshoz. Ezáltal áll össze az a rendszer, amely a 
nagyüzem egész éven át lüktető teljes borászati tevékenységében rendezett viszonyokat 
teremt. Másik póluson találhatók a jórészt családi tulajdonú kisüzemek, melyek teljes 
borászati tevékenysége egyetlen személy által naprakészen átlátható, és a munkacsúcsok 
idején (pl. szüret) más tevékenység visszaszorítható vagy szüneteltethető.

A nagyüzemi borgazdaságok üzemrészei a technológiai feladatok szerint különülnek 
el a következők szerint:

• szőlőfeldolgozó,
• mustkezelő és erjesztő,
• bortároló (pince),
• borpalackozó.

Az egyes üzemrészeket gyakran nevezik üzemnek (pl. szőlőfeldolgozó üzem, palackozó- 
üzem), pedig ezek rendszerint nem önálló üzemek, hanem egy nagyobb borgazdaságnak 
csupán kisebb-nagyobb egységei. Az egyszerűség kedvéért azonban ezeket mi is üzem
ként tituláljuk.

A kistermelői gazdaságok természetszerűleg olyan pincészetben működnek, ahol a 
technológiai feladatok színhelye egy jól körülhatárolt építmény, melyben a berendezé
sek, edényzetek általában vegyes rendeltetésűek (pl. a mustkezelés, erjesztés, bortárolás 
feladataihoz ugyanazon tartályok tartoznak).

Könyvünkben a borászati üzemrészek ismertetésekor a nagyobb részletességet igény
lő nagyüzemi borgazdaságok gyakorlatát követjük, abban a meggyőződésben vagy leg

100



alábbis reményben, hogy az megfelelő muníciót ad a középüzemi és a kisüzemi bor
gazdaságok alakításához is. Megjegyezzük, hogy az egyes üzemrészeket a borászati 
technológiához kapcsoltan, a megfelelő fejezetekben ismertetjük. így ezúttal a szőlőfel
dolgozóval kezdjük.

A szőlőfeldolgozó üzemrész feladata a beérkező szőlő átvétele és feldolgozása. Fel
adata egy évre számítva viszonylag rövid időszakra -  a szüret idejére, 1-2 hónapra -  
korlátozódik, amely a borgazdaságok legnagyobb munkacsúcsa. Ezért is fontos, hogy a 
szőlőfeldolgozó üzemrész kialakításában és fejlesztésében körültekinthetően vegyük fi
gyelembe az üzemeltetés szempontjából meghatározó tényezőket, melyek az elhelyezés, 
a méretezés, a külső és a belső elrendezés.

A szőlőfeldolgozó elhelyezését tekintve fontosak a közlekedési viszonyok, a víz- és 
energiaigény figyelembevétele. Az is eldöntendő, hogy a feldolgozó egy, két vagy több
szintes legyen. A feldolgozás többszörös anyagmozgatást jelent. Ennek leggazdaságo
sabb módja a gravitáció kihasználása.

A szőlőfeldolgozó üzem méretezésének alapja a naponként feldolgozásra kerülő sző
lő mennyisége. Ehhez meg kell állapítani, hogy milyen gépekre és berendezésekre van 
szükség. A méretezéshez ismerni kell a gépek körvonalméretét, kezelötér-szükségletét, 
valamint az anyagmozgatáshoz és a forgalomhoz szükséges teret.

A külső elrendezés megtervezésekor a forgalom és a szőlőátvétel zavartalan lebonyo
lítását, valamint a feldolgozásnál keletkezett törköly (és kocsány) elszállítását kell meg
oldani.

Legelőnyösebb a körforgalom, melyben a járművek érkezése és távozása folyamatos, 
s azok nem akadályozzák egymást. A körforgalom belépő szakaszán helyezzük el a híd
mérleget, s ennek közvetlen közelében a mintavevő berendezést.

A körforgalom zavartalansága érdekében a bogyózó-zúzó gépház a sajtóháztól elkü
lönített, és a szőlő a gépház egyik vagy mindkét oldalán fogadható. A törkölyös must 
föld alatti vagy magasan ívelt cefrevezetéken át kerül a sajtóházba. Előnyös technológiai

B

13. ábra. Elválasztott bogyózógépház és sajtóház keresztmetszete,
A) bogyózógépház: 1. bogyózó-zúzó-cefreszivattyú, 2. fogadógarat, 3. cefrevezeték: 

B) sajtóház: 4. mustelválasztók, 5. sajtó, 6. mustgyűjtö tartályok
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lehetőséget rejt magában a kettősfalú (cső a csőben) vezeték, melyben a cefrével szemben 
ellentétes irányban áramló hűtőfolyadékkal a kívánt hőmérsékletre hűthető a cefre.

Az üzem belső elrendezését a technológia szabja meg. Ehhez igazodik a gépek, beren
dezések vertikális és horizontális elhelyezése.

A szőlőfeldolgozó legfontosabb tartozékai: a bogyózó-zúzó, a cefreszivattyú, a ko- 
csányszállító berendezés, a cefrekénező készülék, a mustelválasztó, a sajtó, a mustosz
tályozó- és gyűjtőtartályok, a törkölykihordó berendezés. Automatizált nagyüzemekben 
programozóberendezés szolgál a szőlőfeldolgozás, sőt az egész borkészítési folyamat 
teljes vagy részleges automatizálására.

A feldolgozógépek közvetlenül a szőlőfogadó berendezéshez, a mustelválasztók pedig 
közvetlenül a sajtókhoz csatlakoznak. így a feldolgozó két elválasztott építményrészleg
ből áll, melyre már utaltunk. A két részleg közötti kapcsolatot a cefrevezeték teremti meg.

A bogyózógépház leginkább süllyesztett, a nagyüzemi sajtóházak általában magasépí- 
tésüek, többszintesek. Fölső szinten helyezkednek el kiépített tartószerkezeten a mustel
választók, padozatszinten a sajtók, alattuk a mustosztályozó- és gyüjtőtartályok, valamint 
a törkölykihordó berendezés (13. ábra).

A feldolgozó létesítése és üzemeltetése során ügyeljünk a tisztasági követelmények, 
a balesetelhárítási és a környezetvédelmi rendszabályok betartására. A padozat csúszás- 
mentes, mosható anyagból (pl. keramitlapok) készül. A belső falak legalább 2 m magas
ságig csempézettek vagy mosószerálló festékkel fedettek, azon felül simára vakoltak és 
meszeltek. A balesetelhárítás érdekében a gépek szabadon forgó részeit védőráccsal, a 
süllyesztett, nyitott részeit védőkorláttal lássuk el.

5.3. A szőlőfeldolgozás általános technológiája

A szőlőfeldolgozás jelentősen különböző aszerint, hogy fehér- vagy vörösbort készítünk. 
Fehérborkészítéskor a szőlőfeldolgozás terméke fehér must és édes törköly. Vörösborké
szítéskor a feldolgozás folyamán közbeékelődik a törkölyös must erjesztése, így a kelet
kezett termék vörösbor és erjesztett törköly. (Kivételt képez a melegítéses vörösborkészí
tés, ahol a nyeredék vörös must és édes törköly.)

A szőlőfeldolgozás módját befolyásolja a készítendő bor jellege, minősége. így a fel
dolgozás lehet igen gyors, amikor a termésből pufferolás nélküli mustkinyerés a cél. Erre 
törekszünk például a pezsgőalapborok és a reduktív bukéborok esetében. Ellenben a túl
érett, tartalmas szőlőtermés cefréjét többé-kevésbé áztatjuk, hogy az extrakcióval értékes 
anyagokat vonjunk ki. Egészen speciális feldolgozást alkalmazunk a tokaji borkülönle
gességek készítésekor. Ugyancsak jelentősen eltérő technológiai változatok alkalmazha
tók vörösborok készítésekor.

A példákból is látható, hogy minden körülmények között érvényes technológiai rend
szert előírni nem lehet. Olyan rugalmasan kezelhető technológiát kell alkalmazni, mellyel 
a megtermelt szőlőből a legjobb minőségű és értékű bor készülhet.

A szőlőfeldolgozás jelentősen eltérő két technológiai rendszere a fehérborszőlő- fel
dolgozás és a kékszőlő-feldolgozás. Előbbinél fehér-, utóbbinál vörös-, siller- vagy rozé
bor lehet a termék.

Technikailag a szőlőfeldolgozás végezhető szakaszos és folyamatos rendszerben. 
A szakaszos rendszer a kis-, közép- és nagyüzemekben egyaránt megtalálható, és számos 
technológiai változat alkalmazását teszi lehetővé, míg a folyamatos rendszer kimondottan 
nagyüzemi módszer, mely kisebb rugalmasságot enged meg, mint a szakaszos.

A szőlőfeldolgozást az eszközigényes nagyüzemi technológiára alapozva ismertetjük, 
és a kistermelői feldolgozásra jellemző különbségekre a munkafolyamat részletezésekor 
térünk ki.
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14. ábra. A szakaszos rendszerű fehérborszölö-fcldolgozás technológiája 
1. a szőlő átvétele, 2. a szőlő fogadása és továbbítása, 3. bogyózás-zúzás, 4. cefreszállítás,

5. cefrekezelés, 6. mustelválasztás, 7. sajtolás, 8. mustgyűjtés és -osztályozás,
9. törköly kiszállítás

A szakaszos rendszerű fehérborszőlő-feldolgozás technológiai folyamatát a 14. ábra 
szemlélteti.

A folyamatos rendszerű fehérborszőlő-feldolgozás a műveletek sorrendjében meg
egyezik a szakaszos rendszerrel. A műveletek módját tekintve abban mutatkozik eltérés, 
hogy a folyamatos rendszerben a folyékony és a szilárd fázis szétválasztása megszakítás 
(pufferolás) nélküli állandó folyamat.

A héjon erjesztéses vörösborkészítés technológiai folyamata az 1-5 pontban a fehér 
szőlőével megegyező. Ezt követően: 6. a cefre erjesztése, 7. a színbor elválasztása, 8. az 
előlételenített, kierjedt cefre továbbítása, 9. sajtolás, 10. présborok gyűjtése, 11. a sajtó 
ürítése és a törköly elszállítása (15. ábra).

15. ábra. A héjonerjesztéses vörösborkészítés technológiája 
1. a szőlő átvétele, 2. a szőlő fogadása és továbbítása, 3. bogyózás-zúzás, 4. cefreszállítás,
5. cefrekezelés, 6. erjesztés, 7. színbor-elvezetés, 8. előlételenített, kierjedt cefre szállítása,

9. sajtolás, 10. présborok gyűjtése, 11. törköly kiszállítás

A melegítéses vörösborkészítés a szakaszos rendszerű fehérborszőlő-feldolgozás mű
veleteivel csaknem teljesen megegyezik. Különbség az, hogy a vörösboroknál megkívánt 
színanyagok kioldásához a kék cefrét hevítjük és mintegy egy órán át melegen tartjuk.

(A vörösborkészítést részletesen a 7. pont alatt Az erjesztés technológiája c. fejezet 
Rozé-, siller- és vörösborok készítése c. alfejezetben ismertetjük.)
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5.4. A szőlőfeldolgozás munkafolyamatai, eszközei

A szőlőfeldolgozás munkafolyamatát, a technológiai változatokat és a megvalósításhoz 
szükséges eszközöket, gépeket, berendezéseket műveleti sorrendben ismertetjük.

5.4.1. A szőlő átvétele

A feldolgozás munkafolyamata a szőlő mennyiségi és minőségi átvételével veszi kez
detét.

A mennyiségi átvétel a termés tömegének pontos megállapításához szükséges, amely 
a szőlőfelvásárlás elszámolásának, valamint a szüretelő csapatok szedési teljesítménye 
mérésének az alapja.

A termésmennyiség mérésére a nagyüzemekben hagyományosan a hódmezővásárhe
lyi székhelyű METRIPOND (mérleggyár) által gyártott, 20-50 t-s hídmérlegek állnak 
rendelkezésre. A külföldön széles körben elterjedt gyakorlat alapján újabban hazánkban 
mindinkább alkalmaznak mérlegtartályos fogadógaratokat, melyeket a legtöbb esetben 
a must cukortartalmának vizsgálatára is alkalmas mintavevő és mérőberendezéssel kap
csolnak egybe.

A mérlegtartályok közül a hazai ELBER által kifejlesztett berendezést a 16. ábra is
merteti.

A berendezés szerkezeti felépítését tekintve fölül nyitott, egyenlő oldalú háromszög 
keresztszelvényű, síkvégfalú, bélelt vázszerkezete 45°, illetve 75° oldalhajlásszögü. Az 
alépítményre négy ponton telepített mérőcella támaszkodik. A kitárolásra állandó vagy

16. ábra. ÉLBER ÉFG-jelű mérőccllás fogadógarat 
1. bélelt vázszerkezet, 2. 4 db mérőcella, 3. kitárolócsiga a meghajtó motorral,

4. folyadékzáró ajtó, 5. digitális kijelző, 6. bogyózó-zúzó, 7. cefreszivattyú. 8. kezelőjárda, 
9. kénessav-adagoló, 10. cefrevezeték, 11. kocsányfelhordó
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frekvenciaváltóval szabályozható fordulatú szállítócsiga, a folyadék tömör zárásra gyors- 
zárású ajtó szolgál. A szőlő tömegét digitális kijelzéssel (kiírással) ellátott berendezés 
méri. A mérlegtartály kiegészítő része a kezelőjárda. A berendezéshez csatlakoztathatók a 
szőlőfeltáró- és szállítóeszközök, valamint a cefrevezetékhez a kénessav-adagoló.

A berendezés működése: a beérkező szőlőt a szállítójárműről zárt ajtóállás mellett a 
garatba ürítik. A négy mérési pontról érkező cellaadatok összesített adata azonnal meg
jelenik a digitális kijelzőn. A mérőrendszerhez olyan kiírószerkezet kapcsolható, amely 
azonosító adatokat tartalmazó jegyzéket is ad.

Kitároláshoz a bogyózó-zúzó és a cefreszivattyú indítását követően nyitandó ki az 
ajtó, és indul a szinkron kapacitásra beállított kihordócsiga. A kénessav-adagolót a cefre- 
szivattyú nyomóvezetékébe kötjük be. A cefreszivattyú és a kénessav-adagoló szivattyú 
együtt üzemel. A bogyózóból kikerülő kocsányi felhordószalag juttatja a szállítójárműre 
vagy térszíni depóniába.

A minőségi átvétel során a szőlőfajta és a fajtatisztaság, a szőlő egészségi állapota, 
valamint a must cukortartalma a vizsgálat tárgya. A minőségi átvétel részleteit az átadó 
és átvevő felek között létrejött szerződés tartalmazza. Ebben részletezik a szőlőfajták 
szerint differenciált árakat, a fajtatisztaság kívánt mértékét, a rothadási százalék maxi
mumát és a mustfokok határértékeire vonatkozó árakat. A szőlőfelvásárló üzemek akár 
100%-os fajtatisztaságot, tökéletesen egészséges szőlőt és meghatározott érettségi fokot 
is kívánhatnak (előírhatnak), melyek teljesítésekor közös érdekeltség alapján preferálják 
a szőlőtermelőket. A fajtatisztaság és a szőlő egészségi állapotának megállapítása szem
revételezéssel történik, míg a mustfokot kézi méréssel vagy automatikusan működő be
rendezéssel állapítjuk meg.

A szőlőtermés minősítésének legfontosabb, az érettségről a legjobb információt adó 
művelete a must cukortartalmának a megállapítása. Ehhez az adott szölöszállítmányból 
átlagmintát kell venni. Heterogén anyagról lévén szó, a reprezentatív mintavétel elég kö
rülményes, és az adás-vétel során állandó vita tárgya. Az egyes szőlőfürtök cukortartalma 
közötti különbség különösen nagy lehet akkor, ha a termés többé-kevésbé rothadt, avagy 
az ültetvény nem kiegyenlített. Utóbbi 
adódhat a talaj, a fekvés eltéréseiből, de 
leginkább a fegyelmezetlen termesztés
technológiából (pl. túlterhelés), melynek 
következményeként egy szállítmányon 
belül egyaránt előfordulhatnak az érett, 
egészséges szőlő mellett éretlen, fonnyadt, 
rothadt fürtök is.

A cukortartalom mérésének hagyomá
nyos és jelenleg is a legtöbb helyen alkal
mazott módszere szerint a szállítójárműről 
vagy a fogadógaratból kiszednek átlagos
nak látszó fürtöket, megzúzzák, próba
szüreti sajtón kisajtolják, és megállapítják 
a mustfokát. A mintavétel szubjektivitása 
folytán a termés valódi értéke nem mindig 
jut kifejezésre a mért mustfokban, s így az 
árakban.

Az objektív szőlőátvételi rendszer iránti 
igény a fejlett bortermelő országokban je 
lentkezett először, ahol a termelés jellem 
zően egyéni tulajdonú kisgazdaságokban 
folyik, s tőlük a szőlőtermést szövetkezeti

-A_

17. ábra. ÉMV-1000 jelű szőlőmintavevő 
1. meghajtó motor, 2. mélységi (max. 

1000 mm) mintavevő csiga,
3. perforált, kúpos léelválasztó
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18. ábra. MASELLI szőlőmintavevő és mustvizsgáló berendezés működési vázlata 
1. mintavevő szonda, 2. mustvezeték, 3. mustgyűjtő tartály, 4. pneumatikus szelep a must 
összegyűjtéséhez, 5. mustszállító szivattyú, 6. pneumatikus szelep a must elvezetéséhez,

7. vezérlő nyomógombsor, 8. refraktometer, 9. pneumatikus szelep a must ki- és beáramlásához,
10. kijelzőegység

vagy más kereskedelmi pincészetek vásárolják meg. Ilyen kapcsolatok alakultak ki Fran
ciaországban, Németországban, Olaszországban stb. ( F a r a g ó , 1991).

A minőségi átvétel alapja a reprezentatív mintavétel. Ilyen igény hazánkban is jelent
kezik. Az ELINVEST Bt. által kifejlesztett szőlőmintavevő a szállítótartályból max. 1 m 
mélységig átlagmintát vesz, melyet kúpos mustelválasztóba továbbít. A forgó csiga által 
préselt mustmintát hiteles mustfokolóval megmérik. A készüléket a 17. ábra szemlélteti. 
Továbbmenve: helyenként olyan fotoelektronikus refraktométerrel ellátott mélységi min
tavevő szondákat vagy más szerkezeteket használnak, melyekkel a mintavétel befejező 
műveleteként a szőlőminta refrakcióját, az ebből számított mustfokát, sőt gyakran a bor 
várható alkoholtartalmát is meghatározzák. Az eredmény számkijelzés formájában je 
lenítődik meg. Az adatrögzítő bekapcsolásával a mért adatok fotocellás írószerkezettel 
rögzíthetők (Sárkány, 1975).

A hazánkban is ismert külföldi gyártmányok közül a gémes szondaszerkezetű Maselli 
berendezést mutatjuk be a 18. ábrán.

A korszerű szőlőátvétel magában foglalja a mennyiségi és a minőségi átvétel auto
matizált, objektív rendszerét. Az egybehangolt gépegység eszközei: 1. automata mérleg,
2. fotoelektromos refraktométer, 3. digitális számkijelző, 4. fotocellás írószerkezet (K á
d á r  et al. 1982).

5.4.2. A szőlő fogadása és továbbítása

A feldolgozóüzembe szállított szőlőt a hagyományos átvétel esetében a mennyiség és a 
minőség megállapítása után a szőlőfogadó garatba ömlesztik. A mérlegtartályos szőlőát
vételkor a fogadógarat egyben a mennyiségi és a minőségi átvétel eszköze is.

A szőlőfogadó garatok szerkezeti anyaguk és méretük szerint többfélék lehetnek. Ré
gebben ezeket a földbe süllyesztve szinte kizárólagosan vasbetonból készítették, általá
ban kétféle kivitelezésben.

Az első kivitelezés szerint a szállítótartályokból a fogadógaratba borított szőlő közvet
lenül a mélyebben elhelyezett zúzó-bogyózógép garatjába csúszik. Ennél a megoldásnál 
a fogadógarat tulajdonképpen a feltárógépek megnövelt garatjának tekinthető. A nagy 
teljesítményű bogyófeltárógép a garatba borított szőlőt igen gyorsan cefrévé alakítja. An
nak érdekében, hogy a nagy tömegű szőlő hirtelen rázúdulásától a feltárógépet megóvják, 
továbbá munkavédelmi okokból is a fogadógaratba elosztórácsot helyeznek. A rácson
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19. ábra. Aszimmetrikus fogadógarat 
I. metszete, 2. felülnézete a behordócsigával, 

3. bogyózó-, zúzó-, cefreszivattyú,
4. kocsányszállító

viszont a szőlőfürtök gyakran fenna
kadnak, ami a szállítmány boltozódását 
idézi elő. A boltozódás megszüntetését 
és a feltárógép egyenletes táplálását kü
lönböző kézi eszközök igénybevételé
vel segítik elő.

A 60-as, 70-es években végbement 
üzemi koncentráció folytán a borgaz
daságok kénytelenek voltak lényegesen 
növelni a szállítótartályok űrtartalmát, s 
ezzel párhuzamosan a garatok befoga
dóképességét. Az újabb kivitelezés sze
rint a garatok helyett nagyméretű foga
dótartályokat alakítottak ki, melyek ék 
keresztmetszetüek, vályúszerű kiképzé- 
süek. A 10-20 m3 térfogatú fogadótar
tályok aljában egy vagy két vízszintes 
szállítócsiga továbbítja a szőlőt a feltárógépbe.

Az ismertetett és jelenleg is nagy számban használatos vasbeton fogadógaratok, illetve 
-tartályok és az alattuk elhelyezett zúzó-bogyózók bortechnológiai hátrányai mindinkább 
kiütköztek.

A jelentős igénybevétel folytán a betonfelület sérül, repedezik, melynél fogva tökéletes 
tisztítása sem oldható meg. A másik problémát a zúzó-bogyózók jelentik, melyeket minél 
előbb korszerű bogyózó-zúzókkal kell felváltani. (A két művelet korábban alkalmazott 
sorrendjének elemzését, és fölcserélésük indokait a következő részben ismertetjük.)

A vasbeton fogadótartályokkal szinte egy időben megjelentek a szénacél szerkezetű 
tartályok is, melyek újabb problémát hoztak. A szénacél felületvédelmére alkalmazott 
festék a szüret ideje alatti hosszadalmas, nagy igénybevétel során sérül, és a szabaddá 
vált vasfelület korrodálódik, illetve a savas must oldja a vasat. A vasas szennyeződés a 
borstabilizációnak egyik súlyos problematikája.

Mindezeknél fogva a borászati üzemek számára egyetlen helyes út a saválló acél szer
kezeti anyag előtérbe helyezése nemcsak a fogadótartályok kialakításához, hanem a bo
rászati technológia teljes folyamatában.

A fogadógaratok kiépítésében a saválló acél preferálásán kívül üzemelési szempontból 
fontos a formai kialakítás. A szállítótartályok ürítésekor előnyös az aszimmetrikus ék 
alak; a szállítótartályokkal szembeni magasított acélfal megakadályozza a beömlesztett 
szőlő kiszóródását (19. ábra).

5.4.3. A szölőbogyók feltárása

A szőlőbogyó feltárásának lényege: a bogyók leválasztása a fürtökről és törkölyös musttá 
(cefrévé) alakítása. Erre szolgál a bogyózás és a zúzás, melyek a szőlőfeldolgozás elő
készítését szolgálja. Üzemi viszonylatban a két művelet szorosan összekapcsolódik, bár 
vannak esetek, amikor hol az egyik, hol a másik elmarad. Sőt akadnak olyan esetek is, 
amikor a fürtöket bogyófeltárás nélkül sajtolják (pl. Champagne-i pezsgőkészítés). Az 
üzemi feldolgozásban a két művelet sorrendje igen lényeges. A borminőség szempontjá
ból először bogyózunk, ezután zúzunk. A kocsány mechanikai megdolgozása és a cefrébe 
jutása ugyanis minőségrontó tényező. A kocsányból fenolvegyületek és már ízrontó anya
gok kerülnek a mustba, melyek a bor durvaságát (kocsányíz) okozhatják. Ez sok esetben 
igen árnyaltan, alig felismerhetően nyilvánul meg, de a kémiai vizsgálatokra is alapozó 
borpiac ma jóval igényesebb, és az árnyalatokat is fontosabbnak tartja, mint régebben.
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A fokozott minőségi igények vezettek el a technológia finomításához, melyhez modem 
technika zárkózott fel. Évtizedekkel ezelőtt a bogyózók akkori technikai szintjén aligha 
lehetett volna járható út az ép fürtök bogyózása. így a borgazdaságoknak nem volt válasz
tási lehetőségük, azaz első műveletként a zúzást alkalmazták és csak ezután bogyóztak. 
Ennél nemcsak a kellemetlen ízkioldást kellett elviselni, hanem azt is, hogy a kocsányra 
számottevő mennyiségű must tapad, amely növeli a veszteséget. Ennek elkerülésére ko- 
csánysajtolást is végeztek, amely a hajdani nagyüzemi szőlőfeldolgozás szerves részévé 
vált (Rakcsányi et al., 1967). Ez már azonban a múlté.

5.4.3.1. Bogyózás
A bogyózás a vörösbor készítésekor elengedhetetlen követelmény, de általánossá vált 
fehérbor-szőlőfajtáknál is. Különösen fontos ez, ha az illat- és aromaanyagok kinye
rése, a túlérett, töppedt bogyókból a cukor kioldódásának elősegítése, továbbá a nagy 
pektintartalmú szőlőfajtáknál a préselésnek ellenálló pektinanyagok enzimes lebontása 
végett a törkölyös mustot áztatják. A cefreáztatás előtt el kell távolítani a kocsányt.

A bogyózógépek a folyamatos fejlesztés 
révén olyannyira tökéletessé váltak, hogy 
egészséges, érett szőlő bogyózásakor gya
korlatilag nem marad bogyó a kocsányon.

A bogyózógép legfontosabb szerkezeti 
eleme a bogyózómotolla és a bogyózókosár, 
amelyben a motolla forog.

A bogyózómotolla a tengelyre csigavo
nalban felerősített lapátokból áll. A tengely 
helyzete a legtöbb gépnél horizontális, de 
egyes típusoknál vertikális. A fürtöket a 
motolla forgás közben a perforált vagy lé
ces bogyózókosár falához röpíti, miközben 
a bogyókat leválasztja a kocsányról. A bo
gyók a réseken áthullanak, a kocsányt pe
dig a csigavonalban elhelyezett lapátok a 
kosár végén eltávolítják.

A munka minőségét a lapátok szélessé
ge és tengelyhez viszonyított szöge, vala
mint a tengely fordulatszáma, pontosabban 
a lapátok kerületi sebessége (v) befolyásol
ja. A lapátok szögállása állítható. A nagy
üzemi bogyózógépeknél a motolla fordu
latszáma percenként 200-300. A v értéke 
rendszerint 4,8-6,8 m/s.

A bogyózókosár rései lehetnek 
köralakúak, amelyeknek az átmérője 
20-30 mm, szögletesen rácsozottak, de 
előfordulnak -  főleg a régebbi típusoknál
-  fémlécesek is. Ezeknél a lécek közötti 
távolság 14-20 mm. A léces, rostélyszerű 
bogyózókosámak csak az alsó félhengere 
áll fémlécekből, a felső félhenger pedig 
fémlemezből készült egyszerű dobköpeny. 20. ábra. Demoisy gyártmányú bogyózógép 

1. fogadógarattal, 2. gumírozott, kiszélesített 
lapátokkal szerelt motollával
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A korszerű bogyózógépeknél a kosár teljes felülete perforált és a motollával azonos 
irányban forog, ezáltal elkerülhető az eltömödés.

A 20. ábrán a francia Dcmoisy cég új kifejlesztésü bogyózógépét mutatjuk be. A kis
méretű garatot a Nyugat-Európára jellemző és nálunk is mindinkább meghonosodó mű
anyag ládás szőlőfogadásra alakították ki (ép szőlő beszállítása). A lapátok végei kiszéle
sednek, ezáltal a közvetítendő erőt jobban elosztják. A bogyózógép bogyó feltáró munkája 
is hatékony, így a legfőbb esetben elmaradhat a zúzás. A lapátvégek gumírozottak, így a 
magvak épen maradnak. A kocsánykidobó részen a lapátok számát a kétszeresére növel
ték, hogy elősegítsék a kocsány gyors eltávolítását. A különböző szőlőfajták eltérő nagy
ságú bogyóit is figyelembe véve, cserélhető dobot gyártanak, háromféle lyukmérettel.

Manapság a kifogástalan munkát végző bogyózógépek számos gyártmánya széles
teljesítményfokozattal áll rendelkezésre. 

^  Az ismertetett Demoisy mellett az ugyan-
^  csak francia Pera, a Vaslin, az olasz Delia

Teffolo, a Siprem stb. bogyózók illetve 
bogyózó-zúzók közül a kis-, közepes- és 
nagyüzemek egyaránt megtalálhatják a 
számukra legalkalmasabbat.

A bogyózás kiegészítő berendezései 
üzemmérettől függően a kocsány szállítá- 

^  sára szolgáló konténerek, szállítóhevede- 
___rek, csigák.

5.4.3.2. Zúzás
A zúzás során a bogyó olymértékű megrop- 
pantása a cél, amely a bogyó héjának föl
repedését, húsának kíméletes roncsolását 
eredményezi, a magvak megsértése nélkül.

A zúzógépek legfontosabb szerkezeti 
részei az egymással szembeforgó hengeres 
zúzóelemek. Anyaguk lehet savállóacél, 
különleges alumíniumötvözet (szilumin), 
kemény műanyag vagy gumi. Alakjuk 
egyenes, kúpos, tárcsás, szárnyas és csa
vartan szárnyas idom. Legkorszerűbbek 
a tárcsás és a szárnyas idomszerkezetek, 
mivel legjobb a behúzó képességük (21. és 
22. ábra).

A zúzóelemek közötti távolság befolyá
solja a zúzás minőségét. A hézagot a sző
lőbogyók átlagos átmérőjének és a bogyók 
állapotának megfelelően kell beállítani. A 
hézag az egészséges, érett szőlőnél az átla
gos bogyóméret Vi része, a töppedt, rothadt 
szőlőnél a bogyóméret 1/3 része. A kívánt 
távolság általában 3,5-7 mm közötti. A hé
zag beállítására szabályozó szerkezet szol
gál (23. ábra).

A zúzógépeket széles teljesítményhatá
rok között gyártják, hogy a kistermelőktől 
a nagyüzemekig minden igénynek megfe-

23. ábra. Szárnyas idomú zúzógép 
hengerszabályozó szerkezete

21. ábra. Demoisy tárcsás idomú zúzógép

22. ábra. Siprem szárnyas idomú zúzógép
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24. ábra. Bogyózó-, zúzó-, cefreszivattyú 
aggregét
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leljenek. A próbaszüretek alkalmával, va
lamint a hobbi szőlő-bortermelők és a kis
gazdaságokban kézi vagy gépi meghajtású 
gépekkel csak zúzzák, de nem bogyózzák 
a szőlőt. Az árutermelő borgazdaságok
ban már elengedhetetlen a bogyózás. Ki
sebb borgazdaságokban a bogyózás-zúzás 
jellemző, és a feltárógépeket a törkölyös 
mustot befogadó tartályra helyezik. Nagy
üzemekben a bogyózó-zúzó-cefreszivattyú
egybeépített aggregátként szolgálja a szőlőfeltárás és a cefreszállítás összehangolt felada
tait (24. ábra).

A szőlőfeltárás módozatainak a megválasztását a Delia Toffola cég ajánlata alapján 
mutatjuk be (25. ábra). A bogyózó-zúzóegység könnyű szabályozásával választhatunk a) 
a bogyózás-zúzás, b) a zúzás és c) a bogyózás lehetőségei között.

25. ábra. Delia Toffola bogyózó-zúzógép 
szabályozásának módozatai: a) bogyózás- 

zúzás, b) zúzás, c) bogyózás

5.4.4. A törkölyös must szállítása

A cefreszállítás kimondottan nagyüzemi művelet. A törkölyös mustot a technológiai kívá
nalmak szerint fehérbor készítésekor mustelválasztó berendezésekbe vagy közvetlenül a 
sajtókba, héjonerjesztéses vörösborkészítéskor az erjesztőtartályokba továbbítjuk.

A cefreszivattyúk nagy teljesítményű (30-70 t/h) különböző szerkezeti kialakítású 
gépek. Közülük a dugattyús, a szárnyas, illetve lapátos és a gördülőcsigás rendszerűek 
metszeteit mutatjuk be a 26., a 27. és a 28. ábrákon.

A dugattyús cefreszivattyúk egyszeres működésűek, ami azt jelenti, hogy bennük -  
ellentétben a dugattyús borszivattyúkkal -  egyidejűleg csak szívó, illetve nyomó hatás 
érvényesül. A cefrét lüktetésszerüen szállítják. Mára háttérbe szorultak.

A forgólapátos cefreszivattyúk fo részei a szárnyas idomú forgó lapátok, melyek le
hetnek 2-3-4 számyúak. E típusok kiemelkedően üzembiztosak; közülük több gyártmány 
akár ép szőlőfürtök szállítására is alkalmas. Ismertebbek: SIPREM gyártmányú három
szárnyas gép nagy szilárdságú műanyagból készült lapátokkal, 70 t/h teljesítménnyel, 
PERA gyártmányú négyszámyas kivitelű, bronz szivattyúházzal, 60 t/h szállítóteljesít
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27. ábra. Forgólapátos cefreszivattyú

ménnyel. A forgólapátos cefreszivattyúk 
egyre közkedveltebbek a nagyüzemekben.

A gördülőcsigás cefreszivattyúk a tör
kölyös mustot egyenletesen, áramlásszerü- 
en továbbítják. Üzembiztonságuk igen jó. 
Ezeket általában bogyózott cefre szállítá
sára használják, de például a NETZSCH- 

gyártmányú NS-jelü géppel ép fürtök is szállíthatók.
A centrifugális cefreszivattyúkba a cefre tcngelyirányból (axiálisan) érkezik, és érin

tőirányba (radiálisán) távozik. A nagy fordulatszámú járókerék erősen „megdolgozza”, 
aprítja a szilárd bogyórészeket, emiatt háttérbe kerültek.

A cefreszivattyúk fontos tartozékai a cefrevezetékek. Rendeltetésük szerint szívó- és 
nyomóvezetékek. A gépek nagy szállítóteljesítménye nagy csőátmérőt (100-125 mm) kí-

26. ábra. Állóhengeres dugattyús cefreszivattyú 
1. bőrtömítéses dugattyú, 2. szívó- 
és nyomószelep, 3. szívóvezeték,

4. nyomóvezeték, 5. légüst

állórész

28. ábra. Gördülőcsigás cefreszivattyú

ván. A csővezeték nyomvonalának kijelölésénél kerülni kell az éles hajtásokat, töréseket. 
Ügyelni kell továbbá arra, hogy a szívótávolság minél kisebb legyen. Legjobb a szivaty- 
tyút elárasztással üzemeltetni, vagyis a gépet célszerű a cefre alsó szintje alatt elhelyezni.

A bogyózó-zúzó-cefreszivattyú kapcsolt géprendszer kézi működtetése esetén fontos 
üzemelési szabály a meghajtó motorok indításának és leállításának sorrendje. Üzembe 
helyezéshez először a cefreszivattyú, majd a bogyózó-zúzó motorját kell indítani. Le
álláskor viszont fordított a sorrend. Utóbbinál ügyelni kell arra is, hogy a cefrevezeték 
tökéletesen kiürüljön. A bennrekedt cefre ugyanis olymértékben leszikkadhat, hogy újra
indításkor dugót képezve eltömi, a nyomás pedig szétszakítja a vezetéket.

A modern, nagyüzemi szőlőfeltáró- és cefreszállító gépek programvezéreitek, automa
tikus működésűek. Ezeknél az üzembe helyezéstől kezdve a napi rendszeres tisztításig az 
emberi szubjektumtól eredő hibalehetőségek kizárhatók.
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5.4.5. A törkölyös must kezelése

A szőlőfeldolgozásnak szükségszerü állomása a törkölyös must készítése, de tudnunk 
kell, hogy a cefreállapot a borkészítési technológiának egyik kényes szakasza. A feltárt 
szőlőre leselkedő fő veszélyforrások: a) az oxidáció, b) a mikroorganizmusok elszaporo
dása, c) a fenolos anyagok erőteljes kioldódása.

Hangsúlyozzuk, hogy amikor küzdünk e káros folyamatokkal szemben, egyidejűleg 
összpontosítanunk kell a cefrekészítés céljára, vagyis hogy abból mustot, majd bort ké
szítünk a szőlőtermés értékes anyagainak a kínálkozó lehetőségek maximális kiaknázása 
mellett.

A törkölyös must kezelésére vonatkozóan tehát kettős feladatkörrel számolunk, me
lyek:

1. a nevezett veszélyforrások leküzdése,
2. a szőlő értékes anyagainak átvezetése a mustba.

A feladatok teljes körű teljesítéséhez a törkölyös mustnál a következő kezelések emelhe
tők ki: kénezés, hűtés, áztatás, enzimes kezelés. E kezelések nem alkalmazhatók mecha
nikusan. Vannak esetek, amikor a fölsorolt cefrekezelési módok mindegyikét alkalmaz
zuk, és olyanok is, amikor tudatosan egyiket sem. De ez a borászat egyedisége!

A következőkben tekintsük át a felsorolt kezelések céljait, hatásmechanizmusát és vár
ható eredményeit!

5.4.5.I. Cefrekénezés
A reduktív borkészítési technológia térhódításával a szőlőfeldolgozás idején is nagy sze
repet játszik a kénezés. A cefrekénezéssel a kénessav három hatását kívánjuk érvényre 
juttatni.

1. oxidáció elleni védelem,
2. a káros mikroorganizmusok elleni védelem,
3. a szőlő illat-, aroma- és redukálóanyagainak feltárása.

Az oxidáció elleni védelmet szolgáló cefrekénezés igénye és mértéke a készítendő bor 
megkívánt jellegéhez alkalmazott technológiától függ. Ha pufferolás nélküli, gyors fel
dolgozást végzünk, elhagyható a cefrekénezés. Ilyenkor ugyanis már a cefrekészítés per
cében megkezdődhet a mustelválasztás, és mivel a legkorszerűbb berendezésekkel (pl. a 
Pera-féle „Elité”) zárt térben a várható mustnak 80 százaléka is kinyerhető, aligha nyílhat 
tere az oxidációnak.

Feltétlenül elhagyandó a penészes, rothadt szőlőcefre kénezése! Ennél az a paradox 
helyzet áll elő, hogy az enzimatikus oxidáció következtében fennálló bamatörési veszély 
miatt erős kénezés lenne indokolt. Csakhogy a penészgombák által károsított, szétron
csolt szőlőbogyók kénessavas kezelésekor nagy mennyiségű fenolos anyag oldódhat ki, 
amely minőségrontó tényező. így a penészes szőlő esetében nem a cefrét, hanem a mustot 
kénezzük. A penészes, rothadt szőlőt a lehető leggyorsabban dolgozzuk fel.

Az egészséges szőlő késleltetett feldolgozásakor a cefréhez javasolható kénessavadag 
30-50 mg/l. Vörösborkészítéskor a színkioldás elősegítéséhez előbbi adag megduplázha
tó -  kivéve, ha szándékunkban áll a biológiai almasavbontás.

A karos mikroorganizmusok elleni védelmet szolgáló cefrekénezés összefügg az előb
bivel. A lassúbb feldolgozáskor (főleg meleg időjárás esetén) felgyorsul a káros mikrobák 
elszaporodása, és beindulhat a cefre erjedése.

Célszerű szem előtt tartanunk, hogy ebben a stádiumban nemcsak a különböző vad- 
élesztők és baktériumok károsak, hanem a valódi borélesztők is.

A mikrobás fertőződések elleni cefrekénezés egybeesik az oxidáció elleni védelemmel.
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A szőlő illat-, aroma- és reclukálóanya- 
gainak föltárása kénessav jelenlétében 
fokozódik. A bor fajtajellegét is kifejező 
finom vegyületek a szölőbogyó héjában 
keletkeznek és halmozódnak fel. A kénes
sav roncsoló hatása révén intenzívebben 
föltáródnak az elsődleges illatok, aromák.

Az említett anyagokon kívül a szőlőbo
gyó héjában természetes redukálóanyagok 
is képződnek, melyek a cefrekénezéssel 
ugyancsak jól föltárhatok. A természetes 
redukálóanyagok, az ún. „reduktonok” elő
segítik a bor reduktív erejének kialakítását 
és fenntartását ( P a u l , 1963). A reduktonok 
mennyisége -  és föltehetően összetétele -  
fajtafüggő ( M a l y a , 1965). A szőlő érési fo
lyamata és a természetes redukálóanyagok 
keletkezése, illetve lebomlása parabolikus 
összefüggést mutat; a szőlő teljes érésekor 
alakul ki a redukton maximum ( E p e r j e s i ,

1971).
A szőlő illat-, aroma- és redukálóanya- 

gai az erősebb (100 mg/l) cefrekénezéssel 
jobban föltáródnak, mégsem célszerű az 
ily mértékű kénezés, mert az növeli a bor 
acetaldehid-tartalmát. Kompromisszummal összegezhető, hogy a cefréhez adagolt 30-50 
mg/l kénessav mellett az ismertetett pozitív hatások érvényre jutnak.

A cefrekénezés módja többféle lehet. Mivel kénezésre számos más esetben is sor kerül 
a borászati technológiában, a kénezési módokat „A bor kezelése” c. fejezetben részletez
zük. Ezúttal a 29. ábrán egy cseppfolyós kéndioxiddal működő berendezést mutatunk be, 
melyet gyakran használnak cefrekénezéshez. A berendezést a cefreszivattyú nyomóveze
tékéhez csatlakoztatják, és a kénessav kívánt mennyiségét automatikusan beadagolják.

5.4.S.2. A törkölyös must hőmérsékletének szabályozása
Már utaltunk arra, hogy a fenolos anyagok kioldódásának a mérséklésére a fehérszőlő 
szüretclésekor helyenként előnyben részesítik a hűvös reggeli órákat, másutt mestersé
gesen hütik a leszüretelt szőlőt. Ezek a lehetőségek azonban igen korlátozottak; a szüreti 
munkacsúcs egész napos munkát kíván, a szőlő hűtése pedig csak kivételesen jöhet szó
ba, mivel az bonyolult közbeékelődést jelent.

Kézenfekvőnek mutatkozik a cefre hűtése, s mivel a ccfrekészítés igen gyorsan vég
bemegy, a gyors beavatkozással visszaszorítható a polifenolok kioldódása és a mikrobák 
elszaporodása. A cefrehűtés akkor hozhatja meg a várt eredményt, ha a szőlő beszállítása 
gyors, és a bogyók a feltárásig épen maradnak, azaz kivédhető a szőlő szállítás közbeni 
törődése. Gépi szüretnél különösen fontos a gyors beszállítás.

A cefre hűtése technikailag a legegyszerűbben jó  hővezető, kettősfalú (cső a csőben) 
cefrevezetékkel valósítható meg. A cefreárammal ellentétes irányban zárt rendszerben ke
ringő hűtőfolyadékkal jó  hatásfokú hűtés érhető el. Ilyen rendszert alkalmaznak például a 
Törley Pezsgőpincészet Kft. Etyeki szőlőfeldolgozójában.

Késői érésű fajták esetében és főleg a vörösborok készítésekor hűtés helyett inkább 
melegítésre van szükség. A vörösborok esetében a fenolos anyagok kioldódása más elbí
rálás alá esik, mint a fehérboroknál.

29. ábra. „SOLFITOMETRO BETA” 
cseppfolyós kéndioxid-adagoló 

1. bctöltöcsonk. 2. töltőszelep, 3. gázszelep, 
4. szintskála, 5. adagolócsatlakozás,

6. adagolószelep, 7. fenékzár, 8. a berendezés 
fogantyúja, 9. gáztartály, 10. szintmérő,
11. tartóbak a szintskálához és -mérőhöz
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5.4.5.3. Cefreáztatás
A cefreáztatás ősidők óta a szőlőfeldolgozás szerves része volt. Ebben közrejátszott az is, 
hogy az egykori kezdetleges technika csak a lassú, idő- és munkaigényes szőlőfeldolgo
zást tette lehetővé, és ezen nemigen igyekeztek változtatni. Az apáról-fiúra szállt hagyo
mányok, valamint a szőlő-bortermelők által megtapasztalt gyakorlat alapján ugyanis egy
értelművé vált a közmondás: „Levében kell tartani a szőlőt, hogy jó  bor legyen belőle”. 
E közmondásnak valóságtartalma volt a késői szüret (az uralkodó fajták késői érésüek 
voltak), a kis tőketerhelés, és a kiváló fekvésű, védett szőlőhegyeken a gyakori túlérés. 
A töppedt bogyók föltárása mindenkit meggyőzött az áztatás szükségességéről.

Napjainkban egyre tudatosabban, a borpiaci követelmények szempontjából kell mér
legelni a cefreáztatás szükségességét, avagy mellőzését. Ez annyit jelent, hogy nem kell 
ragaszkodni a mindenáron cefreáztatáshoz, sőt a könnyű bukéborok esetében, melyeknél 
a szőlőből származó üdeség nagy érték, a gyors feldolgozás még előnyösebb is. A hang
súly az üdeségen van, amely fogalom fiatal, behízelgően kellemes borjellegben fejeződik 
ki. (Itt kell megjegyeznünk, hogy a gyakran, még szakemberek szóhasználatában is ana
lóg fogalomként említett frisseség nem azonos az üdeséggel. A bor frissesége az erjedé
si szén-dioxid részbeni visszatartásának vagy mesterséges adagolásának (szaturálás) az 
eredménye, mely közeg hangsúlyosabbá teszi a bor illat- és ízkomplexumát.

A cefreáztatás szükségességét a következő három körülmény indokolja:

Nagy cukortartalmú, töppedt, aszúsodott szőlő héjon áztatása a zúzást követően. A ja 
vasolható 6-24 órás áztatás hatására a töppedt bogyók koncentrálódott cukortartalma a 
mustban oldódik. Ugyancsak kioldódnak a túlérett bogyók jellegzetes illat- és zamat
anyagai is. Ilyen termésből tartalmas, „vállas” borokra számíthatunk. A cefreextrakció 
intenzitásának fokozása valamint a cefre védelme a hosszú áztatási idő folyamán nélkü
lözhetetlenné teszi a kénezést a cefrekénezésnél leírt szempontok szerint.

Illat- és aromagazdag szőlőfajták értékes anyagainak föltárása. A cefrekénezés kapcsán 
kitértünk arra is, hogy a szőlő illat- és aromaanyagai a bogyó héjsejtjeiben képződnek és 
raktározódnak. Nevezett anyagok érzékelhetősége, intenzitása, a fogyasztónak a borról 
kialakított összképe fajtaspecifikus. Vannak borfajták, melyek jellegzetes illat- és aroma
anyagaikról jól felismerhetők, s ha ezek hiányoznak vagy csak mérsékelten vannak jelen, 
csalódást keltenek a fogyasztóban.

A muskotályos fajták (Ottonel muskotály, Irsai Olivér stb.) feldolgozásakor 2-6  órás 
áztatási idővel számoljunk a cefre hőmérsékletének és a készítendő bor karakterének 
(üdeség, avagy hosszú muskotályos íz) figyelembevételével. Előbbi meggondolásokat 
célszerű érvényesíteni az illatos Tramini fajtánál is. A teljes érésben is nagy cukortartalmú 
Chardonnay, Sauvignon blanc, Szürkebarát áztatásával is karakteresebb, hosszabb, tar
talmasabb borok készíthetők. Közülük a Szürkebarát illatmegjelenése első benyomásra 
diszkrétnek tűnik, de lassabban tárulnak fel igazi értékei, melyek hosszú, tartalmas illat- 
és zamatgazdagságban fejeződnek ki.

Az illat- és aromagazdag fajták áztatásakor sem mellőzhető a cefrekénezés, hogy a 
kénessav összetett hatásából következő előnyöket érvényesíthessük. Megjegyzendő még, 
hogy a piros héjú fajták (Szürkebarát, Tramini stb.) esetében fokozottan előnyös a hideg- 
áztatás, hogy elkerüljük a színanyagok kioldását.

Enzimatikus kezelés a pektinanyagok lebontására. A  könnyebb és jobb lékinyerés ér
dekében esetenként indokolt lehet a cefre pektinbontó enzimes kezelése. A pektin- 
metilészterázok (PME) és a poligalakturonázok (PG) a bogyó pektinanyagait lebontják, 
miáltal a bogyó rugalmas, gumiszerü szerkezete megpuhul, viszkozitása csökken, és ha
tékonyabbá válik a mustelválasztás, a sajtolás. A pektinanyagokban gazdagabb fajták,
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mint pl. a Chasselas, a Tramini, a Zala gyöngye stb. enzimes kezelésével a lényeredék 
4-8  százalékkal is növekedhet.

A borgazdaságok manapság a különböző borkezelő anyagokat -  így a pektinbontó 
enzimeket is -  gyártó és forgalmazó cégek gazdag kínálatából válogathatnak. Ügyeljünk 
a gyári előírások -  különösen a kontakt idő -  pontos betartására. A kelleténél rövidebb 
idő nem hozza a várt eredményt, a hosszabb kezelési idő viszont túlhatást, a cefre erős 
roncsolását okozhatja. A pektinbontó enzimek előállítása ma már olyan színvonalra emel
kedett, hogy a korábbi 2-A órás kontakt időt egy órán belülire rövidítették, és a hatékony 
enzimkoncentrátumokból hl-enként néhány cm-' is elegendő a kívánt hatás eléréséhez. 
Egyidejűleg kiküszöbölték -  vagy legalábbis erősen mérsékelték -  a túlhatás veszélyeit.

Az enzimtevékenység hőmérsékleti optimuma 20 °C körüli. Ezért a hidegebb cefrét 
nagyobb enzimanyaggal kezeljük. A nagyon hideg (10 °C alatti) cefre pektinbontó enzi
mes kezelése nem ajánlatos.

A kénessav is fékezi az enzimtevékenységet. Ezért, amikor mindkét kezelést számítás
ba vesszük, először pektinbontást végezzünk, a cefrekénezést csak azután.

A vörösborok készítésekor alkalmazott enzimkezeléshez beszerezhetők a színanyagok 
jobb feltárását elősegítő speciális készítmények is.

Az enzimkészítmények a cefrevezetékben áramló cefréhez automatikus szabályozás
sal, külön szivattyúval adagolhatok. Kisüzemekben az enzimet az egyenletesebb bekeve
réshez musttal hígítjuk.

5.4.6. Mustelválasztás

A bogyózás és a zúzás után a cefrét mustelválasztó berendezésbe vagy közvetlenül a 
sajtóba továbbítjuk.

A feltárás során nyert lédús cefre a must teljes mennyiségét tartalmazza. A sajtolás 
előtti mustelválasztás több szempontból is előnyös. A sajtolás ugyanis lényegesen köny- 
nyebbé válik, ha a cefréből kinyerhető must nagy részét (60-80 százalékát) még a sajtolás 
előtt elválasztjuk a szilárd részektől. Ily módon a sajtolandó szikkadt cefre tömege jelen
tősen csökken. Ennek a sajtolása könnyebb és gyorsabb is. A sajtolás előtti mustelválasz
tás 20-30%-kal növeli a sajtó kihasználtsági fokát.

A sajtolás nélkül, illetve a nagyobb mechanikai hatás nélkül nyert mustfrakció, az ún. 
színm ust- a túlérett, töppedt és aszúsodott szőlő kivételével -  mindenkor a mustnyeredék 
legértékesebb része. Ezért függetlenül a birtoknagyságtól vagy a termelési céltól (áru
termelés, saját fogyasztás) válasszuk el a színmustot a cefrétől! Kistermelői körökben 
kezdetleges eszközökkel (fűzfakosár, léckosár, perforált saválló acélcső stb.) végzett 
mustelválasztás eredménye jóval szerényebb, mint az erre kialakított hatékony berende
zésekkel, de ez a látszólagos többletmunka mindenütt megtérül a borminőségjavulásában 
és a sajtolás megkönnyítésében.

A mustelválasztás különböző rendszerű berendezésekkel végezhető el. Esetenként -  
főleg a kisüzemi szőlőfeldolgozókban, ahol nem olyan kardinális kérdés a préskapacitás 
kihasználása, mint a nagyüzemekben -  a sajtókosár mustelválasztásra is szolgál. A sajtó 
töltése közben a nyomás nélkül kicsorgó lé színmustnak minősül, mely különválasztható. 
Az így nyert színmust az összes mustnyeredéknek csak mintegy 30-40 százaléka, de így 
sem elhanyagolható mennyiség. A közvetlen sajtótöltést azonban nemcsak a mustelvá
lasztás szempontjából kell értékelnünk. Ez a módszer ugyanis kizárja, vagy legalábbis 
megnehezíti a cefrekezelést, melyhez külön pufferedényre van szükség. A nagyüzemek 
számára kínálkozó lehetőség leginkább külön mustelválasztó berendezések alkalmazása.

A mustelválasztó berendezések részint szakaszos, részint folyamatos működésűek. 
A szakaszosak lehetnek helyhez kötött, statikus, avagy elmozdítható, statidinamikus, be
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rendezések. A folyamatos működésűek általában csigás szerkezetek. Ezeket a bortechno
lógiai feladatok szemüvegén keresztül jellemezzük.

5.4.6.I. Szakaszos mustelválasztás
A művelet lényege, hogy a cefrét a színmust elválasztásához és más feladatok elvégzé
séhez tartályokba töltjük. Egyik feladat lehet a cefre lételenítése gravitációs úton (főfel
adat), másik a cefre áztatása a szőlő értékes anyagainak a kinyeréséhez, a harmadik a 
szikkadt cefre pufferolása a sajtoláshoz.

A színmust gravitációs elvezetésének több lehetősége közül választhatunk. Ha a gyors 
feldolgozás a cél, mert a szilárd bogyórészek extrahálása inkább hátrányos lenne, mint
sem előnyös, akkor már a cefre betöltésével egy időben folyhat a mustelválasztás. Más 
technológiai igények megvalósításához a színmustot a tartály telitöltése után az adott 
célnak megfelelő időpontban vezetjük el.

A cefreáztatás már ismertetett összes igénye (lásd: A törkölyös must kezelése) kielégít
hető a szakaszos mustelválasztókkal. Cefreáztatáskor az extrakciós időt összhangba kell 
hozni a szikkadt cefre sajtóba töltésével. A túlszikkadt cefre a tartályban boltozódhat, és 
a sajtóba való továbbítása nehézkessé válik. A boltozódás elkerülésére a színmustot csak 
fél órával a tartály ürítése előtt vezetjük cl.

A cefrepufferolás a termés zárt rendszerű tárolását teszi lehetővé a sajtolásig. Ez a 
módszer kivédhetetlenül cefreáztatással jár. A puffer szerepét játszó mustelválasztó tartá
lyok darabszámát és össz-űrtartalmát a naponként feldolgozandó termés mennyiségével, 
valamint a sajtó egyszeri befogadóképességével és a sajtolási idővel hangoljuk össze.

A mustelválasztás összetett feladataihoz a nagyüzemek évtizedeken át a hasáb alakú, 
farácsozattal bélelt, ürítőajtós vagy kihordó csigás vasbetontartályokat, és némi időelto
lódással a fémrácsozattal bélelt, ürítőajtós fémhengereket használták. E berendezések a 
színmust kinyerésének kíméletes módját biztosították, párosulva egy jelentékeny szűrő 
hatással. A tartályból távozó must zavarosságát a cefre szilárd részei megszűrik. Ezeken 
a statikusan működő berendezéseken azonban nagy helyigényüknél, és nehézkes üze
meltetésüknél fogva már túllépett az idő, és fokozatosan átadják -  átadták -  szerepüket 
a saválló acélból készülő, zömében fekvőhengeres, forgatható, programozható, modem 
berendezéseknek. Utóbbiak jól hasznosíthatók a vörösborok készítésében is (Seitz Roto, 
Vaslin Vinimatic stb).

A nagyüzemi borászat viszonylatában 
a statikus mustelválasztó tartályok nagy 
térigényével és nehézkes üzemeltetésével, 
valamint a csigás mustelválasztók kifogá
solható minőségű munkájával kapcsolatos 
borszakmai ellenvetések már hosszabb ide
je foglalkoztatják a gyártókat. A szakmai 
kívánalmak messzemenő figyelembevéte
lével a francia Pera cég olyan pneumatikus 
rendszerű cefreáztató és mustelválasztó 
berendezést alakított ki, amellyel a jelen
leg megfogalmazható valamennyi szakmai 
igény teljesíthető. A gyártó elismerését 
fémjelzi, hogy berendezésével az 1992. 
évi Bordeaux-i SITEVINITECH műszaki 
újdonságokat felvonultató nemzetközi ki
állításon Oscar-díjat nyert.

Az egyedien kialakított berendezés au
tomatikus működésű, programvezéreit. A

30. ábra. Pera gyártmányú „Elité” pneumatikus 
héjonáztató és mustelválasztó tartály 

1. membrán leeresztett állásban,
2. cefrebevezetés, 3. sürített levegő,
4. légtelenítő, 5. mustkivezetés, 6. 

csigameghajtó motor, 7. lételenített cefre 
kivezetése, 8. búvónyílás, 9. elfordítható rács
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fekvő hengeres tartály szerkezeti elemeinek anyaga -  a membrán kivételével -  saválló 
acél. A rugalmas, felfújható műanyag membránt a tartály felső részében végigfutó ruda- 
zat tartja. A betöltött cefréből kifolyó must elválasztására a tartály alsó félhengerét borító 
rácslemezek szolgálnak. A szikkadt cefrét csigaszerkezet továbbítja a sajtóba. A berende
zés működését a 30. ábra szemlélteti.

Az „Elité” tartálycsalád 70-100 jelzéssel, egy kihordócsigával, a 200-320 jelzésű- 
ek két kihordócsigával működnek. A számjelek a tartályok űrtartalmát jelentik hl-ben. 
A komprimált levegővel felfújt membrántömlő enyhe (max. 0,4 bar) túlnyomást gyakorol 
a cefrére, ami jelentősen megnöveli a színmust részarányát.

A tartály töltésekor a mustelvezető csap zárva, a tömlő leeresztett állapotban van. 
A membrántömlőt a kívánt program szerint hozzák működésbe.

A Törley Pezsgőpincészet Kft. balatonboglári szőlőfeldolgozójában 1997-ben üzem
be helyezett „Elite-320” tartályokra vonatkozó adatok gyors feldolgozáskor átlagosan: a 
töltési idő a cefreszivattyú szállítóteljesítményétől függően 20-40 perc, a mustelválasztás 
4 nyomásértéken átlagosan 40 perc, a tartály ürítése 15-20 perc. így a cefre teljes átfu
tási ideje: 1,5 óra. A betölthető cefre mennyisége 30 t. A színmust mennyisége az összes 
mustnyeredék 75-80%-a. A cefre szilárd részeinek szürőhatása révén jól megtisztul a 
must.

5.4.6.2. Folyamatos mustelválasztás
A művelet legelterjedtebb műszaki megoldása szerint a cefrét perforált hengerben forgó 
csigaszerkezet emelkedő pályán folyamatosan szállítja, s eközben a must jelentős részét 
elválasztja a szilárd részektől. A mustelválasztás hatásfokát növeli a szállítószerkezeten 
továbbított cefre állandó mozgása és keveredése.

A csigás mustelválasztásnál a léelválasztás mértéke a törkölyös must által megtett út 
hosszától, a mustelválasztó aktív felület nagyságától, a törkölyre gyakorolt fajlagos nyo
mástól és a cefre haladási sebességétől függ. Az első három tényező egyenes arányban,

az utóbbi pedig fordított arányban növeli 
az időegységnyi mustnyeredéket.

A csigás mustelválasztók a folyamatos 
szőlőfeldolgozás nélkülözhetetlen gépei. 
Előnyük, hogy működésük folyamatos és 
teljesítményük nagy, térigényük viszont ki
csi. Alkalmazásuk nem igényel költséges, 
többszintes sajtóházat, mivel ezeket rend
szerint a folyamatos csigaprésekkel egy 
szinten helyezik el.

Hátrányuk, hogy nem teszik lehető
vé a cefre átmeneti tárolását és kezelé
sét (cefreáztatás), továbbá hogy a must 
szedimenttartalmát nemhogy csökkentik, 
hanem a cefrére gyakorolt mechanikai 
hatás következtében kisebb-nagyobb mér
tékben növelik. Ez kötelezővé teszi a must
tisztítást.

A jobb minőségű színmustnyerés végett 
a francia COQ-cég jelentősen megnövel
te a gép fogadógaratját. Ez rozsdamentes 
acélból készült perforált félhenger, amely
ben a cefre előlételenedik, mielőtt a csiga
szerkezetre kerülne. Ezáltal a csigás must

31. ábra. Folyamatos működésű csigás 
mustclválasztó és csigaprés: a) 1-1 db 

mustelválasztó és prés, b) 1 db mustelválasztó 
és 2 db prés
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elválasztó részben statikusan, részben mechanikusan működik, azaz statimechanikus 
mustelválasztónak tekinthető. Előnyös még, hogy a csiga fordulatszáma változtatható. 
A COQ-600 és a COQ-800 jelű gépeknél a számjelek a csigalevél átmérőjének felelnek 
meg. A 600-as jelűvel a COQ-800-as csigasajtó míg a 800-as mustelválasztóval a COQ- 
1000 prés van szinkronban. Utóbbi gépegység teljesítménye 3 0 ^ 0  t/h. Egy mustelvá- 
lasztóhoz 2 db csigaprés is kapcsolódhat. Ilyenkor a mustelválasztó és a prés csigaátmé
rője megegyező (31. ábra).

5.4.7. Sajtolás

A mustelválasztás után a leszikkadt cefrében visszamaradt must csak nyomás hatására 
nyerhető ki. A sajtolással nyert mustfrakciót présmustnak, a nagy nyomóerőt igénylő vég- 
nyomatási frakciót utóprésmustnak nevezzük.

Az egyes mustfrakciók (színmust, présmust[-ok], utóprésmust) különválasztása a bor
palackozás gyors térhódításával kapcsolatos fokozott bortechnológiai igényeknél és az 
ezekhez képest viszonylag lemaradott műszaki-technikai színvonalnál fogva vált „köte
lezővé”. Utóbbi megjegyzés némi magyarázatra szorul, tudniillik az a műszaki-technika 
minősül korszerűnek, amellyel piacképes termék állítható elő. Márpedig egészen az utób
bi évtizedekig a legszélesebb körben gyártott sajtókkal készült présfrakciók borai csak 
nagyobb kockázatvállalással palackozhatok. (Megjegyzendő még, hogy az utóprésborok 
lepárlásra valók.)

Az egyes mustfrakciók kényszerű különválasztása, kezelése, tárolása gyakran meg
oldhatatlan feladat elé állítja a borgazdaságokat, különösen egy szélesebb fajtaválaszték 
esetében. De még a bortároláshoz jól felkészült pincészetekben is fennáll az egyes frak
ciók összekeverésének a veszélye. A legkézenfekvőbb megoldás: olyan prések előállítása 
a borgazdaságok számára, melyeknek a présmustjai az utolsó literig minden nagyobb 
kockázat nélkül alkalmasak palackos borok készítésére. Ezek után az a sarkalatos kér
dés foglalkoztatta a présgyártókat, hogy mely bortechnológiai paraméter a legdöntőbb a 
gyártmányfejlesztésben?

A vonatkozó kutatások és a gyakorlati tapasztalatok nemzetközileg kikristályosodott 
összhangja szerint palackozásra azok a borok kerülhetnek, melyek legfeljebb 2 bar (0,2 
MPa) présnyomással nyert mustokból készültek. A cefre kíméletes préselésének célja a 
borstabilitást, illetve a bor élvezhetőséget rontó anyagok (polifenolok, poliszacharidok, 
fehérjék stb.) visszatartása a törkölyben. Természetszerűleg ehhez egy fontos technikai 
igény is párosult, nevezetesen, hogy a kialakítandó préssel egy alacsony nyomás mellett 
nagy teljesítményt kell elérni, konkurálva a nagyüzemi viszonylatban már elterjedt csi
gaprésekkel.

Elsőként a világon a németországi Willmes cégnek sikerült gyártani új pneumatikus 
nyomószerkezetü horizontális sajtót, közismert nevén tankprést, amely az 1975. évi IN- 
TERVITIS szakkiállítás igazi borászati szenzációja volt; a TP gépcsalád legnagyobb tí
pusát akkor a TP-20 jelű (20 m3) fekvőhengeres sajtó képviselte. A másik világhírű svájci 
Bucher cég 1976-ban RPM-22,5 jelű tankpréssel jelent meg, melyre Willmes 1977-ben 
TP-25 jelű gyártmánnyal válaszolt ( M e r c z , 1994).

E présekben rejlő előnyöket szerte a világon hamar felismerték, és minden számottevő 
cég ráállt ezek gyártására. Egyidejűleg -  kivéve a Vaslin CEP préscsaládot -  szinte telje
sen leálltak a másféle nyomórendszerü horizontális sajtótípusok (egy- és kétnyomólapú 
mechanikus, hidraulikus, tömlős stb.) gyártásáról. Mivel utóbbiaknak nincs utánpótlásuk, 
jelentőségüknek megfelelően foglalkozunk velük.

A továbbiakban -  kellő profiltisztítással -  a szakaszos üzemű mechanikus, a folyama
tos működésű, valamint a pneumatikus tanksajtók egy-egy modernebb típusán keresztül 
mutatjuk be a technológiai igények megvalósulását.
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5.4.7.I. Sajtolás szakaszos üzemben, különböző nyomószerkezetekkel
A szakaszos üzemű sajtolás ősidőktől kezdve napjainkig jellemzője a szőlő feldolgozásá
nak. A régi módszerekre alapozott és még a XX. század közepén is uralkodó kézi működ
tetésű sajtók után Európa-szerte a nagyüzemi borászat adott lendületet az elektromotorral 
hajtott sajtók gyártásának. Ennek fontos állomásai a különböző nyomószerkezetü horizon
tális sajtók megjelenése. Továbbfejlesztésük 3^1 évtizeddel ezelőtt még napirenden volt 
(pl. a svájci Bucher hidraulikus, a hazai KHS-60 P jelű sajtó, a Vinopress stb.). Jellem
ző, hogy az előző kiadású tankönyvünk nagy részletességgel ismerteti a külföldi és hazai 
gyártású horizontális sajtótípusokat (Kádár et al., 1982). Közülük napjainkban nemzetkö
zi elismertséggel már csak a francia Vaslin CEP gépcsalád maradt talpon, szellemes konst
rukciójának, előnyös üzemeltetésének és a borminőség szavatolásának köszönhetően.

A Vaslin CEP prés főbb kontúrjaiban, valamint az orsótengely és a két nyomólap kiala
kításában alig különbözik más mechanikus működésű horizontális présektől. A lényeges 
eltérés a három szakaszra osztott kosárban és a horizontális préskosár vízszintestől eltérő, 
enyhén buktatott helyzetében keresendő (32. ábra).

A prés külön mustelválasztó nélkül, azaz közvetlen sajtótöltéssel is elválasztja a teljes 
mustnyeredék mintegy 60 százalékát színmustként. Erre más mechanikus működtetésű 
sajtók nem képesek. Ez amiatt lehetséges, mert a ferde kosár középső kosárszakaszá
nak (1) töltés közbeni forgatása intenzív 
léelválasztást eredményez. A sajtó előnyei 
elsősorban a gyors feldolgozásnál mu
tatkoznak meg. A töltés közben kifolyó 
színmust helyébe újabb cefre tölthető, ily 
módon például a C EP-100 (100 hl kosarú) 
típus 15-20 t cefrét képes befogadni, foko
zatos feltöltés mellett.

A cefrét a kosár legmagasabb pontján 
(2. kosárszakasz) töltik be. Ennek a ko
sárszakasznak a töltőnyílása mindig felső 
helyzetben van. A 3. kosárszakasz töltő
nyílása ürítéshez alsó helyzetbe kerül, a 
középső (1) forog (színmust elválasztása).
A telitöltés után kezdődik a teljes kosár 
forgatása, s ezzel a csavarorsón az ellen
tétes menetű nyomólapok egymáshoz kö
zeledvén a kiválasztott program alapján 
elért nyomásfokozaton (a törköly ellenál
lása) befejeződik az első sajtolás. Ezután 
a kosár ellentétes irányú fogatásakor a 
nyomólapok eltávolodnak egymástól, mi
közben a nyomólapokhoz rögzített és pré
seléskor a törkölypogácsába beágyazódó 
merevítőláncok fokozatosan megfeszülve 
szétszaggatják a törkölyt. Ezután követke
zik az átrendezett törköly második, majd 
további sajtolása, és egy-cgy sajtolás kö
zött a lazítása. A sajtóval négyszer-hatszor 
sajtolunk a szőlő fajtájához, érettségéhez, 
egészségi állapotához igazított program 
szerint.

32. ábra. Vaslin CEP-jelü szőlöprés 
háromrészes kosárral. A préselés folyamata: 

a) töltés, b) préselés, c) ürítés, d) mosás
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A sajtolások számának előrehaladtával növekednek a nyomásfokozatok. A maximális 
nyomásfokozat 6 bar, így indokolt a különböző mustfrakciók különválasztása.

Egy-egy sajtolási ciklus (töltés, préselés, ürítés) időtartama általában 2,5-3 óra.
A törkölyt a 3. kosárszakasz ürítönyílásán keresztül ürítjük. A sajtolási ciklus befejezé

seként a kiürített sajtókosár belső csővezeték segítségével mosható.

5.4.7.2. Sajtolás folyamatos üzemben
A folytonos működésű sajtók napjainkban leginkább a kierjedt vörös törköly, valamint a 
mustelválasztásban részesített, szikkadt cefre töltését, sajtolását és ürítését megszakítás 
nélkül, folyamatosan végzik. Nyomószerkezetük az egyszerű működésű, könnyen kezel
hető, nagy teljesítményű csavaros csigaszerkezet.

A régi rendszerű csigasajtók legnagyobb kosár- (henger) átmérője csupán 300 mm 
volt, s percenként 16-20 fordulattal működtek, gyakran eltömődtek. Az ilyen típusok a 
cefre szilárd részeit passzírozták, a magvakat törték. Oly sok zavarosító és fenolos anyag 
(cserzőanyag), valamint vas került a mustba, hogy a gépek alkalmatlanokká váltak a bo
rászat számára.

Az átgondolt fejlesztés jelentős eredményeket hozott. A sajtóhenger, illetve a csigale
vél átmérőjét 2-3-szorosára növelték, a csigacsavar fordulatszámát, valamint a törköly
dugóban mért nyomást erősen mérsékelték. További fejlesztések eredményei a kétrészes 
csigával és kettős zsilipkamrával (bivalve) működtetett ún. impulziós sajtók.

A csigasajtók fejlesztése impulziós rendszerré azt a célt szolgálta, hogy a préselés kí
méletesebb legyen a polifenoltartalom jelentős mérsékléséhez.

Az impulziós sajtók működése: a végtelenített csiga a sajtolás kezdetén előtömöríti a 
cefrét, majd egy meghatározott nyomásértéken forgás nélkül, nyomódugattyúként halad 
előre. A csigatest közepén kialakított zsilipkamrába érkező anyagot a csigalevelek a kosár 
második szakaszába szállítják. A sajtókosarat ellensúllyal terhelhető, hidraulikusan mű
ködtetett ajtó zárja, és szabályozza a törköly kiáramlását (33. ábra).

Az impulziós csigaprések a folyamatos és a szakaszos sajtolás kombinációját oldották 
meg.

A jelentősebb gyártmányok közül a COQ cég 600-800 és 1000 mm csigaátmérőjü tí
pusai mind megtalálhatók hazai üzemeinkben. A COQ-800 jelűnél a csiga fordulatszáma 
két fokozatban percenként 1,15 és 2. Fajlagos léelválasztó felülete 20%, teljesítménye 
20-25 t/h. Utóbbi a COQ-1000 esetében 30 40 t/h.

Az ugyancsak francia Pera cég 750 és 900-jelü sajtóit is ismeri a magyar borászat. 
A COQ cég évekkel ezelőtt beolvadt a Pera cégbe, amely kifejlesztette saját impulziós

33. ábra. COQ csigaprés kettős zsilipkamrával (bivalve)
1. préskamra, 2. ellennyomással működő kamrazáró szerkezet, 3. előlételenített cefre bevezetése, 

4. kettős zsilippel elválasztott csiga, 5. manometer, 6. ellennyomást szabályozó szerkezet,
7. hajtómű, 8. motor, 9. előprésmust kivezetés, 10. utóprésmust kivezetés
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sajtóját is. Peráék a COQ sajtókhoz képest tovább csökkentették a sajtócsiga fordulatszá
mát; két fokozatban a 750 jelűé 0,6 és 1,8, a 900-jelüé 0,5 és 1,5. Utóbbi teljesítménye 
25-30 t/h.

A törkölydugóban mért fajlagos nyomás a két sajtó különböző típusainál egyaránt 6-7 
bar, így szükséges a két csövön kifolyó elöpréslé és utópréslé különválasztása.

A csigaprésck az ismertetett előnyeiknél fogva helyet kaphatnak a nagyüzemi bor
gazdaságokban. Mivel a korszerű, jó  hatásfokú mustelválasztókkal az összmustnyeredék 
túlnyomó része kinyerhető, a lételenített cefre sajtolásából származó kevesebb présmust 
kisebb gondot okoz a borkezelésben. Mindenesetre számolni kell a must erősebb zava
rosságával, nagyobb polifenol-tartalmával és az utóprésmust más irányú hasznosításával.

5.4.7.3. Sajtolás pneumatikus tankpréssel
A sűrített levegő hasznosítása forradalmasította a sajtolási technikát. Az első pneumatikus 
nyomószerkezetű horizontális sajtót Willmes készítette és 1951-ben szabadalmaztatta. 
A szőlősajtolás történetében első ízben valósult meg az az előny, hogy a nyomás és a 
mustelválasztás iránya egybeesik.

A prés úgy működik, hogy a forgatható, perforált sajtókosár tengelyvonalában elhe
lyezkedő gumitömlőben komprimált levegő fejt ki nyomóhatást. Bár ez a tömlős típus kis 
méreténél fogva nem felelt meg az üzemi követelményeknek, ötletet és lendületet adott a 
minőségi szőlőfeldolgozás kulcsfontosságú műveletét végző tankprések megjelenésének. 
Az első tankprést éppen a Willmes-gyárban készítették.

A tankprés lényege olyan, fekvő tengelyhelyzetü, forgatható, zárt kosár, melyben 
elasztikus anyagú nyomómembrán fejti ki a préselő hatást.

Mára a legtöbb világcég (Willmes, Bucher, Pora, Siprem, Defranceschi stb.) kifejlesz
tette saját membránsajtó típusát, gépcsaládját. A ma gyártott tankprések kosárürtartalma 
általában 5-25 m3 közötti, de készítenek kisebbeket is (pl. Sutter) az üzemi igényeknek 
megfelelően. Közös jellemzőjük a nyomómembrán formai kialakításában, megjelenésé
ben mutatkozik ( M e r c z , 1994).

A különböző típusok (egy-két-háromkamrás, szakaszos, folyamatos) közül legelter
jedtebbek az egykamrás szakaszos müködtetésűek. Ezeknél a hengerpalástnak mintegy 
felét párna alakú, elasztikus nyomómembrán fedi. A membránnal szemben fekvő henger- 
paláston futnak a mustgyűjtő és -kivezető perforált, lapított csatornák (34. ábra). A sajto
lás folyamatát a 35. ábra szemlélteti.

34. ábra. Pcra PN-jelü tankprés
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a) b) c) d) ; j 11

35. ábra. Pneumatikus tankprés működése: a) töltés, b) préselés, c) lazítás, d) ürítés

Az ábrán bemutatott prés minden paramétere szabályozható annak érdekében, hogy 
az adott cefréből minél rövidebb idő alatt elérhető legyen az optimális mustnyeredék. 
A választott programmal elhatározható, hogy mennyi ideig tartson a préselés egy-egy 
nyomásértéken. Eldönthető továbbá, hogy a forgatás megszakításokkal vagy folyama
tosan menjen végbe. A lényerés 1-től 9-ig terjedő fokozatban kézi szabályozással vagy 
külön e célra rendszeresített automatikával mehet végbe. Az automata működési módnál 
a berendezés önmaga állítja be az adott szőlő jellegének leginkább megfelelő, optimális 
nyomásértéket, illetve sajtolási időt.

A tanksajtók töltése megoldható ajtókon át, vagy tengelyirányban. Ez utóbbi lehetővé 
teszi a töltés meggyorsítását és a préskapacitás jobb kihasználását. Ezáltal a nagy ko- 
sárürtartalmú (20-25 m3-es) prések befogadóképessége ép szőlőre vonatkoztatva 70-80 
tonnát is elérhet.

A pneumatikus tankprések fejlesztése ma sem szünetel. Erre bizonyságul szolgál a 
Siprem-cég vákuum sajtója, melyben a membránt a kosártérben létrehozott vákuum szív
ja a cefrére. A membrán által kifejtett nyomás mindössze 0,7-0,9 bar.

További technológiai előrelépés eredménye a német Scharfeuberger cég új pneumati
kus, hütőköpenyes Europress-Cool nevű szőlőprése (36. ábra). A dupla köpeny feltölt
hető vízzel, víz-hűtőfolyadék keverékkel, avagy hűtőfolyadékkal. A választott hűtőközeg
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37. ábra. A Tokaj Kereskcdöház Zrt. tolcsvai présháza

zárt körfolyamatban kering, így annak utántöltésére nincs szükség. A cefre a kívánt hő
fokra hüthető és hidegen tartható. Célszerű a présdobot már a betöltés előtt előhüteni.

A feldolgozó rendszerekből a kocsányi és a törkölyt szállítóoszlopokon vagy csigás 
szerkezettel hordják ki. Megjegyzendő, hogy a technikailag egyébként jól bevált pneu
matikus kocsánykihordó berendezéseket a működésűkkel járó magas zajszint miatt kör
nyezetvédelmi okokból egyre több helyen leállítják.

I . Szölö beszállítás: 
müanyagláilás beszállítás

3. Szalagos válogató asztal 
BUCHF.R TBE800 3.5M

4. Szölö bogyózó 
BUCHER DELTA E2

5. Szölö zúzó 
BUCHER DELTA FT20
6. C efre surrantó

7. Áztató-héjon erjesztő tartályok 
ÉÁ V -I0m 3 ( ÉLBER)

12. Eijesztés-tárolás 
ÉLBER F.K.FB HŰTHETŐ

13.-I4 -15-I6 -I7 . Egyéb helységek 
Érlelő -palackozó-raktár helységek

2. Szölö fogadó- rázó asztal 
BUCHER DELTA TRV15

8 .Pneum atikus Szölöprés 
BUCHER Xplus 50

9 .-10 .-1 1. Törköly kitárolás 
ÉLBER SZÁLLÍTÓ CSIGA

38. ábra. Gravitációs szőlőfeldolgozó BUCHER és ÉLBER berendezésekkel
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39. ábra. A Törley Pezsgőpincészet Kft. Balatonboglári szőlőfeldolgozójának 
folyamatábrája: 1-2. szölőfogadó garatok (10 t és 20 t), 3. bogyózó-zúzógépek, cefrekénezők, 

4. kocsánykihordó csiga, 5. cefreszivattyúk, 6. cefrevezeték-rendszer kiürítése sűrített levegővel, 
7. léelválasztók, 8-9-10. szakaszos és folyamatos prések, 11-12-13-14. törkölykihordó 

rendszer, 15-16-17. vörösbor-erjesztő tartályok, 18-19. erjesztett cefre továbbítása sajtolásra,
20. CIP berendezés

Végezetül hangsúlyozzuk, hogy a 
szőlőfeldolgozási technológia szinte hihe
tetlen ütemű fejlődése a modem technika 
vívmányainak köszönhető. A legkorsze
rűbb nagyüzemek teljesen automatizáltan, 
programvezérléssel működnek, s nem hiá
nyozhatnak a környezetvédelmet, a higié
niát szolgáló zaj szintcsökkentő, mosó- és 
fertőtlenítő- stb. berendezések sem.

A 37. ábra a Tokaj Kereskedőház Zrt. 
tolcsvai présházát mutatja be.

A 38. ábra egy, az ELBER által kifej
lesztett gravitációs szőlőfeldolgozó üzemet 
személtet, melynek alsó, harmadik szintjén 
elhelyezett tartályok a must befogadásán 
túl használhatók must- és borkezelésre, er

40. ábra. A szőlő (cefre) hőmérsékletének 
szabályozása a feldolgozás során
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jesztésre, bortárolásra. A szőlő beszállítása, fogadása, válogatása igényes technológiai 
színvonalat példáz.

A 39. ábrán a Törley Pezsgőpincészet Kft. balatonboglári szőlőfeldolgozójának tech
nológiai rendszerét ismertetjük, melyhez olyan újdonság is hozzátartozik, mint pl. a cef
revezeték teljes kiürítése sürített levegővel a fajták tökéletes szétválasztásához.

Végezetül a szőlőfeldolgozás során alkalmazott hőfok-szabályozás sémáját szemlél
tetjük a 40. ábrán. A duplacsöves (cső a csőben) berendezés alkalmas az ép szőlő vagy 
a cefre hűtésére, illetve fűtésére. Forgólapátos (volumetrikus) cefreszivattyúval ép szőlő 
is szállítható.



6. A MUST KEZELÉSE, JAVÍTÁSA, 
TARTÓSÍTÁSA

A  mustkezelés fogalmán a must erjesztésre előkészítését, javításán  összetételi hiányossá
gainak megszüntetését, tartósításán az erjedés megakadályozását értjük. (Héjon erjeszté
ses vörösborkészítéskor mindezek jelentősen módosulnak, mivel az erjesztés alapanyaga 
nem a must, hanem a cefre.)

6.1. A must kezelése az erjedés előtt

A szőlőfeldolgozás során nyert mustok fizikai és biológiai állapota, kémiai finomössze
tétele a technológiai színvonaltól függően nagyon különböző lehet. Ez megmutatkozik a 
borok minőség- és értékkülönbségében.

A céltudatos munkát folytató borgazdaságok felismerték, hogy a közvetlen borászati 
feladatok első lépcsőfokát jelentő szőlőfeldolgozás után a következő lépcsőfoknak minő
sülő mustkezelésben is nagy tartalékok rejlenek. A mustkezelésen belül legfőbb művelet 
a tisztítás, amely nemcsak fizikai állapotváltozást jelent, hanem ennél jóval komplexebb 
hatásokat hordoz magában. A hatékony musttisztítás kihat a must kémiai -  főképpen kol
loid -  kémiai összetételére, biológiai állapotára, a belőle készülő bor minőségére.

6.1.1. A must tisztítása

A musttisztítás célja a szőlőből bejutó és a szőlőfeldolgozáskor keletkező szilárd részecs
kék jelentős részének, továbbá különböző kolloidanyagoknak és egyes kémiai szennye
ződéseknek az eltávolítása.

A must összes üledék-(szediment-)anyaga egészséges szőlőtermés esetében 30-50 g/l. 
Ha a szőlőfeldolgozáskor jelentős szürőhatás lép fel, ennél kevesebb, rothadt szőlő eseté
ben vagy csigaprések alkalmazásakor ennél több üledék is keletkezhet.

A zavarosító részecskék eredetének a megoszlása, hozzávetőlegesen:
a) növényi részek: bogyóhéj-húsfoszlányok, magtöredékek (30-40% ),
b) idegen anyagok: talajrészecskék, növényvédőszer-maradványok (20-30% ),
c) természetes anyagok: a must oxigénfelvételével kicsapódó zavarosságok (20-30% ),
d) penészgombák micéliumtömege: penészes, rothadt szőlő esetében (10-20%).

Az ismertetett zavarosító részecskék között vannak hasznos, közömbös és káros anyagok, 
de ezek müveletileg nem választhatók el egymástól. így a musttisztítást globálisan vonat
koztatjuk a zavarosító anyagokra.

A mustból gravitációs ülepítéssel csak azok a zavarosító részecskék választhatók el, 
amelyek sűrűsége a folyadékénál nagyobb. A nagyobb sűrűségű szilárd részek három 
órán belül, a kisebb bogyóhúsrészek 6-8  órán ülepednek le átlagosan. A finomabb zava
rosító részecskék leülepedéséhez 24-36 óra szükséges.

Mindenekelőtt leszögezzük, hogy a kellően tisztított mustból -  szakszerűen irányított 
erjesztés mellett -  könnyebben tisztuló és stabilizálható bor készül. Márpedig ha arra 
gondolunk, hogy a bor tisztulási hajlama és tisztasági foka pozitív összefüggést mutat 
élvezeti értékével, úgy könnyen elérkezhetünk a mustkezelés fontosságának a felismeré
séhez. Következésképpen a musttisztítás a minőségi borkészítésben nagymértékben fö l
értékelődött.
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Összegezve megállapítható, hogy a musttisztítás célja a must fizikai, fiziko-kémiai, ké
miai és biológiai állapotának az optimalizálása az erjedés irányításához és a borminőség 
javításához.

A musttisztítás módjai igen sokfélék. Közülük célirányosan kell kiválasztani és a 
borkészítési technológia teljes láncolatához igazítani azokat, amelyektől a legjobb ered
mény várható. Tudnunk kell, hogy egyes kezelések között ellenhatások is vannak, me
lyekről pontos ismereteket kell szereznünk. Kerüljük a must túltisztítását is, mert an
nak hátrányos következményei lehetnek. Általánosságban elfogadható elv, hogy 10 g/l 
szedimenttartalom alá nem célszerű menni, e fölötti zavaros anyagot pedig ajánlatos el
távolítani.

A musttisztítás után visszamaradó szedimentanyagok a borélesztők számára fontos 
tápanyagokat tartalmaznak, valamint a szőlőillat és -aroma hordozói is.

A musttisztítás eredményességéhez legfontosabb az időtényező. Úgy is mondhatjuk, 
hogy a művelet az esetek többségében versenyfutás az idővel. Addig végezhető el a must
tisztítás, amíg a must erjedésmentesen marad. Az erjedés megindulásakor a kiáramló 
szén-dioxid felhajtó ereje megakadályozza a részecskék ülepedését.

Ezek figyelembevételével ismertetjük a musttisztítás különböző módjait. Kitérünk a 
technológiai változatokra, az egyes műveletek összehangolására, a választás lehetősé
geire.

6.1.1.1. Egyszerű ülepítés
A musttisztításnak ez a módja nem igényel különösebb technikai felkészülést. Általában 
8-12 óra időtartalmú ülepítési idővel számolunk, és megelégszünk egy szerényebb mér
tékű (15-20 g/l közötti szediment) tisztulással.

Az ülepedés a gravitációs erőnek köszönhető. A mustban szuszpendált szilárd részecs
kék sűrűségkülönbség alapján leülepednek.

A szilárd részecskék ülepedésének sebessége (W0) a stokes-i tartományban (Re < 0,5) 
egyenesen arányos a szilárd részecske és a folyadék sűrüségkülönbségével (Ay), négy
zetesen arányos a szilárd részecske átmérőjével (d) és fordítottan arányos a dinamikai 
viszkozitással (r|), azaz:

Az egyszerűnek látszó gravitációs ülepítésnek komoly technológiai feltételei vannak. 
Első számú feltétel a must erjedésmentessége. E feltételt számos objektív és szubjektív 
tényező segíti vagy hátráltatja. Az átmeneti erjedésmentesség jobban szavatolható, ha a 
szőlő ép és egészséges, cefrekénezést alkalmaztunk, a szőlőfeldolgozás viszonylag gyors, 
a must hőmérséklete alacsony, a higiéniai körülmények kedvezőek.

Tudnunk kell, hogy a cefrekénezéshez ajánlott 30-50 mg/kg kénessavnak kb. fele ré
sze (némelykor több) marad szabad állapotban a mustban. Másik fele részint a cukrokhoz 
kötődik, így az erjedés folyamán fokozatosan felszabadul, részint oxidálódik avagy a tör
kölyrészekkel elegyedve távozik. A must 15-25 mg/l szabadkénessav-tartalma biztosítja 
a 8-12 órás erjedésmentességet, ha adottak a nevezett feltételek.

A sikeres ülepítés után a letisztult mustot dekantáljuk üledékéről, továbbítjuk az 
erjesztőtartályba, s ebben fajélesztős beoltással készítjük elő az erjesztésre.

A gravitációs ülepítéssel végzett musttisztítás nagy előnye, hogy nem eszközigényes 
módszer, ezáltal kisüzemek számára is ajánlható. További előnye, hogy a must kiindulási 
kénessavtartalma alacsony és a kierjedés után nem terheli a bor kénessavtartalmát (rész
letesebben lásd: A bor kezelése című fejezetben).
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6.1.1.2. Kénessavas nyálkázás
A musttisztításnak e módszere abban tér cl az egyszerű ülepítéstöl, hogy bizonyos rendel
lenességeknél fogva kénytelenek vagyunk a szokásostól jóval nagyobb kénessavadaggal 
dolgozni. A rendellenességek között leggyakoribb a szőlő szürkerothadásos penészese- 
dése.

A cefrekczelés ismertetésekor hangsúlyoztuk, hogy a penészes, rothadt szőlőt vagy 
cefrét nem kénezzük, hanem a lehető leggyorsabban feldolgozzuk, és a mustot erősen 
kénezzük. Az erős kénezés célja a Botrytis cinerea által termelt lakkáz enzimnek a vissza
szorítása. Viszonylagos inaktiválásról lehet szó, mivel a lakkáz bizonyos mértékben el
lenáll a kénessavnak. Tökéletes inaktiválásának leghatékonyabb módszeres a hőkezelés.

A kénessavas nyálkázáshoz javasolt kénessavadag 100-150 mg/l. Ezzel a must 12-18 
óráig erjedésmentesen tartható, de szükség is van a hosszabb ülepedési időre a Botrytis 
által elroncsolt finomabb bogyófoszlányok tömör leülepedéséhez.

A kénessavas nyálkázás előnye a must megtisztításán túl a bor védelme az enzimatikus 
oxidációtól, a bamatöréstől. Hátránya, hogy az erősebb kénezésből következően több 
acetaldehid képződik az erjedés folyamán, és nagyobb lesz a bor kötöttkénessav-tartalma.

6.1.1.3. Enzimes kezelés
A must tisztulását fékezik a nagy molekulájú kolloidanyagok, különösen a pektinck.
A szőlő feldolgozásával kapcsolatban kitértünk arra, hogy egyes szőlőfajták nagy 
pektintartalma akadályozza a sajtolhatóságot, ezért ilyenkor ajánlatos a cefre pektinbontó 
enzimes kezelése. A könnyen sajtolható fajták esetében is sok pektinanyag kerül a mustba 
(a must kolloidjainak kb. 50%-a). Ezek növelik a viszkozitást, lassítják a spontán tisz
tulást, stabilizálják a zavarosító anyagokat, megakadályozva azok tömörödését. Ennek 
felismerésével a mai korszerű borászati technológia egyik nagy vívmánya a must enzimes 
kezelése.

A must pektinbontó enzimes kezelésének hőmérsékleti optimuma 20 °C körüli, a ha
tásos kezelési idő 1 4  óra. Az enzimkészítmények gyártástechnológiájának mai fejlett 
színvonalán olyan konccntrátumok készülnek, melyekből a musthoz hl-enként mindösz- 
sze 0,5^4 g adagolandó a kívánt hatás eléréséhez. Ilyenek például az AEB Hungaria Kft. 
„Endozym Active”, a Vulcascot „Ultrazym”, az Erbslöh „Trenolit 4000”, a Perdomini 
„Zimopec” stb. vörös cefréhez például az „Endozym Rouge”, a Trenolin rőt stb. készít
mények.

Mivel az enzimaktivitás hőoptimumához képest gyakorta hidegebb mustot kezelünk, a 
javasolható enzimadag ilyenkor a 4 g/hl, illetve a 4 cmVhl közelében van. Az enzimada
golás a kezelés időtartamával is összefügg; a nagyobb adagok rövidítik a kezelési időt.

A pektinbontó enzimes kezelés a must 
gravitációs ülepítésének igen hatékony, 
manapság alig nélkülözhető módszere.

6.1.1.4. Hűtés
A must hűtése 10 °C alatti hőmérséklet
re fékezi az erjedés beindulását. Az is
mertetett musttisztítási módok közül az 
egyszerű ülepítés és a kénessavas nyál
kázás hatásfoka a hűtéssel egyértelműen 
javul. Ezzel szemben az enzimkezelés 
hőoptimumának az ismeretében ügyelni 41 ábra. Duplacsöves (cső a csőben)
kell a hatásidőre is. Csak a pektinanyagok hűtőberendezés, mellette a hütőköpennyel 
lebontása után javasolható a must hűtése. ellátott saválló acél erjesztőtartályok

128



A csöves (cső a csőben) hűtőberendezést célszerű a hüthető-füthető erjesztőtartályok kö
zelében elhelyezni (41. ábra).

A pektinbontással igen meggyorsul a zavarosító részek ülepedése. Az enzimkezeléssel 
fehérjeanyagok, poliszacharidok és egyéb nagymolekulájú kolloidok is távoznak a rend
szerből, ami elősegíti a borstabilizációt.

A pektinbontás és a hűtés kombinálásakor a két művelet hatásfoka addicionálódik, s 
emiatt könnyen bekövetkezhet a túltisztítás. Ennek ellenszere a must időbeni dekantálása 
után az erjedés gyors indítása, akár az élesztőbeoltás előtti mustmelegítés beiktatásával is.

6.1.1.5. Bentonitos kezelés
A bentonit -  kellő előkészítéssel -  negatív elektromos töltésű, nagy adszorptív erővel 
rendelkező anyagásvány, amely alig nélkülözhető kezelőanyag a bor derítésében és sta
bilizálásában (lásd: A bor kezelése című fejezetet), de szerepe van a musttisztításban is. 
A bentonitot 10-15-szörös mennyiségű vízben duzzasztjuk, és ezt a szuszpenziót hasz
náljuk fel.

Negatív töltése révén megköti a pozitív elektromos töltésű kolloidokat, különösen a fe
hérjéket. A flokkulált pelyhek ülepedés közben térbeli szitaként működve szűrik a mustot. 
Ez eredményezi a must derülését, és elősegíti a bor fehérjestabilitását.

A művelet különösen ajánlható a Botrytises szőlő mustjánál, mivel a bentonit megköti 
a lakkáz fehérjekomponenseit, ezzel az enzim működésképtelenné válik.

A bentonitos derítés alkalmas az élesztőtevékenységet gátló egyes növényvédőszer- 
maradványok eltávolítására is. A bentonitszuszpenzió bekeverése után 6-8 órán belül 
végbemegy a kívánt adszorpció, s ekkor a letisztult mustot lefejtjük üledékéről. A külön
böző gyártó cégek nagy választékban kínálnak bentonitokat mustkezelésre. Az ajánlott 
adag széles határértékek ( 10-100 g/hl) között változik.

6.1.1.6. Mustflotálás
A flotáció régóta alkalmazott művelet a timföldgyártásban, az ércbányászatban (ércdúsí
tás), de a must tisztítására vonatkozó alkalmazása viszonylag új keletű. Elsőként az olasz 
borászat ismerte fel a műveletben rejlő lehetőségeket, és mind a kutatásokban, mind a 
gyakorlati hasznosításban ők járnak az élen (F e rra r in i et al., 1991).

A flotáció azon alapszik, hogy a szuszpenzióban lévő részecskék és gázbuborékok 
az adhéziós erők hatására gáz-szilárd komplexumokká állnak össze, s mivel ezek sű
rűsége kisebb mint a folyadéké, a felszínre emelkednek. A folyamatosan felfelé áramló 
szilárd részecskék a folyadék felszínén állandóan megújuló réteget képeznek, melyet 
hámozószerkczcttel eltávolítanak. A kettéválasztott folyadékelegy tisztított folyadékként, 
illetve zagyként folytatja további útját.

A mustflotációhoz 5-6 bar nyomású komprimált gázt nyomatunk a musttal töltött tar
tályba. Komprimálhatunk levegőt, oxigént, nitrogént, esetleg szén-dioxidot aszerint, hogy 
a tisztításon kívül milyen más technológiai célkitűzést kívánunk megvalósítani. Ilyen le
het például a must levegőztetése. Ehhez a levegő és az oxigéngáz egyaránt megfelelő.

A mustflotációval jött lendületbe az ún. hiperoxidáció, amely a must erős levegőzteté
sével jön létre a polifenolok kicsapatása céljából (lásd: A must levegőztetése). Amennyi
ben a nevezett nyomáson oxigént vezetünk a mustba, mintegy 60 mg/l oxigén szaturáló- 
dik, amely kb. tízszer nagyobb mennyiség, mint amennyi a mustot szobahőmérsékleten 
telíti. Ez megfelel a hiperoxidációhoz használatos gázmennyiségnek ( C a s t i n o , 1992).

A folyamat létrejöttéhez a szőlőfeldolgozás folyamán teljesen elhagyjuk a kénezést. 
Ha viszont a hiperoxidáció kizárása a cél, a cefrét, illetve a mustot kénezzük, és a levegő 
vagy az oxigéngáz helyett komprimált nitrogént vezetünk a mustba. Megjegyzendő, hogy 
a szén-dioxid gáz molekulaszerkezeténél fogva kevésbé alkalmas az adhézióra.
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A mustflotálás feltételei:
a) erjedésmentes must,
b) 20 °C körüli musthőmérséklet; (a hideg must viszkozitása és gázelnyelő képessége 

nő, a gázbuborékok képződése lassú és tökéletlen),
c) a szendimenttartalom legfeljebb 8% lehet.

A flotálás előtt magrostán vezetjük át a mustot, amely „kiszűri” a műveleteket zavaró 
szőlömagvakat, bogyófoszlányokat. A flotáció előtt alkalmazunk még pektinbontó enzi
mes kezelést is.

A flotálás megkezdésekor a mustba kezelőanyagokat juttatunk, melyek révén a szilárd 
részecskéken kívül eltávolíthatók nemkívánatos kolloidanyagok (fehérjék, polifenolok, 
poliszacharidok) is. A javasolt kezelőanyagok a bekeverés sorrendjében: zselatin, kova- 
savszol, bentonit. Ezeket kis tartályokban külön-külön készítjük elő, és adagolószivattyú
val juttatjuk a flotáló tartályt töltő szivattyú nyomóvezetékébe. A flotált mustot a muster
jesztés optimalizálásához 10-15 °C-ra hütjük.

A hazai vizsgálatok a mustflotálás jó  hatásfokát emelik ki mind az oxidációval szembeni 
védelemben részesített muskotály fajták és a Sauvignon, mind a hiperoxidációval kezelt 
piros bogyóhéjú Szürkebarát esetében. Utóbbinál különösen jelentős polifenolcsökkenés 
állt elő (E perjesi-B árdoss, 1995).

A mustflotálás kifejezetten nagyüzemi művelet. A must átfutási ideje a különböző be
rendezésekben átlagosan egy óra. A mustflotáláshoz kialakított berendezések csak folya
matos betáplálással, 150-300 hl/h teljesítménnyel működnek.

6.1.1.7. Mustszeparálás
A must tisztításának régóta ismert, de alig alkalmazott művelete a szeparálás. Térhódí
tásának legfőbb akadálya volt, hogy bármely rendszerű géppel csak gyenge hatásfokkal 
tisztítható a must, továbbá nagyok a beszerzési és az üzemeltetési költségek. Elegendő 
utalni arra, hogy egy olyan kapacitású szeparátor, amely kierjedt bor esetében óránként 
120-150 hl-t megtisztít, a viszkózus mustból legfeljebb 60-70 hl/l teljesítménnyel mű
ködtethető.

A mustszeparálás szerepe napjainkban tovább csökkent. Ebben közrejátszott a 
pektinbontó enzimes kezelés gyors térhódítása, amely az imént ismertetett ülepítési mód
szerek egyikével-másikával hatékony, kíméletes musttisztítást tesz lehetővé.

6.1.2. A must levegőztetése
A must erős levegőztetésének hatására irányuló kutatások a 70-es években már Európa- 
szerte folytak. Különösen a német kutatók foglalkoztak intenzíven e témával, mivel az 
ottani jellemzően üde, reduktív boroktól megkívánt világos zöldfehér szín kialakítását 
veszélyeztették a fenolos anyagok. Különösen a katechinekben, leukoantocianinokban 
gazdag utóprésmustoknál jelentkeztek a nemkívánatos bamulási folyamatok. Ezek gyak
ran olyan irreverzibilis elváltozásokkal jártak, melyek visszafordítására az alkalmazott 
borkezelési eljárások nem voltak elégségesek.

A must erős levegőztetésének a lényege és célja, hogy a m ustot kom prim ált levegővel 
vagy oxigéngázzal túltelítik, és ennek hatására a polifenolok oxidálódnak, polim erizá- 
lódnak, majd kicsapódnak. A m ust erősen m egbám ul, de az alkoholos erjedés folyam án 
keletkező más zavarosító részecskékkel együtt később a kicsapódott fenolos anyagok is 
leülepednek, s így már nem veszélyeztetik a bor színstabilitását (M ü lle r-S p á th , 1977).

A must oxidációjának a vizsgálatára kiterjedtek a hazai kutatások is. Eleinte a cefre-, 
illetve mustkénezés szükségességét vitatták (S zabó -M ercz , 1978). A must levegőzteté
sére irányuló további kutatások megerősítették a külföldön elért pozitív eredményeket
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( M a l y a , 1986). Ennek ellenére a must levegőztetése nem honosodott meg a borászati 
technológiában. Ebben közrejátszik, hogy egyes illatgazdag, jellegzetes aromájú fajták 
esetében (muskotályfajták, Sauvignon blanc, Tramini stb.) negatív hatásokat is tapasz
taltak.

Úgy tűnt, hogy ez a kezelési mód végleg kimarad a technológiából, de a mustflotálással 
együtt egyes nagyüzemekben újból teret hódított, mivel a flotációs technika tálcán kí
nálta a hiperoxidáció lehetőségét. Továbbra is élnek azonban a művelettel kapcsolatos 
fenntartások, és egyes fajták (pl. Sauvignon) ilyen kezelését még a hiperoxidáció mel
lett állást foglaló szakemberek sem javasolják. Manapság erős azoknak a tábora, akik a 
borok finomösszetételében fontos illat- és aromaanyagokat féltik a must oxidációjától. 
Ezt bizonyítandó, a cefrekénezéskor a kénessav és az 1-aszkorbinsav együttes adagolását 
javasolják.

6.1.3. A must hevítése
A művelet abban áll, hogy a mustot az erjesztés előtt gyors hevítéssel 80-87 °C-ra me
legítik és két percen át tartják e hőfokon. A kezelés célja az enzimek inaktiválása és 
a mikroorganizmusok elpusztítása. A hőkezelés egyúttal a termolabilis (hőre érzékeny) 
fehérjéket is kicsapja. A sterilizált must kedvező környezeti feltételeket kínál a fajélesztős 
beoltáshoz. A fölmelcgített mustot a kezelés után azonnal vissza kell hűteni 20 °C körüli 
hőmérsékletre, nehogy főtt ízt kapjon.

A must hevítésére a jó  hatásfokkal működő lemezes hőcserélők a legalkalmasabbak. 
Ezek működtetéséhez azonban szükséges a must előzetes tisztítása, nehogy a mustvezető 
csatornák eltömődjenek.

A must hevítése költséges művelet. Mielőtt hazai viszonylatban elterjedt volna, azóta 
már külföldön is háttérbe szorult. Alkalmazása csak különleges esetekben (pl. penészes 
szőlő) javasolható.

6.2. A must összetételének javítása

Kedvezőtlen évjáratokban szükségessé válhat a must cukortartalmának növelése, savtar
talmának szabályozása (savcsökkentés, illetve savnövelés). Szükség lehet még esetleges 
szín- ás ízhibák javítására, utóprésmustok különleges kezelésére.

6.2.1. A cukortartalom növelése (A 479/2008/EK rendelet szerint az EU 
tagországaiban egységesen: „alkoholtartalom-növelés”)
Hazánkban a korai érésű borszőlőfajták általában beérnek olyan fokozatig kedvezőtlen 
évjáratokban is, amelyekből természetes összetételükben, javítás nélkül is készülhet a 
törvényes előírásoknak megfelelő, élvezhető bor. A must cukortartalmának növelésével 
leginkább a gyenge évjáratokban rosszul beérő -  pontosabban éretlen -  késői érésű faj
táknál kell számolnunk.

A bor természetes alkoholtartalmúnak növelésére -  csakis közvetett úton! -  a must 
cukortartalmúnak a növelésével van törvényes lehetőség, melynek módjait a 479/2008/ 
EK rendelet V. mellékletében részletezett előírások tartalmazzák. Ennek értelmében az 
Európai Unió besorolásában Magyarország a C. I. szőlőtermő övezetbe tartozik, ahol a 
bor tényleges alkoholtartalma nem lehet kisebb 9 térfogatszázaléknál. A nevezett 9 v/v% 
érték a természetes alkoholtartalom és a szükség szerinti mustédesítéssel növelt alkohol- 
tartalom összege. Ez megfelel kerekítve 15 mustfoknak (MM° 17,5 °C-on).
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A rendelet az alkoholtartalom-növelés mértékét is előírja; a C. I. övezetben ez leg
feljebb 1,5 térfogatszázalék lehet. Ennélfogva a must eredeti cukortartalmának legalább 
126 g/l-nek (12,7 m/m° 17,5 °C-on) kell lennie ahhoz, hogy abból az engedélyezett al
koholnöveléssel forgalomba hozható bor készülhessen (lásd: a 18. táblázatot). Ez alatt a 
mustból bor nem készíthető, de más célra hasznosítható (pl. szőlőlé-készítés).

18. táblázat. Magyar mustfok átszámító táblázat

Mustfok
MM°

17,5 °C-on

Cukrotartalom
g/l

17,5 °C-on

Sűrűség 

17,5 °C-on

Cukortartalom
g/kg

Potenciális alkoholtartalom
v/v%

20 °C-on

10,0 94,1 1,04607 90,0 5,58

10,5 100,0 1,04855 95,4 5,93

11,0 105,9 1,05104 100,8 6,28

11,5 111,8 1,05353 106,1 6,62

12,0 117,8 1,05604 111,5 6,98

12,5 123,9 1,05856 117,0 7,34

13,0 129,9 1,06108 122,4 7,68

13,1 131,1 1,06159 123,5 7,75

13,2 132,3 1,06209 124,6 7,83

13,3 133,6 1,06260 125,7 7,90

13,4 134,8 1,06310 126,8 7,98

13,5 136,0 1,06361 127,9 8,05

13,6 137,2 1,06412 129,0 8,12

13,7 138,4 1,06463 130,0 8,20

13,8 139,7 1,06514 131,1 8,27

13,9 140,9 1,06565 132,2 8,35

14,0 142,1 1,06616 133,3 8,42

14,1 143,3 1,06667 134,4 8,49

14,2 144,5 1,06718 135,4 8,56

14,3 145,8 1,06769 136,5 8,63

14,4 147,0 1,06820 137,6 8,70

14,5 148,2 1,06871 138,7 8,77

14,6 149,4 1,06922 139,7 8,84

14,7 150,6 1,06974 140,8 8,91

14,8 151,9 1,07025 141,9 8,98

14,9 153,1 1,07077 143,0 9,05

15,0 154,3 1,07128 144,0 9,12

15,1 155,5 1,07180 145,1 9,20

15,2 156,8 1,07232 146,2 9,27

15,3 158,0 1,07283 147,3 9,35

15,4 159,3 1,07335 148,4 9,42
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Mustfok 
MM° 

17,5 °C-on

Cukrotartalom
g/l

17,5 °C-on

Sűrűség 

17,5 °C-on

Cukortartalom
g/kg

Potenciális alkoholtartalom
v/v%

20 °C-on

15,5 160,5 1,07387 149,5 9,50

15,6 161,7 1,07439 150,5 9,57

15,7 163,0 1,07491 151,6 9,65

15,8 164,2 1,07542 152,7 9,72

15,9 165,5 1,07594 153,8 9,80

16,0 166,7 1,07646 154,9 9,87

16,1 167,9 1,07698 155,9 9,94

16,2 169,2 1,07750 157,0 10,01

16,3 170,4 1,07803 158,1 10,08

16,4 171,7 1,07855 159,2 10,15

16,5 172,9 1,07907 160,2 10,22

16,6 174,2 1,07959 161,3 10,30

16,7 175,4 1,08011 162,4 10,37

16,8 176,7 1,08063 163,4 10,45

16,9 177,9 1,08115 164,6 10,52

17,0 179,2 1,08167 165,7 10,60

17,1 180,5 1,08219 166,8 10,67

17,2 181,7 1,08272 167,8 10,75

17,3 183,0 1,08324 168,9 10,82

17,4 184,2 1,08377 170,0 10,89

17,5 185,5 1,08429 171,1 10,97

17,6 186,8 1,08482 172,2 11,04

17,7 188,0 1,08534 173,2 11,12

17,8 189,3 1,08587 174,3 11,19

17,9 190,5 1,08639 175,4 11,27

18,0 191,8 1,08692 176,5 11,34

18,1 193,1 1,08745 177,6 11,41

18,2 194,4 1,08798 178,6 11,49

18,3 195,6 1,08852 179,7 11,56

18,4 196,9 1,08905 180,8 11,64

18,5 198,2 1,08958 181,9 11,71

18,6 199,5 1,09011 183,0 11,78

18,7 200,7 1,09064 184,0 11,86

18,8 202,0 1,09117 185,1 11,93

18,9 203,2 1,09170 186,2 12,01

19,0 204,5 1,09223 187,2 12,08
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Mustfok 
MM° 

17,5 °C-on

Cukro tartalom
g/l

17,5 °C-on

Sűrűség 

17,5 °C-on

Cukortartalom
g/kg

Potenciális alkoholtartalom
v/v%

20 °C-on

19,1 205,8 1,09276 188,3 12,15

19,2 207,1 1,09330 189,4 12,23

19,3 208,3 1,09383 190,5 12,30

19,4 209,6 1,09437 191,5 12,38

19,5 210,9 1,09490 192,6 12,45

19,6 212,2 1,09544 193,7 12,53

19,7 213,5 1,09598 197,8 12,60

19,8 214,7 1,09651 195,8 12,68

19,9 216,0 1,09705 196,9 12,75

20,0 217,3 1,09759 198,0 12,83

20,1 218,6 1,09813 199,1 12,91

20,2 219,9 1,09866 200,2 12,98

20,3 221,2 1,09920 201,2 13,06

20,4 222,5 1,09973 202,3 13,13

20,5 223,8 1,10027 203,4 13,21

20,6 225,1 1,10081 204,5 13,29

20,7 226,4 1,10135 205,5 13,36

20,8 227,6 1,10190 206,6 13,44

20,9 228,9 1,10244 207,6 13,51

21,0 230,2 1,10298 208,7 13,59

21,1 231,5 1,10352 209,8 13,67

21,2 232,8 1,10406 210,9 13,75

21,3 234,1 1,10461 211,9 13,82

21,4 235,4 1,10515 213,0 13,90

21,5 236,7 1,10569 214,1 13,98

21,6 238,0 1,10623 215,1 14,05

21,7 239,3 1,10678 216,2 14,13

21,8 240,6 1,10732 217,3 14,20

21,9 241,9 1,10787 218,3 14,28

22,0 243,2 1,10841 219,4 14,35

22,1 244,5 1,10896 220,5 14,43

22,2 245,8 1,10951 221,5 14,51

22,3 247,1 1,11006 222,6 14,58

22,4 248,4 1,11061 223,7 14,66

22,5 249,7 1,11116 224,7 14,74

22,6 251,0 1,11171 225,8 14,82
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Mustfok 
MM° 

17,5 °C-on

Cukrotartalom
g/l

17,5 °C-on

Sürüscg 

17,5 °C-on

Cukortartalom
g/kg

Potenciális alkoholtartalom
v/v%

20 °C-on

22,7 252,3 1,11226 226,8 14,89

22,8 253,6 1,11280 227,9 14,97

22,9 254,9 1,11335 228,9 15,04

23,0 256,2 1,11390 230,0 15,12

23,5 262,7 1,11667 235,3 15,51

24,0 269,2 1,11944 240,5 15,89

24,5 275,8 1,12223 245,8 16,28

25,0 282,4 1,12502 251,0 16,66

25,5 289,1 1,12782 256,3 17,02

26,0 295,8 1,13064 261,6 17,46

26,5 302,5 1,13347 266,9 17,85

27,0 309,2 1,13633 272,1 18,23

27,5 315,9 1,13918 277,3

Több alkohol erjedés útján 
nem keletkezik

28,0 322,7 1,14404 282,1

28,5 329,5 1,14492 287,8

29,0 336,8 1,14781 293,4

29,5 343,1 1,15072 298,2

30,0 350,3 1,15364 303,6

A rendkívüli kedvezőtlen időjárású években a tagállamok kérhetik, hogy a természetes 
alkoholtartalom növelését további 0,5 térfogatszázalékkal megtoldják. A kérésről az EU- 
Bizottság dönt; pozitív döntés értelmében a must minimális cukortartalma a deklarált 
mustfoknál kevesebb lehet -  a további 0,5 v/v% alkoholtartalom-növelés függvényében.

Az alkoholtartalom növelésének fölső határa a borokra vonatkozóan (értsd: természe
tes borok) a C. 1. szőlőtermő övezetben 12,5 térfogatszázalék. E határértékig bármely 
mustnál max. 1,5 v/v% alkoholtartalom-növelés engedélyezett.

A természetes alkoholtartalom-növelés csak a következők szerint hajtható végre 
(479/2008/EK rendelet V. melléklet B. pont):

a) friss szőlő, részben erjedt szőlőmust, illetve még erjedésben lévő újbor esetében 
szacharóz, sürített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsürítmény hozzáadásával;

b) szőlőmust esetében szacharóz, sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsürítmény 
hozzáadásával vagy részleges sűrítéssel, beleértve a fordított ozmózist;

c) a bor esetében hűtéssel történő részleges sűrítéssel.

A természetes alkoholtartalom-növelés alkalmazására vonatkozó további fontos előírá
sok:

• A szacharóz hozzáadása csak száraz cukrozással (értsd: a javítandó termékben old
va) végezhető. (A sűrített szőlőmustra és a finomított szőlőmustsürítményre vonat
kozó technológiai és minőségi előírásokat „A szőlőből készült termékek kategóriái” 
c. fejezet tartalmazza.)

• A javításra szolgáló eljárások kölcsönösen kizárják egymást, amennyiben a szőlő
must alkoholtartalmát sűrített musttal vagy finomított szőlőmustsürítménnyel növe
lik és ehhez támogatást kapnak.
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• A sürített szőlőm ust vagy finom ított szőlőm ustsürítm ény hozzáadása a hazánkat 
érintő C. szőlőterm ő övezetben nem eredm ényezheti a friss zúzott, szőlőm ust, rész
ben erjedt szőlőm ust vagy még erjedésben lévő újbor eredeti térfogatának 6,5% -nál 
nagyobb mértékű növekedését.

• A szőlőmust vagy bor esetében alkalmazott részleges sűrítés (töményítés) nem 
eredményezheti a termék eredeti térfogatának több mint 20%-nál nagyobb mér
tékű csökkenését, továbbá a termék természetes alkoholtartalmának több mint 2 
térfogatszázalékos növekedését.

A musttöményítés engedélyezett módszerei: vákuumbepárlás, fordított ozmózis és hideg- 
sűrítés (a víz ki fagyasztása).

Az alkoholtartalom növelésére alkalmazott eljárások mindegyikét fel kell tüntetni a 
borokra előírt nyilvántartási -  kísérő -  okmányon, amelynek kíséretében a termékek for
galomba kerülnek.

Az Európai Unió Közösségén belül precízen szabályozott fenti témakörhöz kiegészí
tésként le kell szögeznünk, hogy a kiváló borminőség alapja a must természetes összeté
tele, amely nem szorul korrekcióra.

6.2.2. A savtartalom szabályozása

A borok értekének megítélésében kiemelt helyen -  sokak szerint első helyen -  áll a sav
harmónia, amely egyes évjáratokban sajnálatosan sérül. A vegetációs időszakokban hosz- 
szan tartó, abnormális időjárási viszonyok (hűvös, csapadékos, illetve forró, száraz nyár) 
közepette mindkét szélsőség, azaz a túlzottan nagy és az igen kicsi savtartalom egyaránt 
előfordulhat. Erre még az egyes fajták is „rásegítenek”, melyek között vannak genetika
ilag kemény és lágy fajták.

A savtartalom növelésére és savtompításra a friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt 
szőlőmust, a még erjedésben lévő újbor, valamint a bor esetében kerülhet sor a 479/2008/ 
EK rendelet előírásai szerint. A következőkben a savszabályozás két irányának specifiku
mait külön-külön, majd az általánosítható elemeket összevontan részletezzük.

6.2.2.1. A savtartalom növelése
• A savtartalom növelhető:

a) a friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, a még erjedésben lévő új
bor esetében 1,50 g/l felső határig (borkősavban kifejezve) vagy literenkénti 20 
millickvivalensig,

b) borok esetében 2,50 g/l felső határig (borkősavban kifejezve) vagy literenkénti 
33,3 milliekvivalensig.

• Az ugyanazon tennék savtartalom-növelése és alkoholtartalom-növelése egymást 
kölcsönösen kizáró eljárások.

• A savtartalom növelésére használható anyagok: L(+)-borkősav, L-almasav, D,L- 
almasav, tejsav (lásd: 606/2009/EK rendeletet).

6.2.2.2. Savtompítás
• A bor (és a kierjedés előtti term ékek) esetében savtom pítás csak 1 g/l felső határig 

(borkősavban kifejezve) vagy literenkénti 13,3 m illiekvivalensig történhet.
• A 606/2009 EK rendelet I. A mellékletében a savtompításhoz engedélyezett szá

mos anyag közül hazánkban a hagyományosan alkalmazott, tiszta, kicsapatott 
(precipilált) kalcium-karbonát (CaCO,) használata ajánlható.
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A kierjedés előtti időszakban (must, erjedő anyag) végzett savtompítás akkor lehet indo
kolt, ha a must savtartalma meghaladja a 10 g/l-t. Számolni kell ugyanis azzal, hogy az 
alkoholos erjedés, továbbá a fehérborkészítéskor esetlegesen, vörösborkészítéskor álta
lánosságban alkalmazott malolaktikus erjedés, valamint a bor fejlődése folyamán 10-30 
százalékkal csökken a savtartalom. (A borok savtompítását bővebben: A bor kezelése 
című fejezetben tárgyaljuk.)

Megjegyzendő még, hogy a sűrítésre szánt szőlőmust savtartalma részlegesen tompít
ható.

6.2.2.3. A savtartalom szabályozásának általános korlátozásai
• Az ugyanazon termék savtartalom növelése és savtompítása egymást kizáró eljá

rások.
• A borok savtartalmának növelésére és savtompítására csak abban a bortermelő gaz

daságban kerülhet sor, ahol a szőlőt feldolgozták, és abban a szőlőtermő övezetben, 
ahol a bor készítésére felhasznált szőlőt szüretelték (Magyarország esetében ez a C.
I. övezetet jelenti).

• Friss szőlő, szőlőmust, részben erjedt szőlőmust, még erjedésben lévő újbor savtar
talmának növelése és savtompítása január 1-je után nem végezhető, és a műveletek 
kizárólag csak a január 1-jét közvetlenül megelőző szüretből származó tennékek 
esetében végezhetők el.

• A bor savtartalmának növelése és savtompítása egész évben végezhető.
• A savtartalom növelésére és a savtompításra ugyanazon közigazgatási szabályok 

(pincekönyv, termékkísérő okmány vezetése) érvényesek, mint pl. az alkoholtarta
lom növelésére.

6.2.3. Aktívszenes kezelés
Az aktívszén, mint adszorbeálószer, szín-, illat-, íz-, és zamatanyagokat köt meg. Ak- 
tívszenes kezeléssel megszüntethetjük a fehér mustok színhibáit, rothadt termés esetén 
csökkenthetjük az illat- és ízhibákat.

Fehér mustok színhibájának minősül a pirkadt, rezes szín, amely piros bogyóhéjú sző
lőfajták (Szürkebarát, Tramini stb.) hosszabb cefreáztatása és erős préselése révén léphet 
fel. A rothadással előálló ízhibák csökkentésére, illetve megszüntetésére is ajánlatos az 
aktívszenes kezelés. A szín- és ízhibák megszüntetése must állapotban célszerűbb, mert 
ekkor még nem károsodnak az erjedési illat- és zamatanyagok. A szénkészítmények a 
hibás szín- és színanyagokon kívül kedvező illat- és zamatanyagokat is adszorbeálnak, 
ezért csak a feltétlenül szükséges mennyiséget adagoljuk a musthoz. A felhasználható 
mennyiség a must, még erjedésben lévő újbor, finomított szőlőmustsűrítmény és fehérbor 
esetében hl-enként legfeljebb 100 g. Ha csupán kisebb korrekció szükséges, úgy az enge
délyezett adag 1/3 vagy 1/4 része is elegendő.

Szénkezelésnél ügyeljünk a forgalmazó cég előírásaira. Az egyes szénkészítmények 
előkészítése (szuszpendálása) és hatásideje is különböző lehet. Például az Erbslöh cég 
Ercarbon Fa készítményét kevés vízzel kell szuszpenzióba vinni, a Granucol Fa pedig 
közvetlenül a musttal (borral) szuszpendálható. Kisebb színkorrekcióhoz 10-30 g/hl, az 
erősebb színeződés megszüntetéséhez mindkét szerből 50-100 g/hl adagolandó. A keze
lést néhány órán át többszöri keveréssel végezzük és bentonitos derítést végezzünk, majd 
a mustot kb. 24 óra múlva dekantáljuk a szenes, bentonitos üledékről.

Az AEB-Hungaria Decoran szénkészítménye 30-60 perces folyamatos keveréssel ki
fejti hatását, s ezután derítőszeres -  célszerűen bentonitos -  ülepítés, végül dekantálás 
következik.
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Az aktívszenes kezelés és bentonitos ülepítés alatti erjedésmentességről mustkénezés- 
sel, hűtéssel gondoskodunk.

6.2.4. A cserzőanyag-tartalom csökkentése

Az EU-tagállamaiban a szőlő túlpréselése tilos. Az esetlegesen előforduló túl hosz- 
szú időtartamú cefreáztatás, avagy nem kíméletes szőlőfeldolgozás esetén azonban az 
utóprésmust összkolloid-tartalma akár többszöröse is lehet a színmustokénak. Ezen belül 
a legjelentősebb a cserzőanyagok nagyobb koncentrációja, mely durva, fanyar ízt, gyor
san mélyülő színt, oxidációra való fokozott hajlamot idéz elő a borban. Ilyen esetben 
kicsaphatok vagy adszorbeálószerekkel eltávolíthatók a nem kívánt cserzőanyagok. A ke
zelésre ajánlhatók a zselatin, a kazein, a PVPP vagy ezek kevert készítményei.

Az optimális adagolást törvényes előírások alapján laboratóriumi próbaderítéssel álla
pítjuk meg (lásd: A bor kezelése című fejezetet).

6.3. A szőlőmust tartósítása

A szőlőmust a friss szőlőből természetes úton vagy fizikai eljárások révén nyert folyé
kony termék; megengedett tényleges alkoholtartalma legfeljebb 1 térfogatszázalék.

A szőlőmust tartósításán az eijedésmentes állapot megteremtését és fenntartását értjük. 
Célja részint édesborok készítéséhez felhasználható édesítőanyag előállítása, részint sző- 
lőlevek, üdítőitalok alapanyagának biztosítása. Jelen fejezetrészben csak a borászati célú 
musttartósítással foglalkozunk.

A musttartósítás módjai lehetnek fizikai és kémiai eljárások.

6.3.1. Fizikai eljárások

A fizikai tartósító eljárások a hőkezelés (pasztőrözés), a hőelvonás (hűtés, fagyasztás), a 
szén-dioxid-nyomás alatti tárolás és a membránszűrés.

Hőkezelés. A hőkezeléses musttartósítás abban különbözik az erjesztésre előkészített 
mustok hőkezelésétől, hogy itt egyedül a pasztőrözés nem elegendő, hanem meg kell 
akadályozni a visszafertőződést is. Ehhez aszeptikus környezet szükséges.

A megfelelő technológiával megtisztított, majd pasztőrözött és 20 °C alatti hőmérsék
letre visszahütött mustot steril körülmények között, előzetesen sterilizált, rozsdamentes 
acéltartályba fejtjük, majd légmentesen lezárjuk. A must kitárolásakor a tartály levegőz
tető nyílását lássuk el 0,2 jim pórusméretü szürőmembránnal az utófertőzés megakadá
lyozására.

Hőelvonás. A hőelvonásos (hűtés, fagyasztás) musttartósítás elvi alapja az, hogy alacsony 
hőmérsékleten a mikroorganizmusok életjelenségei megszűnnek. A hőelvonás tartósító 
hatása addig érvényesülhet, míg az alacsony hőmérsékletet fenntartjuk.

A hűtve tárolás kellő mustelőkészítéssel lehet eredményes. Csíraszegény, derített, szűrt 
mustok 0...-2 °C hőmérsékleten néhány hétig eltarthatok. A hosszabb idejű tartósításhoz 
speciális technika (lásd: membránszűrés) és aszeptikus környezet szükséges.

A fagyasztás a hőelvonás és a vízelvonás kombinációja, tehát sűrítés is végbemegy. A fa
gyasztással előállított félsürítmények -  ún. kriokoncentrátumok -  csak más tartósítási
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módszerekkel (pasztőrözés, membránszürés) aszeptikus környezetben tarthatók el biz
tonsággal.

A hőelvonásos musttartósítás a must minőségére nézve előnyös, de a legköltségesebb 
eljárás.

CO,-nyomás alatti tárolás. A svájci Bőhi nevéhez fűződik a CO,-nyomás alatti tárolás 
bevezetése és későbbi finomítása (Seitz-Bőhi eljárás). E szerint a megtisztított, max. 250 
mg/l kénessavtartalmú mustot 7-8 bar CO, nyomáson, legfeljebb 15 °C-on 15 g/l CO,- 
tartalommal acéltartályban tárolják. Fokozza a biztonságot és az eltarthatóság időtarta
mát, ha az eljárást hideg (5 °C alatti) tárolással kombinálják (Troost, 1980).

Membránszürés. A  musttartósítás legkorszerűbb módszere a membránszűrés. A művelet 
olyan mikroszürési eljárás, melynek révén 0,2- 0,8 |im áteresztőképességű membránok 
visszatartják az élesztőket és a baktériumokat (lásd: A bor szűrése). Az előtisztított mustot 
kétszeres membránszűréssel (előszűrés, steril szűrés) kezelik és aszeptikus környezetben 
tárolják.

A hőelvonásra a CO,-nyomás alatti tárolásra és a membrán szűrésre alapozott musttar
tósítással kiküszöbölhetők a hőkezelés hátrányos hatásai, úgymint az illat-zamatveszte- 
ség, a vitaminok és egyéb biológiailag aktív anyagok bomlása.

Különböző fizikai eljárásokkal készíthető a sűrített szőlőmust, valamint a finomított 
szőlőmustsürítmény. A borok édesítésében is fontos szerepet játszó ezen anyagokra vo
natkozó részletekre „A szőlőből készült termékek kategóriái” című fejezetben térünk ki.

6.3.2. Kémiai eljárások
A borok édesítésére használható szőlőmustok kémiai tartósításához egyedül a kénessav 
jöhet szóba.

A kénessavas tartósítás lényege, hogy az előtisztított (enzimkezelt) szőlőmustot az 
eltartási időtől függően 1000-1500 mg/l kénessavval erjedésmentesen tároljuk, és a fel- 
használás előtt a kénessavat eltávolítjuk (deszulfitálás). A deszulfitált mustot azonnal fel
használjuk, másképpen fertőződhet.

A deszulfitálás alapelve: megfelelő nyomáson (vákuum) deszorbeiós kolonnában vé
kony rétegben 80-85 °C-on áramoltatott mustból sürített levegő vagy nitrogéngáz segít
ségével kihajtják a kén-dioxid-gázokat, majd mésztejen átbuborékoltatva C aS04 formá
jában elviszik a rendszerből. Olyan berendezést célszerű alkalmazni, melynél egyszerű 
átáramoltatással legfeljebb 10 mg/l kénessav marad vissza a mustban.

A sűrítendő mustot is szükséges a vákuumos sűrítésig kénessavval tartósítani. Az ada
golandó S()2 mennyisége a várható tárolási idő függvényében 300-1500 mg/l az alábbiak 
szerint (Reisinger, 1994):

a) 1 hónapon belüli musttároláshoz 300 mg/l; ebből szabad SO, legalább 150 mg/l
b) 3 hónapon belüli musttároláshoz 600 mg/l; ebből szabad SO, legalább 300 mg/l
c) 6 hónapon belüli musttároláshoz 1200 mg/l; ebből szabad SO, legalább 600 mg/l
d) hosszabb idejű musttároláshoz 1500 mg/l; ebből szabad SO, legalább 700 mg/l

Utóbbinál nagyobb mennyiségű kénessav adagolása szükségtelen, és környezetvédelmi 
okokból sem javasolható.

A besűrítés folyamán a vákuum hatására a vízgőzzel együtt a SO, gázok is eltávoznak, 
így az előzetes deszulfitálás szükségtelen.

Sűrítéskor a must eredeti térfogatát 1/4-1/5 részére csökkentjük. A sűrített szőlőmus
tot legalább 50,9 ref.%-ra, a finomított szőlőmustsürítményt legalább 61,7 ref.%-ra kell 
koncentrálni. A nagy cukortartalom -  szakszerű tárolási és higiéniai körülmények mellett
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-  már kellő biztonságot nyújt a tartósításhoz, és az ilyen sűrűségű anyag még szállítható, 
erre alkalmas szivattyúk segítségével.

A sűrített szőlőmust minőségét alapvetően meghatározza az alapmust minősége, tiszta
sága és a sűrítési technika. Egészséges, tiszta mustból melegsűrítéssel a modem vákuum- 
bepárlókkal világos színű, tiszta, nem karamellizált, oxi-metil-furfurol mentes sűrítmény 
készíthető. (A karamcllizálás a cukor 65-70 °C-on történő bomlásakor megy végbe, at
moszférikus nyomáson avagy gyenge vákuumon pedig a fruktóz oxi-metil-fúrfúrollá ala
kul át.) Hidegsűrítéssel az előbbi veszélyforrások kiküszöbölhetők.

A finomított szőlőmustsürítmény minősége gyakorlatilag független az alapmust minő
ségétől mivel annak készítésekor a cukron kívüli összetevőket (savak stb.) eltávolítják a 
termékből.



7. AZ ERJESZTÉS TECHNOLÓGIÁJA

A borkészítésnek döntő szakasza az alkoholos erjedés. A folyamatban az édes must (cef
re) összetétele alapvetően megváltozik, savas ízű, csípős újborrá alakul.

Az alkoholos erjedést élesztők viszik végbe enzimeik segítségével, bonyolult kémiai 
reakciók láncolatában. Az erjedési folyamat bomlás, amelynek során a nagyobb energia- 
tartalmú vegyületekből kisebb energiatartalmúak képződnek. E disszimilációs folyamat
ban tehát energia szabadul fel; az erjedés hőtermelő folyamat.

A borászati technológia feladata az erjedési folyamat optimalizálása. Ehhez ismerni 
kell az élesztők létfeltételeit, működésük körülményeit, az általuk létrehozott közbeeső 
és végtermékek keletkezésének mechanizmusát. Mindezek birtokában a folyamatot úgy 
kell irányítani, hogy az mindvégig kézben legyen, és az átalakulás befejezéseként a célki
tűzéseinknek megfelelő bor készüljön.

A bonyolult folyamat ismeretanyaga is szerteágazó és mély. Az elmúlt években és 
napjainkban is hallatlanul nagyot fejlődött az alkoholos erjedés mikrobiológiai, kémiai 
és technológia kölcsönhatásainak a vizsgálata, amely mindhárom terület külön elemzését 
igényli. Arra törekszünk, hogy a három részterület ismeretanyagának analízise -  kölcsö
nös oda-vissza utalásokkal -  olyan szintézissé álljon össze, melyből kirajzolódik az erje
dés irányításának teljes feladatköre a minél jobb minőségű bor előállításához.

Az erjesztés technológiáján belül más a fehérbor és más feladat a vörösbor készíté
se. Ezért a két feladattal külön foglalkozunk. Ezt megelőzendő, el kell dönteni, hogy 
a termésminőség, a technológiai, technikai adottságok, valamint a borpiac ismeretében 
milyen karakterű borokat készítsünk. Fehérborok esetében önmagában a széles termő
helyi és fajtaválaszték is számos változatot kínál. A kékszőlőfajtákból rozé-, siller- és 
vörösborok egyaránt készíthetők. Utóbbiak közül a vörösborok igen különböző jellegűek 
lehetnek. A feladatokhoz ismerkedjünk az erjesztés közvetlen környezetével, az erjesztő 
üzemmel.

7.1. Az erjesztő

Az erjesztés színhelyéül szolgáló helyiség, üzemrész többféle kialakítású és rendeltetésű 
lehet.

Kistermelői viszonylatban a fehér mustokat széleskörűen, hagyományosan a borpin
cékben erjesztik, melyek főfeladatként a borok tárolására, kezelésére, érlelésére szolgál
nak. A borminőséggel kapcsolatos fokozódó igényekből kiindulva a hagyományos pincei 
erjesztés csak egyre nyomasztóbb kompromisszumokkal viselhető el. Itt alig van lehető
ség az erjedési hőmérséklet szabályozására, a keletkező szén-dioxid gyors elvezetésére, 
amely utóbbi erősen rontja a munkakörülményeket. A nagy koncentrációban mérgező gáz 
felgyülemlése miatt sok esetben lehetetlenné válik a folyamatos munka.

A borgazdálkodást is folytató kistermelők mind többen korszerűsítik az erjesztéstech
nológiát. A présházban vagy annak közvetlen közelében a talajszint fölötti térben elhe
lyezett, savállóacél erjesztőtartályok lehetővé teszik az előbbi problémák megoldását. 
Előnyösek a kettős köpennyel (hűtés, fűtés) készült tartályok (42. áhra), és a könnyen 
szellőztethető helyiségek.

Az elmúlt évtizedekben működő nagyüzemi borgazdaságokra a szabadtéri acéltartá
lyos musterjesztés volt a jellemző, s ez manapság is sok helyen megtalálható. A külön
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választott erjesztőblokk kényszerpályát 
jelent az erjedés időtartamában; az átlago
san egyhetes erjesztési ciklusok nemigen 
változtathatók. A szabadtéri acéltartályos 
musterjesztés ezzel együtt előrelépés volt a 
nagyüzemekben a lehető leghátrányosabb 
vasbetontartályos erjesztéshez képest. Az 
erjedési hőmérséklet szabályozása kiegé
szítő berendezésekkel megoldható, a szén
dioxid elvezetése pedig a szabad légköri 
viszonyok között problémamentes.

Ennek ellenére nem tekinthetők korsze
rűeknek a szabadtéri tartályok. Az időjárási 
viszonyok ugyanis állandó zavart okozhat
nak az erjedési folyamat finomabb szabá
lyozásában.

Az erjesztő tartályok kialakításában nem 
előnyösek a magas (8-10 m) tornyok, mi
vel az ezekben erjedő must CO,-megkötő 
képessége rosszabb. Márpedig a kedvező 
feltételek között kierjedt újbomak az erje
désből származó 1 g/l körüli szén-dioxid- 
tartalom kellemes frissességet kölcsönöz.

7.2. Fehér mustok erjesztése

A kívánt kezelésen és az esetleges javításon átvezetett mustot erjesztőtartályba szivaty- 
tyúzzuk és az erjedést fajélesztős beoltással vagy ritkábban a nélkül indítjuk. Megjegy
zendő, hogy minél hatékonyabb a musttisztítás, és minél alacsonyabb a must erjedés előt
ti hőfoka, annál kevésbé nélkülözhető a fajélesztős beoltás.

A szőlőmust borrá alakulásában -  alakításában -  döntő fontosságú alkoholos erjedés 
témakörét tankönyvünk 3. kötetében „Az alkoholos erjedés mikrobiológiája” című feje
zet tartalmazza.

Az erjedés irányításának és ellenőrzésének legfőbb technológiai feladata a környezeti 
tényezők alakítása az élesztőtevékenység szabályozásához. Ezeket a következőkben is
mertetjük.

7.2.1. Erjedési űr

Az erjedő must a fölszabaduló nagy mennyiségű szén-dioxid miatt erős mozgásban 
van. Hullámzó felszíne erősen habzik, a benne kicsapódó kolloid-anyagok (fehérjék, 
poliszacharidok stb.) felszínre jutásával. Ezért az érjesztőtartályokát nem töltjük színül
tig, hanem 10-15% (indokolt esetekben ennél kevesebb vagy több) erjedési űrt hagyunk.

A cukorfogyás mértéke tájékoztat az erjedés hevességéről. Ha a cukorfogyás gyors, 
nő a szén-dioxid kiáramlásának az intenzitása. Ilyenkor szükségessé válhat az erjedési 
űrnek a folyamat közbeni megnövelése. Erről ne feledkezzünk meg, mert a kihabzó must 
szerves anyagai gyorsan bomlásnak indulnak, és bűzös bomlástermékei a gondatlanság
ról árulkodnak.

Kellő musttisztítás és hűtött erjesztés esetében az erjedés teljes periódusában szabályo
zott, egyenletes cukorfogyás mellett kisebb lehet az erjedési űr. Mustflotálással kombinált

42. ábra. Erjesztötartály hütö-fűtő köpennyel
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hűtött erjesztéskor az adagolt derítöszerek hatásának tulajdoníthatóan gyenge a habkép
ződés is. Ekkor 5% erjedési űr is elegendő (E perjesi-B árdoss, 1994).

7.2.2. Az erjedési hőmérséklet szabályozása
Az erjedési hőmérséklet döntő hatással van a bor minőségére. Az erjesztési technológia 
legsarkalatosabb eleme az erjedési hőmérséklet szabályozása, mely a borászati technoló
gia egészét tekintve is szerte a nagyvilágban megkülönböztetett figyelmet érdemel. Ez a 
figyelem leginkább a fehérborok készítésén belül a hűtött erjesztésre összpontosul.

A hőmérséklet-szabályozás automatizálása napjainkban korábban még alig elképzel
hető távlatokat nyitott a borkészítési technológiában. A szakemberek felismerték, hogy 
egyazon mustból lényegesen eltérő erjedési hőmérsékleten különböző összetételű, jellegű 
és piaci értékű bor készíthető. Az erjedési hőmérséklet és a borminőség közötti össze
függéssel kapcsolatos tisztánlátáshoz fontosnak tartjuk az egyes korszakokra is jellemző 
technológiai adottságok, illetve irányzatok folidézését a fehérborok készítésében.

Az évezredes hagyományokon nyugvó fahordós pincei erjesztés alig adott módot a 
must hőmérsékletének a szabályozásához, de az esetek többségében mégis zavartalanul 
kierjedt a must. Ennek az a magyarázata, hogy a hűvös pincékben, a mai tartályméretek
hez képest jóval kisebb méretű, tehát nagyobb fajlagos felületű fahordókban ritkán for
dult elő olyan mértékben túlmelegedés, amely veszélyeztette volna az erjedési folyamat 
szabályos lezajlását. A hagyományos szőlő-bortermelésben a késői fajták uralkodtak, így 
a késői szüret hűvösebb időjárása miatt a must erjedés előtti hőmérséklete is többnyire 
alacsony volt. Olykor az erjedés indításához a must 5-10% -os beoltása is szükségessé 
vált erjedő musttal.

A korai szőlőfajták elterjedésével nagyon hátrányos helyzetbe került a pincei erjesztés. 
Gyakori a kiszámíthatatlan (túl heves vagy vontatott) erjedés, azoknak a borminőséget 
károsan befolyásoló következményeivel együtt.

A nagyüzemi borgazdaságok kialakulásával jelentkeztek azok a súlyos problémák, 
amelyek a nagy tartályokban túlhevülő must következtében szinte megoldhatatlanul ne
héz helyzetet teremtettek. Az 1980-as évekig elhúzódóan a hazai nagyüzemi borászat 
legnagyobb problematikája volt a robbanásszerűen keletkező hő elvezetésének a hiánya.

Idézzük fel ehhez a must alkoholos erjedésének energiamérlegét. Elméletileg 1 molnyi 
(180 g) glükóz elbomlásakor 168 KJ (40 Kcal) energia keletkezik. Ebből mintegy 60 
KJ (14,4 Kcal) használódik az élesztő testének felépítésére, a fennmaradó rész pedig 
a környezetbe távozik (lásd: tankönyvünk 2. kötetében „Az erjedés biokémiája” című 
fejezetet).

A közvetlen környezet az erjedő must, így az összes felszabadult energia azt melegíti. 
A must hőmérséklete azonban nem emelkedik a képződő hőnek megfelelően 25,6 °C-kal. 
Ennek két oka van:

1. Az erjedés alkoholos-vizes közegben játszódik le, melynek párolgása és a kiáramló 
szén-dioxid révén jelentős hőenergia távozik a közegből. (A hullámzó folyadékfel
szín többszöröse a nyugvó folyadék felszínének.)

2. Az erjesztőedények szerkezeti anyagától, falvastagságától és elhelyezésétől (épít
ményen belül vagy szabad térben) függően több-kevesebb hő kerül a légtérbe.

Az érjesztőtartályként használt szerkezeti anyagok közül a vasbeton hővezetési tényezője
0,7-1,4 W/m°C, az acélé 67 W/m°C (K á d á r et al., 1982).

A vasbeton tehát rendkívül rossz hővezető, sőt a bortárolásra épített vasbeton tartályok 
20 cm-es falvastagságát tekintve, a falak kifejezetten hőszigetelők. Ezekben az erjedő 
must hőfoka 3-5 °C-ra megközelíti a felmelegedés elméletileg számított értékét. A vasbe
ton tartályokban erjedő must hűtésének technikai korlátai vannak, hűtés nélkül viszont az
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„eredmény” katasztrofális. A 30 °C-ot meghaladó -  esetenként jóval nagyobb -  erjedési 
hőmérsékleten készült boroknál szóba sem jöhet az elvárt jó  minőség. Szerencsés esetben 
nem lépnek fel durva rendellenességek, de az ilyen borok illatszegények, fáradt ízűek, 
gyenge élvezeti értékűek.

A savállóacél-tartályok erjesztésre minden tekintetben előnyösebbek, mint a vasbeton 
tartályok. Szabadtéri telepítéssel jó  hővezető képességüknél fogva jól kihasználható a 
szabad légkörből adódó hűtés. Rögvest megjegyzendő azonban, hogy a szabad levegő 
áramlása és éjszakai lehűlése csupán javít a helyzeten, de önmagában nem jelent megol
dást. Megteremti viszont a természetes energiák intenzívebb hasznosításának a lehetősé
gét.

Ilyen előnyös módszer például a tartály falán vízfilm képzése, melynél egyidejűleg 
érvényesíthető a párolgási hőelvonás és a hőcsere kettős hűtő hatása.

I . vízszivattyú szívócsöve, 2. vízszivattyú, ^4. ábra. Korszerű erjesztötartályok
3. mustvezetö csőköteg, 4. vízpermetező 

szórócsö, 5. mustelvezetés, 6. mustbevezetés

A természetes hütőenergia hasznosításának iparszerűbb módja külön evaporatív be
rendezés bekapcsolása a folyamatba. E módszert a francia borászok alkalmazták jó  ered
ménnyel, főleg Algériában. Ez adott ötletet a hazai K M -100 jelű berendezés alkalma
zására musthűtőként (43. ábra). Bár a hazai mérések és üzemi tapasztalatok kedvező 
eredményeket tükröznek, a hűtés hatásfoka erősen függ a klimatikus viszonyoktól, ezért 
az erjedés szabályozása bizonytalanná válik (E pürjesi-F odo r-N agy , 1978).

A must erjedési hőmérsékletének pontos szabályozása csak mesterséges energiával 
lehetséges. A színvonalas, minőségi borászat ma már nem nélkülözheti az irányított er
jesztés döntő tényezőjét, a pontosan beszabályozott hűtést, olykor fűtést, amely a nagy
üzemekben tökéletesen automatizált (44. ábra).

A világ borízlésc mindinkább elmozdult az elsődleges szőlőillattal rendelkező, üde, 
friss borok irányába. Ehhez kitűnő feltételeket kínál a hideg (hűtött) erjesztés 10-18 °C 
hőmérsékleten.

Kétségtelen tény, hogy alacsony hőfokon a visszafogottabb CO^-kiáramlás mellett 
jobban megmaradnak az illékony illatkomponensek. Mérsékeltebb a kémiai folyamatok 
reakciósebessége, több szén-dioxid marad oldott állapotban. Mindezek hozzájárulnak az 
üde, friss borjelleg kialakulásához.

Ennek az irányzatnak legjobb képviselője a német borászat, amely egységes iskolát 
teremtett. A németországi borok az évjárattól, beérési cukortartalomtól alig függően illa
tosak, frissek, élénk savtartalmúak, mely borjellegben döntő szerepe van a hidegerjesz
tésnek. Ez bizonyos uniformizáltságot jelent ugyan, de feltételezhető, hogy a szőlőter
mesztés északi határán működő rajnai, moseli stb. borászatnak nincsen más választási 
lehetősége.
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A földrajzi adottságaiból következően is a legszélesebb borpalettát felmutató francia 
borászat és az azt megszívlelendők már jóval árnyaltabban közelítenek az erjedési hőmér
séklet és a borminőség közötti összefüggés optimalizálásához.

Induljunk ki abból, hogy az alkoholos erjedés a borélesztőknek köszönhetően zajlik le. 
Mivel a borélesztők szaporodásának és tevékenységének hőmérsékleti optimuma 25 °C 
körüli, pusztán biotechnológiai megfontolások alapján ezen a hőfokon kellene erjeszteni 
a mustot. A már ismertetett technológiai szempontok szerint azonban ennél kisebb -  sok
szor jóval kisebb -  hőfokon vezetjük le az erjedést, s ezáltal az élesztőtevékenységet 
fékezzük. Válaszul a fékezett erjedési folyamatban nagyobb koncentrációban képződnek 
olyan vegyületek, melyek a kénessavhoz addícióval kötődnek (acetaldehid, piroszőlősav, 
a-keto-glutársav stb.). Ez növeli azt a tehertételt, amelyet a kötött kénessav képvisel (bő
vebben a borkénezés ismertetésekor).

Mindezeket egybevetve három lehetőség közül célszerű választanunk az erjedési hő
mérséklet kialakításában.

1. A must erjesztését 10 °C körüli hőmérsékletre hütve indítjuk, és e hőfokon tartva a 
cukortartalomnak mintegy %-része kierjed. Ezután megszüntetjük a hűtést, és a ma
radék 40-50 g/l cukor erjedésekor keletkező hőtől lassú erjedési folyamatban kb. 16 
°C-ra melegszik fel a must. Az utóerjedési szakaszban a már keletkezett alkohol fé
kezi, az emelkedő hőmérséklet pedig segíti a folyamat befejeződését. A hidegerjesz
tést a hidegtűrésre szelektált fajélcsztő kultúrák alkalmazása teszi biztonságossá. 
Ez a technológiai változat az intenzív illatú bukéborok (Tramini, Sauvignon, mus
kotályfajták) esetében különösen előnyös lehet.

2. A must erjesztését mindvégig 16-18 °C-on vezetjük. Európában manapság ez a 
legjelentősebb változat a jól beérett (de nem túlérett) szőlő esetében. Bár ez a hő
foktartomány is távol van az élesztőtevékenység optimumától, kompromisszumos 
megoldásként a legtöbb esetben ajánlható az üde, reduktív borok készítéséhez.

3. A cukorbomlás hőmérsékleti optimuma az alkohol-kihozatal szempontjából 20-23 
°C között van. Ez már közel áll a zavartalan élesztőtevékenységhez. Következéskép
pen a must összetételének és az alkoholos erjedés termékeinek természetes egyen
súlya kiegyenlített. Ezen a hőfokon ajánlatos erjeszteni a jól beérett, mérsékelten 
illatos Olaszrizling, Furmint, Hárslevelű, Leányka, Ezerjó, Zenit, Zöldveltelini és 
túlérésben úgyszólván az összes fehér fajtát.

7.2.3. A szén-dioxid elvezetése

Egy hektoliter 18 mustfokos mustból erjedés közben kb. 9 kg szén-dioxid szabadul fel, 
amelynek térfogata kb. 45 hl. A levegőhöz képest másfélszer nehezebb mérgező gáz az 
crjesztőpincében először a padozat közelében, és az esetleg mélyebben fekvő tartályok
ban, fejtőaknákban gyülemlik össze. Ha az erjesztöhelyiség levegőjének CO,-tartalma 
a normális 0,03%-ról 1-2%-ra növekszik, légzési zavarokat és rosszullétet, a 4% fölöt
ti CO,-tartalmú levegő tartós belégzése pedig halált okoz. A 30%-os CO,-koncentráció 
azonnali halállal jár.

A pincében végzett erjesztés során tehát kötelező feladat gondoskodni a szén-dioxid 
elvezetéséről. Ehhez centrifugálventilátort használjunk. A pincében folyó munkavégzés 
biztonságához a pinceágakban -  főleg a mélyebb pontokon -  égő gyertyákat helyezzünk 
el, és jól látható helyeken hívjuk fel a figyelmet a mustgáz veszélyére.

Nagyüzemekben a föld feletti erjesztőhelyiségekben is célszerű a folyamatos légcsere 
a kedvező munkakörülmények fenntartásához.
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7.3. Rozé-, siller- és vörösborok készítése

A világpiacon forgalmazott borok összmennyiségét tekintve, több készül a kék szőlőfaj
tákból, mint a fehérekből. A tradicionális értelemben meghatározó Földközi-tenger mel
léki országok fajtaszerkezetében, főleg klimatikus okokból, hagyományosan is nagyobb 
súlyt képviselt a kékszőlő termelése, és ezzel a borforgalmazásban a rozé- és vörösborok 
aránya. Emellett a 70-es évek végétől kezdődően nagy nyilvánosságot kaptak olyan orvo
si közlemények, (v.ö: francia paradoxon jelensége) amelyek -  a főleg vörösborokban ki
mutatott -  élettani szempontból jelentős vegyületek (rezveratrol, kondenzált polifenolok 
stb.) jótékony fiziológiai hatását elemezték, és a preventív terápia részévé avatták a bort 
(Teissedre e t al., 1996).

A vörös borok iránti kereslet ezután világszerte erősen fellendült, majd az amúgy is 
piacra orientált „újvilági” termelők megjelenése -  akik igazából ebben az időszakban 
jelentek meg csak a világpiacon tényezőként kihasználva kiváló természeti adottsága
ikat, főként a kékszőlők termelése és a vörös borok forgalmazása felé fordultak, tovább 
növelve ezzel a kínálatot.

Ez a felívelő tendencia a termelésben és a forgalmazásban 20-25 év óta hazánkban is 
jelen van, noha a növekedés néhány éve már megállt. Elfogadott szakmai megállapítás 
ugyan, hogy klimatikus adottságaink -  néhány borvidéktől eltekintve -  a gyenge, vagy 
az átlagos évjáratokban kevésbé felelnek meg elsőrendű minőségű kékszőlő termelésére, 
ennek ellenére az elmúlt 30 évben a megelőző időszak 15-18 százalékos részarányáról 
közel 25 százalékra emelkedett a kékszőlőket termő felület aránya Magyarországon.

7.3.1. Kékszőlőből készült borok
A szőlőfeldolgozási és az erjesztési technológia, majd a tárolási-érlelési körülmények 
célszerű megválasztásával ugyanabból a kékszőlőből egyaránt készíthető rozé-, siller- 
és vörösbor. A végtermék típusa alapvetően két tényező függvénye; egyrészt, hogy a 
választott technológiával a kékszőlő jellegzetes fenolos vegyületeiből (antocianinok, 
leukoantocianinok, tanninok) mennyi és milyen arányban jut át a borba, illetve az, hogy 
borunk „élete” során milyen mértékben találkozik az oxidációval, amely jelentősen befo
lyásolja a fenolos vegyületek viselkedését, s így ezek érzékszervi hatásait.

7.3.2. Kékszőlők jellegzetes anyagainak kinyerése
Az európai kékszőlőfajták bogyóinak héjsejtjeiben képződnek az érés során azok a 
polifenol típusú vegyületek, amelyek a rozé-, siller- és vörösborok sajátos jellegét adják. 
E csoport közismert tagjai, pl. a vörös színanyagok (antocianinok) vagy a fanyar jelle
get adó, bonyolult szerkezetű különféle tanninok, illetve azok alkotóelemei (katechinek, 
leukoantocianinok stb.).

Az említett polifenol vegyületek és a jellegzetes aromák többségükben a héjsejtek 
vakuólumaiban, illetve a citoplazma fehérjeburkaiban (leukoantocianinok) találhatók. 
A nevezett borok készítéséhez a vakuólumokat, illetve a fehérjetasakokat kell feltárnunk, 
hogy a kívánt anyagok kiszabadulva a folyadékba kerüljenek.

A kioldási folyamat elsődleges, de nem kizárólagos célja az antocianinok föltárása. 
A nevezett bortípusok jellegéhez ugyanis több-kevesebb fanyarság is társul, s emellett a 
bor tényleges -  az időben változó - ,  szemmel érzékelhető színének kialakításában a többi 
fenolos vegyület is részt vesz. Sőt, ma már tudjuk, a tanninok a színstabilitás lényeges 
tényezőiként is felfoghatók. A korszerű borászat e többcélú biokémiai és diffúziós folya
matrendszer megvalósítására több, egymástól lényegesen eltérő technológiát alkalmaz. 
Ezek eredményeképpen készülnek a kékszőlő jellegzetes borai.
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A polifenolok kívánatos szintéziséhez a zsendülés/érés szakaszában, optimális, ha a 
napi középhőmérséklet 20 fok közelében mozog, valamint, a napi maximum és minimum 
hőfok között az eltérés legalább 8-10 Celsius fok. Ilyen körülmények közt a polifenol 
vegyületek és köztük a színanyagok felhalmozása a bogyóban a legerőteljesebb. Mindez 
arra is rávilágít, hogy a túl meleg éjszakai klíma (pl. Katalóniában éjszakánként vízper- 
mettel párásítanak a hűtés végett), vagy egy túl hideg, „északi” termőtáj sem kedvez a 
kedvező polifenol összetételt biztosító kék szőlő termeléséhez ( C r e s p y , 2002).

V iv a s  (1993) francia szerző arra utal, hogy kékszőlők esetében célszerű megkülön
böztetni a technológiai és az ún. „fenolos” érettséget. Utóbbi azt az állapotot képviseli, 
amikor a bogyóban az antocianintartalom eléri a maximum-értéket, emellett nő a tanni- 
nok polimerizáltsági foka, a húzós íz mérséklődik. Vizsgálatai szerint e kedvező állapot 
a teljes érés idején vagy azt követően néhány napig áll fenn. A további túlérés már a 
színanyagok enzimatikus és fotokémiai lebomlásához vezet.

A kékszőlő érettségének jellemzésekor két területre koncentrálnak a vizsgálatok során; 
alkalmazzák a klasszikus analitikai méréseket (cukor-, savtartalom, pH) és az ún. feno
los érettség elemzését. Utóbbi esetben igyekeznek megállapítani a bogyóban a polifenol 
vegyületek aktuális arányait és azok struktúráját. Újabban az optimális szüreti időpont 
meghatározásához egyre inkább használják a bogyó tudományos alaposságú érzékszervi 
vizsgálatát is, egy kiképzett, érzékszervi minősítésben jártas panel segítségével, ahol a 
szövetszerkezet, és egyes illat-, íz-, aromakomponensek elemzése ad támpontot az érés 
pillanatnyi helyzetéről. Különösen hangsúlyos ez az érzékszervi minősítés a szőlőmagra 
nézve, hiszen pl. a magkeserűség, a húzósság megjelenése később a vörösborban leg
többször a nem kellően kondenzált, kis molekulatömegü agresszív magtanninok rovására 
írható ( L e  M o ig n e  et. al., 2007).

Újszerű lehetőséget teremt még e területen a számítástechnika fejlődése; az egyik in
formatikai világcég olyan képelemző szoftvert fejlesztett ki, amely a szőlőhéjból vett 
parányi minta képe alapján láthatóvá teszi a fenolos vegyületek szerkezetét, elhelyezke
dését, felületi arányait a bogyó héjsejtjeiben ( C h e v a l ie r  M., et al., 2003).

A bogyó héj szerkezetének érés közben bekövetkezett változására, s ezzel a kioldó
dás folyam atainak körülm ényeire szem léletes példát ad G lo ries  (1998) kísérlete, amely 
szintén m egerősíti a fenolosan (is) érett kékszőlő, m int alapanyag fontosságát. A 19. táb
lázatban jó l látható, a kissé túlérett szőlő szövetszerkezete könnyebben „engedi el” a 
színanyagokat -  nő az ún. extrakciós koefficiens - ,  növelve ezzel a bor színintenzitását.

19. táblázat. Cabernet sauvignon fenolos érettsége három szüreti időpontban ( G lo r ie s , 1998)

Szüreti dátum
Antocianin mg/l

Színintenzitás Extrakciós koefficiens %
héj új bor

09. 13. 1550 930 6,86 61

09. 20.* 1743 1046 8,12 59

09. 28. 1610 1207 9,15 75

7.3.3. Rozéborok készítése

Az egyes bortermelő országokban széles skálát képviselnek a rozéborok, eltérő színük és 
jellegük szerint. Színük a halvány rózsaszíntől (hagymahéjszín) a cseresznyepiros tónu
sig terjedhet. (A nálunk sillernek nevezett borok, a mediterrán térségben még a rozéborok 
közt szerepelnek.)

A rozéborok előállításában komoly tradíciókkal rendelkező, főként dél-európai orszá
gokban e borok általában több, helyi kék szőlőfajta és feldolgozás-technológia tudatos
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ötvözésével készülnek. A kierjedt újborok házasítását a különféle fogyasztói igények is
meretében végzik, s így az egyes pincészetek rozéborai évről évre a fogyasztóközönség 
által ismert minőségben kaphatók a kereskedelemben.

Egyes országokban (például Olaszországban) a fehér és a kék szőlő együttes feldol
gozása is engedélyezett rozébor készítés céljából. Kontinensünkön nem engedélyezik 
azonban a fehér és a vörös borok ilyen célú házasítását, és ebben egyetértés van minden 
jelentős európai bortermelő ország között. (Az Európai Unió illetékes testülete a jelen
tékeny kereskedői nyomás ellenére, éppen ezért utasította el 2009-ben az erre vonatkozó 
ármánykodásokat.)

Rozéborok készítésére elvileg bármely kékszőlőfajta alkalmas, ideértve az egyébként 
„nagy vörösbort adó” fajtákat is. (pl. Merlot, Cabernet, Syrah stb.) A szőlőt 17-18 must
fokkal, tehát kellően éretten, de nem túléretten célszerű szüretelni, amikor még a savtarta
lom jól illik az élénk jelleghez. A szőlő egészséges legyen, lehetőleg a kora délelőtti órák
ban szüreteljük, és ép állapotban szállítsuk a feldolgozóba. A beérkezett szőlőt bogyózás- 
zúzás után gyengén (30-50 mg SOTkg) kénezzük. A további feldolgozás attól függ, hogy 
a készítendő rozébor világos színű, könnyed, friss jellegű vagy pedig testesebb, mélyebb 
színtónusú legyen.

A kétféle karakterű rozé készítéséhez világszerte a következő két technológiát alkal
mazzák:

1. gyors feldolgozás,
2 . rövid idejű héjon áztatás.

A gyors feldolgozás (közvetlen préselés) teljesen azonos a fehérszőlő áztatás nélküli fel
dolgozásával. A feltárt cefrét haladéktalanul a présbe vezetik, és kíméletesen kisajtolják. 
Mivel ez esetben csak a mechanikai feltáró hatás érvényesül, és a diffúziót mellőzik, 
kevés antocianin jut a mustba; a bor színe világos lesz.

Esetenként a cefrekészítés el is marad, és közvetlenül a fürtöket sajtolják. így készül
nek az egészen halványrózsaszínü, könnyed rozék.

A héjon áztatás esetében általában 4-24 órás cefreextrakciót alkalmaznak, az adott 
termőhely fajtaválasztékától, tradícióitól függően. A világszerte mintaként ismert fran
cia ún. „Rose de saignée” jellemzően 6-12 órás áztatással készül. Az áztatás végén a 
rozémustot (ahogyan a fehér színmustot) elvezetik, s a visszamaradt részt vörösborrá 
erjesztik. (A Bordeaux-i borvidéken szinte csak ezt alkalmazzák.)

Roson (1967) szerint az áztatás döntő tényezője az idő, főként a színre és a kismértékű 
fanyarság érzetre nézve. A vizsgálatok szerint ugyanakkor, a jellegzetes aromák stabili
tásához hozzásegít az, ha a bor gazdagabb antocianinban. (Egyes aromák megjelenése 
gyakorlatilag párhuzamos az antocianinok kioldódásával, főként 10 és 20 °C közt áztat
va.) Figyelembe véve tehát azt, hogy egyszerre kellene biztosítani a gyümölcskaraktert, 
s mellé egy kívánatos színt, az áztatáshoz ideálisnak a 20 °C tűnik. Miután pedig az 
említett vegyületek oxidációra érzékenyek, védőgáz alkalmazása javasolt a mustgyűjtés 
alatt (M u rá t, 2005).

A rozéborok sajátos és igen kedvelt gyümölcskarakterének kialakulásához jelentősen 
hozzájárulnak az illó-tiolok, mint pl. a 3-merkaptohexan-l-ol (grapefruit jelleg) vagy a 
3-merkaptohexil acetát (puszpáng karakter), továbbá a fenil-2-etanol nevű erjedési ész
ter; mindhármat az élesztők képezik. Ezek intenzitása függ a szőlőben meglevő egyes 
perkurzorok (cisztein származék) gazdagságától, valamint az áztatási és az erjedési folya
mat körülményeinek alakulásától. A jellegzetes aromakép persze ennél szélesebb, néha 
„sauvignonos”, máskor bogyósokra vagy elsődleges erjedési aromákra -  izo-amil-acetát 
(banánjelleg) stb. -  utalhat. Sajnos, egyes értékes aromák már 3 hónapnyi tárolás után 
akár 35-60 százalékkal is csökkenhetnek (Nedijma ct. al. 2007).
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Az erjesztés vezetés ugyanúgy kulcskérdés a minőségre nézve, mint a fehér bukéborok 
esetében. A már jól ismert erjedésirányítási eszközök (beoltás, a hőfok kézbentartása, a 
kénezés vagy a must oxigénezése) mellé, új eszköz a többféle bioaktivátor alkalmazása. 
Ezek a kereskedelmi készítmények (pl. Fermoplus, Opti White, Enovit stb.) különféle 
ammóniumsók, vitaminok, telítetlen zsírsavak, élesztösejtfal-kivonat, szterolok kombi
nációi, melyek a beoltásnál, vagy egy erjedés újraindításnál elősegítik az élesztő kiegyen
súlyozott anyagcseréjét, illetve védik azokat egyes toxikus anyagoktól (alkohol, rövid 
szénláncú telített zsírsavak).

Hazai kísérletek szerint Kékfrankos, Zweigelt és Cabernet fajtákból gyors feldolgozás
sal vagy egészen rövid, néhány órás áztatással célszerű rozét készíteni. Ezzel szemben a 
Kadarka és más gyengén színeződött fajták esetében a 8-12 órás áztatás ajánlható (Pásti, 
1986). A cefreáztatás optimális hőfoka, hasonlóan a külföldi tapasztalatokhoz, 18-20 
°C legyen. A kisajtolt must 10-12 °C-ra hűtése és ülepítése, majd fajélesztős beoltással 
16-18 °C-on vezetett erjesztése a kívánatos a könnyed, élénk jelleg biztosítása érdekében.

Az elmondottak tükrében érthető, hogy a rozéborok világszerte -  kevés kivételtől el
tekintve, mint pl. a túlérésbcn szüretelt Anjou rozé -  gyors fogyasztásra készülnek. Az 
elegáns könnyedség, élénkség, a mérsékelt fanyarság, valamint a finom, gyümölcsjelle- 
gű illat- és ízkarakter fogyasztásig történő megőrzése, a fogyasztói igények kiszolgálása 
alapvető a sikerhez. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a jó  rozé, lényegében kékszőlőből 
készített „reduktív bor”.

Ennek megfelelően a borkezelési technológia gyorsított ütemü, a borok tárolása pedig 
pórusmentes anyagú tárolóedényeket (pl. savállóacél) igényel. A készre kezelt rozébor 
palackozásakor, ami gyakran már a szüret után 3 hónappal bekövetkezik, gyakran alkal
maznak szénsavazást (frissítés) is.

7.3.4. Sillerborok készítése
A sillerbor, közép-európai borkategória, magyar és részben német nyelvterületek sajátos
sága. A sillerbor készítése során nincsenek „receptek”, annál nagyobb viszont a szerepe 
a borász szakember tapasztalatának, szakmai érzékének. E bor jellege közelebb áll a vö
rösboréhoz, teltebb, aromásabb, s némileg fanyarabb, mint egy rozébor. A világospiros, 
könnyed és aromagazdag sillcrborok készítésének néhány borvidékünkön (pl. Szekszárd, 
Villány) nagy hagyományai vannak.

A kívánt alapanyag a jól színeződött, egészséges szőlő. A kékszőlő cefre héjon erje
désekor képződő alkohol megindítja a szín- és cserzőanyagok diffúzióját a héjsejtekből 
a mustba. Az erjedés megfelelő szakaszában -  a borász által megkívánt színmélység és 
fanyarság elérésekor -  a héjon erjesztést megszakítják. A félig kierjedt „színlevet” leen
gedik, a szikkadt cefrét pedig kipréselik. A héjon erjedés időtartama általában az erjedés 
indulásától számított 2-3 nap. Ezután az elválasztott színié és a préslé továbberjedése 
már egy bortartályban fejeződik be. Az alkoholos erjedést követően általában a biológiai 
almasavbomlást is elősegítik.

A sillerborok a rozébomál tovább tárolhatók, de itt is figyelemmel kell lenni az oxidá
ciós hatások elhárítására, másképpen a bor színe bamulhat, élvezeti értéke csökkenni fog.

7.3.5. Vörösborok készítése
A vörösborba a kékszőlő bogyóiból kioldható fenolos anyagok összessége átkerül. A jó 
vörösbor színét meghatározza a gazdag antocianintartalom, amely a tannin- és leukoan- 
tocianin vegyületekkel az idő függvényében különböző komplexeket képez. Ezáltal a 
pirosas-vöröses szín mélyebb árnyalatot nyer. A bor ízét a viszonylag lágy savérzet és a
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testesség mellett finom fanyarság jellemzi, melyek együttesen adják a vörösborok „bár
sonyosságát”.

A vörösbor készülhet:
• a klasszikus héjon erjesztéses technológia valamely korszerű és hatékony megoldá

sának alkalmazásával,
• a cefrehevítés elvét kihasználó melegítéses eljárással, illetve
• a különleges, de munkaigényes szénsavatmoszférás technológiával.

A különböző feldolgozási technológiákkal elkészített vörös újbor, ezt követően, a piaci 
elvárások, a helyi sajátosságok s az újbor összetétele szerint megválasztott tárolási-ér
lelési mód tudatos alkalmazásával többféle fogyasztó igényt elégíthet ki. Az oxidációs 
hatások mértékének, időtartamának irányításával, a tárolóedény megválasztásával, spe
ciális beavatkozások (egyes kezelőanyagok, mikrooxigénezés stb.) beiktatásával forgal
mazhatunk:

a) gyümölcsjelleget őrző, könnyed „primőr”,
b) fiatalos, élénkebb, gyors fogyasztásra szánt,
c) nehéz, telt, ászkolt,
d) barrique hordóban érlelt,
e) hosszabb ideig palackban érlelt vörösborokat.

7.3.5.I. Vörösborok készítése héjon erjesztéssel
Szerte a világon túlnyomórészt a héjon erjesztés módszerét alkalmazzák a vörösborok 
előállítására. A módszer alapjaiban évszázadok óta nem változott, de a technológiai para
méterek megválasztásával (hőfok, extrakciós idő, az alkalmazott technikai megoldások, 
borérlelési viszonyok stb.) jelentősen befolyásolható a kész vörösbor típusa.

A vörösborok készítésére választott jó  alapanyag a teljes érettségü vagy legfeljebb a 
túlérés legelején álló, egészséges szőlő. A Botrytiszes fertőzés itt még nagyobb hátrány, 
mint a fehérboroknál. A fenolos vegyületek enzimes oxidációja miatt nagy a bamatörés

A héjon erjesztés során az erjedés alatt 
képződő alkohol fehérjedenaturáló és szín
kioldó hatása érvényesül. Az alkohol hatá
sára a fehérjetasakok burkai permeábilissé 
válnak, ezáltal a szín- és cserzőanyagok a 
folyadékba áramlanak.

Ezeknek a jellegzetes vegyületeknek 
a kioldása eltérő ütemben megy végbe. 
A folyamat elején gyors ütemben fokozó
dik a színkioldás, a színintenzitás erősö
dik, majd a héjon erjesztés kb. 8. napjától 
kezdve csökken. Ezt a 45. ábra szemlélteti, 
az összes polifenoltartalom alakulásának a 
függvényében. A folyamat annak a követ
kezménye, hogy a színanyagok egy része a 
leülepedő élesztőkhöz és a szilárd bogyó
részekhez kötődik. A színanyagveszteség 
elkerüléséhez egyes hazai kutatók a héjon 
erjesztés korábbi befejezését (6-8  nap) ja 
vasolták (U rbán, 1985). Ez járható út lehet 
a fiatalos, élénk vörösboroknál, de a hosz- 
szabb ászkolást, vagy kishordós és palack

színintenzitás összes polifenol vegyület

45. ábra. A színintenzitásának és a fenolos 
vegyületek mennyiségének a változása az idő 
függvényében ( R ibérhau- G avon  et al. 1976)
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érlelést igénylő, nehéz, testes vörösborok esetében nem tanácsolható. (Ilyen rövid erjedé
si időnél ui. a bor fenolos struktúrája, főleg a szín tekintetében még instabil, s a bor gyors 
szétesése, „kifakulása” valószínűsíthető.)

A tanninok kioldódása az első 2-3 napban intenzíven folyik, ezután lassan, de folya
matosan nő a koncentrációjuk. Ez fokozza a bor fanyarságát, teltségét. A tanninanya- 
gok feldúsulása egy bizonyos határon túl már nemkívánatos folyamat; a bor húzós és 
keserű lesz. Ismét utalunk rá: éretlen magfenolok, vagy a kevéssé polimerizált, s ezért 
igen reakcióképes héjfenolok a felelősek mindezért; megfelelő polifenol struktúra nélkül 
nincsen jó  vörösbor. Hazánkban pedig ez erősen évjáratfüggő! A két említett vegyületcso- 
port (antocianinok-tanninok) komplexei pedig a későbbiekben fontos szerepet játszanak 
a színstabilitásban.

Héjon erjesztéshez a szőlőt szinte kivétel nélkül bogyózzák és zúzzák. A bogyózás itt 
jóval fontosabb, mint a fehérboroknál, mert a kocsány durva ízű fenolos vegyületeket 
tartalmaz. A keletkező alkohol a felszabaduló hővel együtt kulcsfontosságú tényezői a 
diffúziós folyamatoknak.

A cefrekezelési műveletek közül a kénezést a vörösborok készítése során is hosszú 
ideje általánosan alkalmazzák. Az új tudományos eredmények gyakorlatba történő átül
tetésére látunk viszont olyan megoldásokat, mint az enzimkezelés, a borászati tanninok 
használata, illetve a mikrooxidáció.

A kénessav vitathatatlan előnye a színanyagfeltárás fokozása, és az oxidációs folya
matok fékezése. Korábban több szerző a nevezett előnyök jobb érvényesüléséhez nagy 
adagú (150-200 mg/kg) cefrekénezést javasolt. A kémiai kezelésekkel szembeni idegen
kedés azonban a kénessav-adagok visszaszorítását is követeli. Ennek figyelembevételé
vel a cefrét maximum 50-80 mg/kg kénessavval ajánlatos kezelni, főleg, ha célunk az 
almasavbontás elősegítése is.

Már több évtizede használnak a vörösbor erjesztéshez is, hasonlóan a fehér szőlők 
cefrekezelésénél megismert mód szerint enzimkezeléseket, de a cél itt főleg a színanyag 
hatékonyabb feltárása. A hazánkban is jelenlevő világcégek sokféle enzimkészítményt 
forgalmaznak, ezek zöme alapvetően pektolitikus hatású, de sok esetben más (celluláz, 
hemicelluláz, glukanáz stb.) aktivitást is mutatnak. (Néhány példa ismertebb granulált 
vagy folyékony enzimkészítményekre: Endozym rouge, Vinozym, Lallazym Ex.-V, Tre- 
nolin rouge DF, Trenolin color DF, Dépectil Extragarde FCE.)

A legújabb vizsgálati eredmények szerint az adagolt enzimek a bogyó belseje felől ki
felé hatnak. Egyes véleményekkel ellentétben az enzimek nem bontják le a sejtfalakat, vi
szont törékennyé teszik azokat, ezzel megkönnyítve egyes héjalkotók felszabadulását és a 
sajtolást is. Az enzimadag növelése lehetővé teszi azt, hogy a héj szerkezetben mélyebbre 
hatoljunk, és több anyagot oldhassunk ki a héjból. Az esetek döntő többségében az ázta
tási enzimek alkalmazása erőteljesen megnöveli egyes héjalkotó vegyületek koncentrá
cióját a kész borban (poliszacharidok, tanninok, antocianinok). Ilyen esetekben a borok 
színe erősödik, ami magyarázható többek közt az enzimek több tannint- és antocianint 
kioldó képességével. Mindez pedig könnyíti azt a kopigmentációt, ami az időben stabil, 
valamint a kén-dioxid hatására nem színtelenedé tannin-antocianin kombinációk kép
ződéséhez vezet. A kapott borok általában teltebbek, koncentráltabbak, kevésbé húzó
sak, vagy keserűek. Mindezek hátterében az áll, hogy a héjtanninok kioldódása szelektív, 
hiányzik a magvakra gyakorolt enzimhatás, a zselatinindex-csökkcnés, a magasabb HC1 
index jelzi a polimerizáltabb héj fenolok jelenlétét ( D u c r u e t  et al., 1 9 9 7 ) .

Újszerű megállapítás, hogy az ilyen extrakciós enzimek, szőlőből kivont tannin ada
golással kombinálva, segíthetnek a szürkerothadás hatásaival szemben is. Ismert, hogy a 
penész által megtámadott szőlő vörösbora hajlamos a színvesztésre, vagy a nem tetszetős 
sárgás-narancsos tónusú színárnyalatra. A háttérben ilyenkor oxidációs jelenségek állnak. 
Mivel a lakkáz fehérje, érthető, hogy reagál az adagolt tanninokkal, és inaktiválódik.
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A tannin tehát antioxidáns hatású ebben az értelemben, az enzimek pedig elősegítik a 
hatékonyabb kioldódási folyamatot, mérsékeltebb kénezési igény mellett (Poinsaut et al. 
2004).

A gyümölcs jellegű karakter megjelenése ma már a vörösborokban is újfajta lehetőség 
a bor elvesztett pozícióinak visszaszerzésére, főként a fiatalabb fogyasztók közt. Tipikus 
ilyen gyümölcsaroma pl. a karoténből és a luteinből képződő béta-jonon (piros bogyó
sok), illetve a damascenon (virág, egzotikus gyümölcs).

A fehér cefrék kezeléséhez bevált hidcgmaceráció mintájára fejlesztette ki, speciálisan 
kék szőlő cefréjére, az IMECA cég azt a rendszerét, ahol a kékszőlőt a bogyózás után egy 
speciális tangenciális léelválasztón viszik át, s az átlagosan -3  °C-os hidegkezelést, több 
lépcsőben, ún. hidegfürdökben csak a héj kapja meg. A maghőmérséklet egy-másfél perc 
alatt elérhető, a hűtőközeg a fürdőben pedig az a szőlőmust, amit reggelente nyernek, és 
egész nap keringtetnek -5  °C-on (Crkspy, 2004).

Az alkoholos erjedés megindulásával a szén-dioxid felhajtó erejénél fogva a cefre 
szilárd részeinek jelentős része (bogyóhéj, húsfoszlányok, léha magvak stb.) a felszínre 
emelkednek és összetömörülnek. (A kifejlett magvak az erjesztő edény aljába süllyed
nek.) Ez az ún. törkölykalap, melynek megbontása és hatékony visszamentése a folya
dékfázisba minden héjon erjesztéses technológia alapvető követelménye.

Az extrakció módszerei és körülményei döntőek a készített bor minőségére. E ténye
zők:

• az áztatás (héjon erjesztés) hőfoka,
• a cefre szilárd és folyékony elegyének együtt tartózkodási ideje,
• a törkölykalap visszamentésének módja.

Mindezek fontosabbak, mint az erjesztőtartály konkrét műszaki megoldása.
Az utóbbi években egyre nagyobb jelentőséget kapott az erjesztési idő és az azt követő 
áztatási időszak néhány jelensége (a kierjedt újbor és törkölye néhány napig még együtt 
marad), melynek körülményei jelentősen befolyásolják a színstabilitást (Vivas, 1993). 
Emellett a világ jelentős borászataiban megjelentek és a napi gyakorlat szintjén használa
tosak, egy évtizede még ismeretlen újszerű megoldások, melyek egyrészt az időben stabil 
és fejlődőképes színanyagok létrejöttét, másrészt a hannonikus és kerek, finom tanninok- 
kal rendelkező vörösborkarakter kialakulását célozzák. Ilyen innovatív beavatkozások 
a borászati tanninok adagolása és a mikrooxigénezés. A következőkben összegezzük e 
tényezők elvi alapjait is.

A fenolos anyagok kioldódása magasabb hőfokon kedvezőbb. A héjon erjesztés klasz- 
szikus hőmérsékleti optimuma 28-32 °C. E fölötti hőfok már fékezheti az élesztőtevé
kenységet, az alkoholos erjedés szabályos lefolyását.

A vörösborok között manapság egyre népszerűbbek a gyümölcsjellegű, fiatalos típu
sok is, melyek könnyedségét már veszélyeztetheti az említett magas erjedési hőmérséklet. 
Ezeknél alacsonyabb, 25 °C körüli tartomány javasolható.

Mindent egybevetve a héjonerjesztéssel készülő, különböző jellegű vörösborok aján
lott erjedési hőmérséklete 25-32 °C közötti. Olasz vizsgálatok (Celotti-Franccschi, 2004) 
igazolják, hogy a magasabb erjedési hőfok az erjedési-áztatási szakasz végén elősegíti a 
színstabilizálódási reakciókat. (A hosszabb érlelésre készítendő, „nagy” vörösboroknál ez 
kulcskérdés.) A héjon erjesztést tanninadagolással kombinálva és mérsékelt oxigén beve
zetéssel, az áztatás-erjesztés 2. napjától, az említett magasabb hőmérséklettel együttesen, 
hosszú távra stabil színt biztosított. (Ugyanakkor viszont egy alacsonyabb hőfokon veze
tett áztatás esetén a tanninadagolás eredménytelen, a kívánt tannin-antocianin komplexek 
nem jönnek létre!)

Egy magasabb hőfokon vezetett, de rövid (6-10 napos) erjesztés sem teszi lehető
vé az antocianin- és tanninvegyületek komplex képződési reakcióinak az indítását. Az



ilyen vörösbor színtónusa az idő előrehaladtával „kifakulhat”, mert ebben az erjedést 
közvetlenül követő periódusban zömmel monomer antocianinok vannak jelen, melyek 
még nem stabilak. Az ígéretes színstabilitáshoz ezt követően még 1-3 heti együtt tartás 
(ázás) szükséges. Rögtön meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy a reakciók lezajlásának 
alapfeltétele a részvevő komponensek megfelelő „kémiai mérettartománya”. Sem a kis 
molekulatömegü, alig kondenzált, sem pedig a túl nagy, erősen polimerizált fenolos épí
tőkövek nem képesek hatékonyan részt venni abban a tannin-antocianin komplex képző- 
dési reakciósorozatban, melynek maximuma általában az erjedés vége után 6-10 nappal 
jelentkezik. A jelenség hátterében pedig ismét csak a fenolosan kellően beérett alapanyag 
hiánya áll, azaz a hosszú idejű erjesztés-áztatás alkalmazása csak ott indokolt és vezet 
eredményre, ahol a bogyó héjában és magjában található polifenolok (a magban jellem
zően 6-8 egységben polimerizálódott procianidin molekulák) szerkezetileg alkalmasak a 
stabil színt és a bársonyos tanninérzetet biztosító komplexek létrehozására (Pásti, 2002).

A tanninok hagyományos fehérjcstabilizáló szerepe mellett az utóbbi évtizedben elő
térbe került oxidációs jelenségekkel szembeni alkalmazásuk is, s ezzel a kereskedelmi 
tanninkészítmények (pl. Graptan, Vitanil V, Tannin Multi, Tannin Grape, stb.) fontosakká 
váltak. A csoport kémiailag kondenzált és hidrolizálható tanninokra osztható. (Az utób
biak közt jól ismertek a fahordókban is megtalálható gallotanninok és az ellágtanninok.)

A forgalmazott tanninokat sokféle növényi alapanyagból vonják ki (szőlőhéj, mag, 
kvebraccsófa, tölgy stb.). Eltérőek az összetételük, mások a jellemző fehérjetannin komp
lexeik, melyek az érzékszervi jelleget is befolyásolják (C e lo tti  e t  al. 2000). A kereske
delmi tanninkészítményeket adagolhatják az erjesztés, borkészítés alatt, valamint a bor
érlelés kezdeti szakaszában. A választott tannintípus, (fa- vagy szőlő) a kezelési adag, 
a beavatkozás konkrét időpontja (cefréhez, újborhoz stb.) ma még kutatások tárgya, de 
néhány alapelv már körülhatárolható.

Ismert, hogy a borminőség és a stabilitás erősen függ a borban levő antioxidáns hatá
sú vegyületektől. Közülük talán a legfontosabbak a fenolos alkotók, köztük a tanninok, 
melyek befolyásolják a színt és az ízérzetet is. Feltételezik, hogy egyes poliszacharidok 
a borban kapcsolódhatnak a tanninokhoz a bor tárolása során. Az időben a tanninok és 
poliszacharidok vegyülése, valamint a mérsékelt oxidáció elősegíti a húzós fanyarság 
mérséklődését, a bor „éretté” válik. Az alkalmazás azonban gyors forgalmazásra szánt 
boroknál kényes lehet, mert az adagolt tannin nem mindig tud beépülni a bor szerkezeté
be, és kiütközik abból (S au cie r-G lo rif.s , 2000).

Különlegesen fontos a tanninok hatása az oxidációs jelenségek szabályozásában is. 
A szabad antocianinok instabil színanyagok. Az újbor színe döntően a szabad (monomer) 
antocianinoknak köszönhető. Ám ezek kémiailag instabilak, így az érlelés során a kon
centrációjuk gyorsan csökken.

Mint ismert, a stabil szín kialakulása kondenzált tanninok és antocianinok közt lét
rejövő stabil polimerek képződésének eredménye, direkt módon, vagy acetaldehid hí
don át. A célra a szőlő és a bor természetes oligomer vagy polimer formájú (katechin, 
epikatechin) tanninjai a legalkalmasabbak. Az ilyen vegyületek ellenállnak olyan színte- 
lenítő hatásoknak, mint a hő, a fény vagy a kénessav.

A hozzáadott szőlő eredetű borászati tanninok pozitív hatásait a borkészítésnél, s ké
sőbb is, többen kimutatták. Az alkoholos erjedés után -  mikor a bor bőven tartalmaz 
szabad antocianint és acetaldehidet - ,  a lefejtéskor adagolva a készítményeket, a konden
záció feltételei adottak. Alacsonyabb színámyalatúak, élénkebb vörös színűek lesznek a 
borok, a monomer antocianinok mennyiségének csökkenése pedig jelzi, hogy ezek a ve
gyületek beépültek a stabil kondenzált antocianin-tannin kombinációkba. Ezzel szemben 
hidrolizálható tanninkészítmények adagolásától ebben a fázisban (ellágkivonat, fatannin 
stb.) ilyen hatás nem várható, azok szerepe inkább az érlelés szakaszában bizonyított 
(lásd még: barrique érlelés).
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Ahogy az már világossá válhatott, a vörösborok születése, kezelése és érlelése során, 
éppen a nagyszámú fenolos vegyület jelenléte miatt, az oxidációs behatások alapvetőnek 
tekinthetők. A hangsúly ez esetben egyrészt az oxidációs hatás időtartamán, másrészt pe
dig mértékén van. A hagyományos, porózus szerkezetű edények (fából készült erjesztők 
és érlelő hordók) idején a kérdés nem merült fel, hiszen a bort kialakulásától kezdve érte 
egy folyamatos, de mérsékelt oxidációs hatás. A pórusmentes tartályok térnyerése, s a 
borízlés módosulása adta az ötletet, lehet-e a kívánt mértékig és időtartamig modellezni, 
egy megfelelő berendezés segítségével a természet által korábban megbízhatóan biztosí
tott oxidációs hatásokat. Ennek a kutatási tevékenységnek lett az eredménye, a ma már 
fehér és vörösborokhoz egyaránt alkalmazott mikrooxigénezés.

Egy erre a célra fejlesztett, számítógép által vezérelt program segítségével, a borász ál
tal előre megszabott borkészítési vagy kezelési fázisban, ml/literre megadható dózisban, 
„mikrobuborékok” formájában oxigéngázt adagolnak a mustba vagy a borba. (A buboré- 
koltatást végző fej leginkább egy akvárium levegőadagolójához hasonlít.)

A kis adagokban bejutó oxigén, affinitásnak megfelelően, reakcióba lép a közegben 
jelenlevő vegyületekkel, elősegítve ezzel az éppen aktuális borászati cél megvalósulását. 
A teljesség igénye nélkül, néhány mikrooxigénezési lehetőség:

• fehér vagy vörös mustokban az élesztő tevékenység segítésére,
• erjedő vörösborban a tannin-antocianin kombinációk kialakítására,
• almasavbontás beindításának elősegítésére,
• a borérlelés szakaszában a fahordós érlelés kiváltására.

Az alábbi 20. táblázat (K á lla y , 2004) a mikrooxidációs kezelések lehetséges helyeiről 
és a kezelések általában megszokott adagjairól ad áttekintést. Természetesen mindez csak 
irányokat jelez, hiszen az oxigén alkalmazását mind mennyiségileg, mind a bejuttatás 
legmegfelelőbb periódusát nézve, aprólékosan kell értékelni, a kezelendő bor és a cél 
ismeretében.

20. táblázat. A mikrooxigénezés alkalmazási lehetőségei ( K á l l a y , 2004)

O,-koncentráció Mikor Időtartam Előnyök

Must 3-5 ml/l 
(4-7 mg/l 
20 °C-on)

1 -2 nappal az erjedés 
kezdete után

1 -2 nap Élesztők szaporodása, 
egyenletes erjedés

Új bor 1-3 ml/l 
(1 -4 mg/l 
20 °C-on)

Erjedés után 
(acéltartály vagy 

barrik)

1-24 óra Redukált jelleg, H,S 
megszüntetése fejtés nélkül

Új bor kb. 10 ml/l 
(13 mg/l 

20 °C-on)

Az erjedés befejezésé
től a biológiai almasav- 

bomlás beindulásáig

10-30 nap A bor struktúrájának felépítése, 
stabilizálása. Polifenolok, 

antocianinok polimerizációja.

Bor 1-4 ml/l 
(1,3-5,2 mg/l 

20 °C-on)

Az érlelés során 6-12
hónap

A bor harmonizálása. Komplex 
aromakép, hosszú testes 

bársonyos íz!

A mikrooxigénezés a vörösborkészítés és érlelés során főként a fenolos alkotórészek fej
lődésének és strukturálódásának érdekében fontos; az almasavbontás előtt, hogy létrejöj
jenek az acetaldehid-hidak a tannin és antocianinmolekulák közt, az almasavbontás után 
pedig a fenolos vegyületek polimerizációját, az érleléshez szükséges szerkezet kialakulá
sát segíti elő, de az aromaképhez is hozzájárul (P ila tte  et al. 2005).

Mint említettük, a kialakuló törkölykalap visszamentésének konkrét megoldása inkább 
technikai kérdés, hiszen alapelveit tekintve több száz éve azonos, s a jelenkor borásza
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számos kiérlelt konstrukció közt válogathat. A ma korszerűnek tekinthető megoldások 
esetén a hangsúly az extrakció hatékonyságán, a kíméletes bemerítésen (a színanyagokat 
adszorbeáló seprömennyiség csökkentése érdekében) és a kézimunka-igény elkerülésén 
van. Ebbe a körbe ma ugyanúgy belefér a manufakturális, de korszerű és higiénikus káci, 
mint a saválló acélból készült, s gyakorlatilag tökéletesen automatizált sokféle tartály, 
ahol a színbor leengedése után a visszamaradt törköly kitárolása emberi kéz érintése nél
kül, a sajtoláshoz is biztosított.

A törkölykalap megbontásához és mozgatásához elterjedtek a következő megoldások:

Statikus rendszerek. A héjon erjesztés során kézi csömöszöléssel (káci), illetve a képződő 
szén-dioxid-nyomás kihasználásával vagy szivattyú közbeiktatásával (ma egyre gyak
rabban e két rendszer kombinálásával) teremtik meg a folyadék cirkulációját. A tartály 
alsó részéből feláramló (áramoltatott) erjedő must -  ma már leginkább nyomásérzékelö 
automatika által vezérelve -  elárasztja a törkölykalap felszínét vagy a fellépő hirtelen 
nyomásesés kényszeríti a szilárd részeket a tartály alsó harmadába vissza. Csak felsoro
lásszerűen néhány jól ismert, bevált és elterjedt tartálytípus e körből a hazai gyakorlatban: 
Padovan, Gimar, Defranchesci, Velő, ELBER nyomásimpulziós tartály stb. Különösen 
népszerű lett az elmúlt évtized egyik sikeres fejlesztése, a Ganimede elnevezésű vörös
borerjesztő. Itt egy szellemes elrendezésű, ún. by-pass szelep segítségével -  kicsit hason
lóan a hajdani automata vörösborerjesztők elvéhez hirtelen létrejövő nyomásesés „ejti 
vissza” a törkölykalapot, s gyakorlatilag átkeveri a teljes folyadékmennyiséget. A rend
szer zárt jellege következtében oxidációs hatások sem érvényesülnek, az erjesztési ciklus 
egyéb paramétereinek szabályozásával a tapasztalatok szerint jó  lehetőségek kínálkoznak 
könnyed, gyümölcs jellegű vörösborok készítésére (46. ábra).

Ganimede Ganimede

erjedés -  középső gázelvezetö-szelep
gázfeláramlás nyitása

46. ábra. Szénsavmacerációs vörösborerjesztés Ganimede tartályban
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A dinamikus rendszerek esetében valamilyen mechanikus „csömöszölő-szerkezet” vagy 
körforgó rendszer tartja a megkívánt és beállított időszakokban mozgásban a cefrét. Ilyen 
rendszer például, a már 30 éve konstruált Seitz-féle Roto-tartály vagy a korszerűbbnek 
tekinthető, ún. „taposó” csömöszölő szerkezettel szerelt tartály, melyek közül több is si
keresen működik Magyarországon. Léteznek lapátos, vagy speciálisan kiképzett keverő- 
elemmel szerelt tartályok is (pl. Dobossy-tartály). Az áramlástani viszonyok figyelem
bevételével alkották meg az igen hatékonynak és kíméletesnek bizonyult Saby-Clavel 
elnevezésű szerkezetet Bordeaux-ban. Programozható keveröelemei -  kissé a kaszához 
hasonló profillal -  egy csavarorsón mozognak fel-le, szétnyílnak a tartály teteje alatt és 
lesüllyednek lassan, függőleges irányban. A törkölykalapra gyakorolt nyomás, a süllye
dés tempója szabályozható ( 1-6 cm/sec). Útjuk végén az elemek -  állítható mélységben
-  1/8 fordulatot tesznek, mielőtt újra felemelkednek (C hatonnet, 2001).

Hangsúlyozni kívánjuk még egyszer, a dinamikus szerkezetek minősítésénél alapvető 
szempont kíméletességük, azaz a működésük során képződő üledékmennyiség arányának 
minimalizálása.

A piaci igényeket minden szempontból kielégítő vörösborok készítésére világszerte az 
alkoholos erjedést követő biológiai almasavbontás a jellemző, sőt a legtöbb ország gya
korlatában „kötelező”. A kétféle fermentáció egyetlen hosszú folyamatban megy végbe 
az erjesztőtartályban. A malolaktikus fermentáció kívánt hőfoka 20 °C körüli. Az alkoho
los erjedés után a bor többnyire önmagától hűl le erre a hőmérsékletre. A malolaktikus er
jedés előtt kerülik a kénezést. Az almasavbomlás spontán folyamatként vagy tejsavbakté- 
rium starterkultúrás beoltással megy végbe. Burgundiában számos termelő viszont elzár
kózik a beoltás által biztosított „gyorsaságtól” -  mert G erb au x -B riffo x , (2002) közlése 
szerint - ,  a hosszabb folyamatként lezajló almasavbontás kedvez a színnek, 10—15%-kal 
kisebb a színanyagveszteség. A malolaktikus fermentáció sajátos jelleget ad a vörösbor 
karakterének. A tejsav képződése mellett speciális aromaanyagok keletkeznek.

A kierjedt vörös újborok lefejtése és alapkénezése után már a borkezelés lépései követ
keznek. Meg kell azonban említenünk egy újdonságot. A fehérboroknál használt finom
seprőn tartás ma már a vörösborok tárolása során is megjelent. A folyamat során interak
ció lép fel az autolízisen áteső élesztősejtfal poliszacharidjai és a bor polifcnoljai közt, 
ez pedig a színre és a húzósság érzetre pozitív hatású. A mérések szerint a vörösborok 
finomseprőn érlelése során nem történik változás az összes antocianintartalomban, de nő 
a lekötődött -  tehát stabil -  antocianintartalom. A kolloid állapotú tanninok mennyisége 
ugyanígy nő, a fanyarság érzetet jelző zselatin-index pedig csökken (Fuster-Escot, 2002).

7.3.5.2. Vörösborok készítése melegítéses eljárással
A melegítéses vörösborkészítés esetében a hő fehérjedenaturáló hatását hasznosítjuk. 
A hőközlés és a megszabott kioldási idő után a kékszőlő cefréjéből vörös mustot nyerünk, 
melyet hasonlóan a fehér musthoz, borrá erjesztünk.

A melegítéses technológia megjelenése mind a világban, mind Magyarországon a 60- 
as évek végére tehető. Már a technológia első képviselőit (Alfa-Laval „Rosenblad” spi
rálcsöves cefrehevítő, IMECA immerziós hevítő) jellemezte a könnyen automatizálható, 
vonalszerűén megtervezett géprendszer, amely nagy kapacitású, iparszerü feldolgozást 
tett lehetővé. Az említett technológiák 1-2 perces, 60-70 °C-os cefrehevítést, és ugyan
ezen a hőfokon, 1/2-2 órás, ún. hőntartást alkalmaztak. (A hőkezelés hatására a sejtek, 
illetve fehérjemembránjaik átjárhatóak lesznek, a hőntartás alatt a szín- és cserzöanyagok 
kioldódnak a mustba.)

A melegítéses elven működő berendezések első nemzedéke -  mindenütt a világon -  a 
80-as évek elejére háttérbe szorult. A tömegborok iránti piaci igény radikális csökkenése 
mellett ennek oka volt még:
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• az üzemeltetési (energia) költségek robbanásszerű megemelkedése a 70-es évek 
közepén, amit még súlyosabbá tett a gyakran energiapazarló, nem rentábilis gép
rendszer,

• az elkészült vörösbor „uniformizált” jellege, és végül a leglényegesebb ok,
• a melegítéssel készült vörösborok nehezebb tisztíthatósága.

A cefrehevítés alapjaiban jól irányítható technológia. Ugyanakkor kedvezőetlen tech
nológiai következmény az, hogy a kapott vörös must vagy újbor nehezen tisztítható a 
szokásos statikus ülepítéssel. Ez utóbbi jelenség oka az, hogy a hevítés inaktiválja a 
szőlőből a mustba átkerülő természetes pektolitikus enzimeket. Ennek következménye
ként a zavarosító anyagok kicsapódását gátló védőkolloidok (nyálkaanyagok) lebomlása 
meghiúsul, és a védőkolloid hatás miatt a szokásos tisztító kezelések hatástalanok. Több 
esetben speciális enzimkészítményeket ajánlanak ilyenkor a tisztulást gátló anyagok le
bontására (pl. Trenolin Thermo DF, Trenolin T-stab.DF). A kezelés után, napjainkban 
főként a vákuumdobszürőket használják a meleg mustok tisztításának céljából, ám ezek 
igen jelentékeny mennyiségű környezetszennyező hulladékkal működnek. A melegítéssel 
nyert mustok szűréssel történő tisztításának további alternatívái a szeparátor, a tangenciá- 
lis szűrő és a flotáció. A vizsgálatok szerint a flotáció tűnik a leghatékonyabbnak a cefre- 
hevítéssel nyert mustok tisztításához, megfelelő teljesítmény mellett, ám a dobszürőhöz 
viszonyítva gyengébb tisztítási eredménnyel ( D e s s e ig n e - C a b o u l e t , 2002).

A melegítéses technológia modernizált változatban újra feltűnt a ’90-es években 
(Kieselmann, Red Hunter), s több helyen használatos. Az eljárás módosításai közt ki kell 
emelnünk, hogy a gyors, erőteljes cefrehevítést követően ma már vagy hosszabb, de ala
csonyabb (30-40 °C) hőfokon történő hőntartás következik; vagy pedig csak a mustot 
hevítik fel, így a kolloidális zavarosságok „kezelhetőbbek”. Emellett a vonalak szerves 
egységei a hatékony tisztítást szolgáló berendezések is, mint a szeparátor, vagy a tangen- 
ciái is szűrőgép.

A melegítéses technológiát penészes, rothadt kékszőlő feldolgozása esetében is jól al
kalmazhatjuk. Ilyenkor a hőhatás segíti a rothadás következtében részben roncsolódott 
szövetekből a színanyagok teljesebb kinyerhetőségét, emellett inaktiválja a bamulási fo
lyamatokért felelős, Bothrytis által termelt lakkáz enzimet.

7.3.5.3. Vörösborok készítése szénsavatmoszférában
A szénsavatm oszférás vörösborkészítés (FLANZY-eljárás) a belső szöveti enzimek által 
indukált speciális ferm entációs jelenségeken alapszik. Az alkoholos erjedésnek itt csak a 
folyam at legvégén, a szénsavatm oszférában lezajló anaerob m etabolizm usok után kinyert 
szín- és préslevek borrá erjesztésekor ju t szerep.

A kézimunka-igényes, nagy gondosságot igénylő eljárás különleges gyümölcskarak- 
terü, házasításra jól használható vörösbort eredményez. A módszert széleskörűen ismerik 
ugyan, de világszerte csak igen kis mértékben alkalmazzák a gyakorlati borászatban.

A módszer elméleti alapjaival -  P a s t e u r  nyomán -  az 1930-as években M. F l a n z y  

kezdett el foglalkozni. A bonyolult anaerob metabolizmuson alapuló, enzimes folya
matrendszer néhány részfolyamata (különösen a bogyón belüli szöveti fermentáció) ma 
még nem tökéletesen ismert. A technológiát F l a n z y  (1987) munkája alapján ismertetjük. 
A technológia az ép szőlőbogyóban lezajló jelenségeket használja ki. A szigorúan anae
rob feltételek között speciális lebontó és felépítő folyamatok zajlanak le.

A szénsavatmoszférás vörösborkészítés négy jól elkülöníthető fázisra osztható. Az 
egyes fázisokat és azok legfontosabb ismérveit szemlélteti a 47. ábra.

A z 1. fázis során a CO,-gázzal feltöltött tartályba betöltik az ép szőlőfürtöket. Mivel a 
bogyók roncsolódása nagyobb mennyiségű törődésmusthoz és a jelenlévő élesztők miatt
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szőlő
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erjedésben levő 
szín- és/vagy 
préslé

47. ábra. A szénsavatmoszférás 
vörösborkészítés sémája 

( F lanzy  et al. 1987)
1. ép szőlő betöltése, 2. első 

fermentációs fázis, 3. léelválasztás 
(színié), préselés (préslé), 4. második 

fermentációs fázis (alkoholos- 
malolaktikus erjedés)

AM = anaerob metabolizmus 
AE = alkoholos erjedés 
A = áztatás
MF = malolaktikus fermentáció

betöltés

h
alkoholos erjedéshez vezetne, alapkövetelmény a 
kíméletes tartálytöltés, a bogyók épségének mi
nél teljesebb megőrzése.

A 2. fázis a legdöntőbb szakasza a borkészí
tésnek. A szőlőbogyók kezdetben, 24-36 órán át, 
a tartály légterében levő CO,-ot abszorbeálják, 
ezért a fogyást ebben a szakaszban további gáz- 
bevezetéssel pótolják. A későbbiekben a bogyó
kon belül enzimatikus folyamatok indulnak meg, 
amelyek eredményeként:

• almasavból etilalkohol képződik (a techno
lógiát egyedivé tevő ún. malát-kataboliz- 
mus révén), az almasav degradációja miatt 
pedig a pH emelkedik,

• speciális, csak az így készült borokat je l
lemző illat-, zamatanyagok jönnek létre 
(etil-cinnamát, benzaldehid, vinil-benzén 
stb.),

• savképződés (borostyánkősav, vagy az 
egyes aroma összetevők perkurzoraként is
mert shikiminsav), illetve magasabb rendű 
alkoholok képződése zajlik le.

Emellett kezdettől fogva jelen van és a bogyók 
szétesésével tovább zajlik a jelenlévő élesztők ál
tal kiváltott, de igen korlátozott alkoholos erjedés 
is, a bogyókból kiszabadult mustban.

így tehát egyszerre van a tartályban jelen az 
anaerob metabolizmus a gázfázisban (ép bogyók 
a tartály felső harmadában), a folyadékfázisban 
(ép bogyók a tartály alján összegyűlt mustban) 
és egy fékezett, klasszikus, alkoholos erjedés (a 
2 . fázis végére az alkoholtartalom nem több mint 
2-3%).

Az anaerob metabolizmus állapotában levő 
ép bogyó, a szén-dioxid mellett, képes a kör
nyezetében levő alkoholt is (illetve annak gőze
it) abszorbeálni. Az alkoholgőzök „átmossák” a 
széteső bogyóhéjat, a külső alkohol bediffundál 
a bogyóba (ozmotikus transzfer), s így a héjból a 
bogyóba old polifenolokat, addig kötött formában 
levő illóvegyületeket, s előnyös észterképződési 
reakciók mennek végbe. Az első fermentációs fá
zis szokásos hőmérséklete 28-30 °C, időtartama 
8-10 nap (48. ábra).

A 2. fázis lezajlását követően, leengedik a 
színlevet, és az elfolyósodott, kék színét elvesz
tő bogyó tömeget kipréselik. A különválasztásra 
szükség van azért is, mivel a technológiát je l
lemző illat- és aromaanyagok többségükben a 
bogyókba zárt préslében találhatók, azaz a préslé

C 0 2 2

ép szőlő 
gázfázisban
ép szőlő
folyadékfázisban

törődésmust

színié
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szöveti
ferm entáció

az értékesebb, bortech
nológiai szempontból 
nemesebb alapanyag.

alkoho los
erjedés

áz ta tá s

A 3. (préselési) fá 
zisból a már erjedés
ben levő mustot a biz
tonságos erjedéshez 
fajélesztővel beoltják 
és az erjesztést 18-20 
°C-on vezetve, azt ki
erjesztik, majd tech
nológiai eszközökkel 
elősegítik a kívánatos 
malolaktikus fermentá
ció lezajlását.

48. ábra. A szénsavatmoszférás vörösborkészítés első fázisának 
jelenségei (az UVB-Bourgogne kiadványának ábrája alapján, 1996)

A 4. fázis az alkoho
los és a malolaktikus 
fermentáció.

Az eljárással nyert 
vörösborok elsősorban

gyümölcsös jellegük miatt érdemelnek figyelmet. Az érlelés során ez a karakter csökken, 
majd egy idő után belesimul a vörösbor megszokott jellegébe. Ebből adódóan az így 
készült bor elsődlegesen gyors forgalmazásra szánt, könnyű vörösborok házasítási alap
jaként jön szóba. Magyar viszonyok közt P ásti et al. (1995-1996) vizsgálták a módszer 
hazai alkalmazhatóságát. Megállapításaik szerint egyes, minőségi vörösborok készítésére 
ritkábban alkalmas fajták szénsavatmoszférás feldolgozása elősegítheti az adott szőlőfaj
tajobb hasznosíthatóságát.

Sok tekintetben rokon technológia a „szigorú” szénsavatmoszférás kezelésnél sok
kal elterjedtebb primőr vörösborkészítés. A borpiacon ennek legismertebb képviselője 
a Beaujolais nouveau. Az elmúlt években több magyar termelő is megkísérelt hasonló 
jellegű bort fogalmazni.

A primőr technológia lényeges különbsége a F lanzy  eljáráshoz képest, hogy a tartályba 
helyezett ép fürtökben ugyanúgy elősegíti az első néhány napban az anaerob jelenségek 
lezajlását, ám a későbbiekben tág teret enged a klasszikus héjonerjedésnek azzal, hogy az 
ép fürtök mellett szokásosan feltárt fürtök is vannak a tartályban (60-70%). A már emlí
tett ozmotikus transzfer jelenségét F o n d v illf -B a g n o l (1996) oly módon javasolja elő
segíteni, hogy a macerációs tartály magasságának 30%-áig erjedő mustot, vagy egy erje
désben levő másik tartály alkoholban dús gőzeit bevezetve a primőr alapanyag tartályába, 
elősegítjük az anaerob aromák képződését és azoknak a héjból a bogyóba juttatását. Az 
ilyen típusú borokat az almasavbontás, pihentetés és gyors (néhány hetes) készrekezelés 
után, mint friss, rusztikus vörösbort, még az adott évben forgalmazzák.



8. A BOR KEZELÉSE

A must kierjedése után keletkezett bor eleinte zavaros, illata, zamata fejletlen. Élvezeti 
értékét rontják a benne szuszpendált anyagok, melyek részben a mustból kerülnek át, 
részben az erjedés, majd a borfejlődés folyamán bonyolult fizikai, kémiai és biológiai 
változások eredményeként keletkeznek.

A zavaros újbor a gravitációs ülepedés folytán tisztulni kezd, ezáltal mindinkább él
vezhetőbbé válik. A tisztulási folyamat azonban lassú és nem tökéletes. Ezért a bort ha
tékony kezelésekkel kell megtisztítani. A borok g\>ors megtisztítása a mai borászati elvek 
figyelembevételével fontos technológiai és üzemgazdasági követelmény.

A bor élvezeti értékét a tisztaság mellett alapvetően meghatározza főbb alkotórésze
inek aránya, összetétele. Ezért a borok esetleges összetételbem hiányosságait mielőbb 
meg kell szüntetni, és ezt követően a borokat a szükséges ideig érlelni kell.

A bor fejlődése, érése rendkívül bonyolult folyamat, mely az erjedéstől a palackozásig, 
sőt a fogyasztásig terjed. Ezalatt igen sok, máig sem teljesen tisztázott fiziko-kémiai, ké
miai reakció játszódik le. A reakciók kezdetben nagyobb sebességűek, később lassúbbod- 
nak. Az érés teljes időszakára a folyamatos átalakulás jellemző, melynek eredményeként 
kialakul és mindinkább véglegessé válik a bor illata, zamata, jellege.

A bor érésében a boralapanyag (szőlőtermés) minősége és számos más, figyelemre 
méltó körülmény mellett legjelentősebbek az oxidációs-redukciós folyamatok, illetve vi
szonyok. A modem borászati technológia eszközeivel befolyásolhatók az érési folyama
tok. Aszerint, hogy az oxidációs vagy a redukciós hatásoknak mikor és milyen mértékben 
engedünk teret a bor érésében, megkülönböztetünk reduktív, mérsékelten reduktív, mérsé
kelten oxidatív és oxidativ borkezelést. Közöttük azonban merev határ nem húzható. Az 
egyes technológiák kiválasztásában, illetve kombinálásában a szőlőtermés minősége ál
talában determináló, az üzemgazdasági, piaci stb. viszonyok pedig befolyásoló tényezők.

Az oxidációs-redukciós változások nemcsak a bor érését befolyásolják, hanem lánc- 
reakciószerüen indítanak meg olyan fizikai, kémiai, sőt gyakran biológiai folyamatokat, 
melyek a bor újabb és újabb zavarosodását okozhatják. A folyamatok sora tulajdonkép
pen már az erjedéssel együtt megkezdődik; a keletkező alkoholban bizonyos anyagok 
oldhatatlanná válnak, kicsapódnak. A zavarosodások mindaddig ismétlődnek, míg a bor 
kellő stabilitást nyer.

A borstabilizáció a palackozás térhódításával világviszonylatban a borászat kulcskér
désévé vált.

Mindezeket összefoglalva a bor kezelésének célja a bor keletkezésétől a forgalomba 
hozataláig, illetve elfogyasztásáig a következő kettős technológiai feladat teljesítése:

1. A borfejlődés irányítása az illat-, íz- és zamatanyagok legkedvezőbb kialakítása cél
jából.

2. A bor megtisztítása, továbbá üledék- és zavarosságmentességének szavatolása a fo
gyasztásig.

E kettős feladatkör magas szintű, borászati ismereteket és korszerű műszaki felkészült
séget kíván.

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a kitűnő borászati fölkészültségű szakember a 
legkorszerűbb technikával is csődöt mond, ha figyelmen kívül hagyja a gazdálkodás alap
vető szabályait. A bor piacra készített áru; nem közömbös tehát, hogy keletkezésétől mi
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lyen technológiai, műszaki és üzemgazdasági feltételek között mikor, milyen minőségben 
és formában válik áruvá.

Az előbbiekből következik, hogy a borkezelést még azonos jellegű borok előállítá
sakor sem lehet általánosítani, és nem lehet egy mindenkor alkalmazható technológiai 
sémát kialakítani. A borkezelési műveletek megismeréséhez célszerű csoportosítás szük
séges. Legcélszerűbbnek tartjuk az egyes műveletek hatásmechanizmusuk szerinti cso
portosítását, a borok készrekezelését szolgáló technológiai sorrend alapján. Ismertetjük a 
különböző borok kezelési igényeit, valamint a bor esetleges rendellenességeit.

A csoportosítás alapja a következő:
• a bor tisztítása,
• a bor harmonikus összetételének kialakítása,
• a bor érésének szabályozása,
• a bor stabilizálása.

A bor tisztító kezelései előtt mintegy bevezetésül -  jelentőségénél fogva -  kiemelten 
foglalkozunk a bor öntisztulásával. A fejezet befejező részében a borok rendellenes el
változásait ismertetjük.

8.1. A bor öntisztulása, természetes stabilizáció

A borok fejlődésük egyes szakaszaiban különböző mértékben zavarosak. Legzavarosab
bak az új borok közvetlenül a kierjedésük után, amikor még szén-dioxiddal telítettek. 
A nagy tömegű szén-dioxid belső nyomása folytán lebegő állapotban vannak a szőlő
terméssel bekerült szennyeződések, elhalt élesztősejtek, valamint az erjedés folyamán 
kicsapódó anyagok egy része.

Ezután csökken, majd megszűnik a szén-dioxid-nyomás, a nagyobb sűrűségű szusz- 
pendált anyagok a gravitáció révén leülepednek, a bor többé-kevésbé megtisztul. A za
varos újborok öntisztulásával egyidejűleg és azt követően a bor érése, fejlődése során 
bonyolult folyamatláncban természetes stabilizálódás megy végbe. Ennek mértékét két 
körülmény erősen befolyásolja:

1. A bor önmagában is rendkívül heterogén összetételű: egyidejűleg valódi oldat, kol
loid oldat és diszperz rendszer. A borban egyaránt vannak stabilizációt elősegítő és 
fékező anyagok.

2. Az egyes borok összetételében nagy különbségek adódhatnak, mely különbségeket 
alapvetően meghatározza a szőlőtermés változatos minősége, és befolyásolja a bor
készítés módja.

A homogén és a kolloid, továbbá a kolloid és diszperz rendszerállapotok közötti átmene
tek nem élesek, hanem elmosódottak. A gyakorlati borászat szempontjából a kolloid és 
a diszperz állapot közötti átmenet tekinthető kritikus állapotnak, pontosabban ennek az 
átmenetnek az a pontja, ahol a részecskék között megjelennek a szabad szemmel látható 
kicsapódások.

A bor egész fejlődése folyamán végig megfigyelhetők olyan változások, amelyeknek 
során a rendszer homogén állapotból kolloid állapotba, s ugyanakkor kolloid állapot
ból diszperz állapotba megy át. Következésképpen, a bor többé-kevésbé zavarossá válik, 
majd tisztul. Az egyik állapotból a másikba való átalakulást különböző körülmények idé
zik elő, amelyeket ismerni, vizsgálni kell. Hasonlóan ismernünk kell a kiválások, kicsa
pódások okait és folyamatát.
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Kémiai értelemben a borban maradó kolloidok egy része az óriás molekulájú, ún. 
eukolloidok közé tartozik (fehérjék, polifenolok), mások a bor fejlődése során bekövet
kező változások hatására kerülnek kolloid állapotba (borkő, nehézfém-sók).

A borok összes kolloidja 500-1000 mg/l, de esetenként több is lehet (túlérett vagy 
rothadt szőlő). A mustok kolloidtartalma nagyobb, mint a boroké, az erjedés folyamán 
ugyanis sok kolloid kicsapódik. Kevés kolloid anyagot (kb. 100 mg/l-t) az élesztő is ter
mel.

A kolloidok kicsapódásának első tényezője az alkoholtartalom megjelenése és további 
emelkedése. A pH változása, valamint az oxidációs folyamatok is előidézhetik az egyen
súly felbomlását.

A cserzőanyagokban dúsabb, továbbá a keményebb borok könnyebben tisztulnak.
A klasszikus, régi borkezelés idejében a kiválások hosszadalmas érés folyamán, évek 

alatt mentek végbe. Ez a folyamat a bor természetes stabilizálódása. Ilyen hosszú idő alatt 
a stabilizációval egyidejűleg erős oxidálódás is föllép, ami tönkreteszi a borok elsődle
ges szőlőbukéját. A természetes stabilizáció vontatott, évekig tartó folyamat, sőt, sokszor 
több esztendő alatt sem válik stabillá a bor.

A borok öntisztulása és természetes stabilizálódása a korszerű borászatban látszólag 
veszített jelentőségéből. Ez csak a látszat. Fontos üzemgazdasági és technológiai okok 
késztetnek bennünket arra, hogy célszerűen kiaknázzuk e folyamatokban rejlő előnyöket, 
és irányítsuk azokat.

Tudvalevő, hogy a borok spontán tisztulása és stabilizálódása nem választható szét 
egymástól, hiszen már a mustkezeléskor, majd a zavaros újborok tisztulásakor megkez
dődnek a stabilizációs folyamatok is. Mivel azonban közvetlenül az erjedés utáni idő
szakra elsősorban a tisztulás jellemző és a későbbire inkább a stabilizálódás, ezek prakti
kusan megkülönböztethetők a következők miatt.

A borok öntisztulása a gravitációs erőnek köszönhető, mely bármiféle beavatkozás 
nélkül szüntelenül hat. Ezt az ingyenes energiát a borminőségre gyakorolt kedvező ha
tása, valamint gazdaságossági okokból feltétlenül ki kell használni. A gyors és hatékony 
öntisztulás igen előnyös a borok ízbeli fejlődésére, kezelhetőségére, stabilizációjára. A 
borok mindenkori tisztasága ugyanis szoros összefüggésben áll az illat- és zamatanyagok 
finomságával. Más fogalmazásban: minél tisztább a bor, annál finomabb az illata, zamata 
(E perjesi, 1963). A zavarosító anyagok rendellenes elváltozás nélkül is fedik a bor aro
maanyagait.

Az öntisztulás mértékét befolyásolja a szőlő egészségi állapota, minősége, a szőlőfel
dolgozás módja, a must kezelése, az erjedés lefolyása, a bor összetétele. Az öntisztulás 
gyorsabb és eredményesebb akkor, ha:

• a szőlőtermés egészséges,
• a szőlőt a túlérés bevárása nélkül a teljes érettség állapotában szüreteljük,
• a szőlőfeldolgozás során a nagy kolloidtartalmú utóprésmustol külön választjuk,
• a mustot tisztítjuk,
• a mustot, illetve a cefrét hatékony segédanyagokkal (pektinbontó enzim stb.) ke

zeljük,
• az erjedést irányítjuk,
• a must cukortartalma teljesen kierjed, a bor savtartalma nagy, sűrűsége kicsi.

A borok öntisztulása -  mint azt már hangsúlyoztuk -  hatással van a stabilizációra is. 
Manapság, amikor a borok túlnyomó többségénél hatékony eszközökkel segítjük a 
készrekezelést, a természetes stabilizáció nyújtotta előnyök a kezelések közötti pihente
tés, tárolás, érés időszakában aknázhatók ki.
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8.2. A bor tisztító kezelései

A kereskedelmi forgalomba hozott bornak kifogástalan tisztaságúnak kell lennie. A pa
lackos bortól tükrös tisztaságot kívánunk. A bor bonyolult összetételénél az instabilitási 
körülményeknél fogva az öntisztulással gyakorlatilag sohasem érhető el a tökéletes tisz
taság. Következésképpen hatékony kezelésekkel kell a bort ebbe az állapotba hozni, a 
borfejlődés bonyolult sajátosságainak figyelembevételével.

A bor a tisztaság nagyon sok fokozatát éli át fejlődése és kezelése közben. A borkeze
lések során lépésről-lépésre tisztítjuk a bort, egészen a megkívánt tisztasági fokozatig. A 
bor tisztulása tehát mindig viszonylagos.

Vizsgáljuk meg e fejlődési folyamatot és az eközben alkalmazandó tisztító kezelések 
szükségességét!

Az újborok nehezebb zavarosító anyagai a sürűségkülönbség alapján a bortartályok, 
hordók aljában összegyülemlenek; ezt az üledéket sűrű seprőnek nevezzük. A bort fejtés
sel választják el a seprőtől (dekantálás). A folyadék sűrűségével megegyező vagy ahhoz 
közel eső kisebb részecskék viszont továbbra is a borban maradnak lebegő állapotban. A 
„lebegő seprő” -  bár tömegét tekintve elenyésző a tömör seprőhöz képest -  finom elosz
lásban megnövelve a bor belső felületét, jelentősen kihat annak fejlődésére. A lebegő sep
rő jó  része szerves anyag, mint pl. elhalt élesztősejtek, fehérjeanyagok és más kolloidális 
zavarosságok. Ezek bomlanak és bomlástermékük -  főként ha penészes, rothadt volt a 
szőlő -  kedvezőtlenül befolyásolják a borok illatát, ízét, harmóniáját, stabilitását. Ezen 
sokat javíthatunk a must erjedés előtti tisztításával.

A durvább zavarosságok gravitációs ülepítéssel és szeparálással, a finomabbak derítés
sel és szűréssel távolíthatók el. A bor lépcsőzetes tisztításának sorrendje a nagyüzemek
ben: fejtés, szeparálás, derítés, szűrés. Kis- és középüzemekben teljes egészében kimarad 
a szeparálás, amely újabban a nagyüzemekben is háttérbe szorult.

E műveleteket részletesen ismertetjük a következőkben.

8.2.1. Fejtés
A fejtés lényege, hogy a bort egyik tárolóedényből a másikba átáramoltatjuk. A fejtés 
a hagyományos borászatban általában önálló pincemüvelet jelent. Célja legtöbbször a 
dekantálás, vagyis a bor elválasztása a seprőtől.

A nagyüzemekben a fejtés szerepe lényegesen megnőtt, alkalmazása kibővült. A kor
szerű borászat magas műszaki színvonalán a fejtés csaknem elvesztette korábbi önálló
ságát, hiszen a kénezés kivételével valamennyi borkezelési eljárással kapcsolt, leggyako
ribb műveletté vált.

A fejtés leggyakoribb célja és alkalmazása:
a) kierjedt újbor áttárolása erjesztőtartályokból a pincébe vagy tárolóba,
b) a pincében végzendő első fejtés,
c) a bor elválasztása a fejlődése során kivált üledéktől,
d) különféle pinceműveletekkel (tisztító, stabilizáló stb. kezelések) való kapcsolás,
e) oxidációs folyamatok elősegítése a bor fejlődése és stabilizálása érdekében,
f) a bor rendellenes elváltozásainak (kénhidrogénszag stb.) megszüntetése,
g) a bor mozgatása palackozás és hordós bor szállítása (ki- és bepincézés) alkalmával.

Fejtési módok
A fejtés módját a célszerűség határozza meg. A fejtés lehet nyílt, félig zárt és zárt.

Nyílt fejtéskor a bort csapon át kármentőbe engedjük, és innen az akonanyíláson át vezet
jük tovább a hordóba.
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Félig zárt fejtéskor kármentőt nem használunk, hanem a bort közvetlenül a csapról szív
juk, és az akonanyíláson át vezetjük a megtöltendő hordóba. A bor sugárban ömlik be, 
felszíne erősen hullámzik.

Zárt fejtéskor a két hordó csapját tömlővel kötjük össze. A bor nyugodt felszínnel emel
kedik a megtöltendő hordóban, ezáltal kevesebb levegőt nyel el. Még zártabbá tehető a 
fejtés, ha a töltésre kerülő hordóba előzetesen védő gázt (CO,, N2) vezetünk.

8.2.1.1. Fejtési idő
A fejtések közül legfontosabb az első fejtés, amely jelentősen kihat a bor további fejlődé
sére. Ekkor választjuk el az újbort a seprő nagy részéről. Az első fejtést a kis- és közép
üzemekben általában nyíltan végezzük. Kivételt képeznek a bamatörésre hajlamos borok, 
melyeket először zártan fejtünk, és csak a törésre való hajlam megszüntetése után fejtünk 
nyíltan. Nyílt fejtés hatására olyan folyamatok indulnak meg a borban, amelyek a benne 
levő termolabilis fehérjék, nyálkaanyagok kicsapódásához vezetnek. A levegőre érzékeny 
anyagok kiválásának elősegítése alapvető stabilizációs követelmény. Ezért az első nyílt 
fejtés a kis- és középüzemekben nem maradhat el.

Korszerű nagyüzemekben, melyekben hatékony musttisztítással (pektinbontó enzimes 
kezelés, flotálás stb.) eltávolítják a levegőre érzékeny kolloidanyagokat, az első fejtés 
zártan végezhető. A korszerű borkezelés fontos szabálya, hogy a borokat egyes esetektől 
eltekintve (telt vörösborok, nagy savtartalmú borok, borkülönlegességek) minél előbb 
fejtsük le a seprőről.

Korai fejtést igényelnek a természetes szőlöillattal és -zamattal rendelkező, reduktív bo
rok, valamint a könnyű, savszegény borok, melyeknél a biológiai savcsökkentés nem 
kívánatos. Az erjedés befejeztével azonnal fejtjük a penészes, rothadt termésből származó 
bort. Az első fejtést a kierjedés után általában 2-6  hét múlva végezzük.

Későbben fejtjük a nagy cukortartalmú mustokból nyert, nagyobb alkohol- és extrakttar- 
talmú borokat, melyeknél rendszerint hosszú az utóerjedési szakasz és tisztulásuk is las
súbb. A biológiai almasavbomlás elősegítése érdekében későbben fejtjük a vörösborokat 
és egyes fehérborokat.

Némelykor előnyös lehet a borok 1-3 hónapos, ún. finom seprőn tartása. Ezzel a 
módszerrel a nagyobb savtartalmú borok biológiai almasavbomlását segítjük elő, és az 
elpusztult élesztősejtek enzimes lebomlása (autolízise) révén keletkező értékes illat- és 
zamatanyagok is jobban feltárhatók. Az autolízistermékek jelenléte különösen fontos a 
palackos erjedésü pezsgőben. Az autolizátumok növelik a bor zamatosságát, testességét.

A seprőn tartás feltételei:
a) egészséges szőlő,
b) fahordós tárolás,
c) optimális pinceklíma,
d) nagy savtartalom.

Az első fejtést követő további fejtések a hagyományos, kisüzemi borászat alapvető mű
veleteinek számítanak. A kisüzemekben a második fejtést az első fejtés után 3 -4  hónap 
múlva, a harmadik fejtést pedig tovább 5-6 hónap múlva végzik. A nagyüzemek borásza
ti technológiájában az első fejtést hatékonyabb tisztító és stabilizáló kezelések követik, 
ezért a továbbiakban általában szükségtelenné válik a pincén belüli önálló fejtés. Csupán 
a hosszabb érlelési időt igénylő borkülönlegességeknél lehet indokolt a második és a 
további fejtések önálló elvégzése.
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$.2.1.2. Fejtési eszközök

Borszivattyúk
A borszivattyúk a fejtés legfontosabb kellékei, sőt egyúttal a borászati üzem legáltaláno
sabban használt gépei is. Szivattyúkra van szükség a különféle termékek szállításához és 
más borászati gépek, berendezések üzemeléséhez. A borszivattyúkkal szembeni követel
mények a következők ( M b r c z , 1978):

• viszkózus és szilárd részecskékkel kevert folyadékok (durva szuszpenziók) szállítá
sára is alkalmas legyen,

• önfelszívó képesség,
• lüktetésmentes (áramlásszerű) folyadéktovábbítás,
• szállítóképességét a nyomómagasság kevésbé befolyásolja (mennyiségtartó képes

ség),
• egyszerű áramlásszabályozás,
• levegőt is lehessen vele szállítani (szűrők, hőcserélők stb. ürítése).

E követelmények alapján megállapítható, hogy minden feladatra alkalmas univerzális 
borszivattyú nincsen, tehát a borgazdaságoknak különböző szerkezetű szivattyúk közül 
kell kiválasztaniuk a számukra legalkalmasabbakat.

A borászatban használatos szivattyúk szerkezetük alapján lehetnek térfogat-kiszorítá- 
sos [dugattyús, illetve csavar-(csiga)] szivattyúk és örvény [centrifugál, illetve oldalcsa- 
tomás (folyadékgyűrüs)] szivattyúk.

Dugattyús szivattyúk. A szelepes szivaty- 
tyúk közül legelterjedtebbek a térkiszorítás 
elvén alapuló kettős működésű dugattyús 
szivattyúk. Előnyük, hogy térfogatáramu
kat a nyomómagasság kevésbé befolyásol
ja. Önfelszívók, viszkózus és diszpergált 
anyagokat tartalmazó folyadékok (sűrített 
must, seprős bor, híg borseprő stb.) szál
lítására is alkalmasak, hatásfokuk jó. Hát
rányuk, hogy terjedelmesek, a folyadékot 
lökésszerűen szállítják, nagy az önsúlyuk, 
több a forgó alkatrészük (49. ábra).

Spirálcsavaros (csigás) szivattyúk. A  spi
rálcsavaros szivattyúk alkalmasak nagy 
viszkozitású folyadékok (zavaros must, 
borseprő) szállítására is, ha azok mente
sek nagyobb szilárd részektől (szőlőmag 49. ábra. Dugattyús szivattyú metszete: 
stb.). Alkalmazásuk stabil és mobil szivaty- 1. dugattyú, 2. dugattyúnk!, 3. tömszelence, 
tyúként egyaránt széles körű, a borászaton 4. szívócsonk, 5. nyomócsonk, 6. szívószelep, 
kívül más iparágakban is. Különleges szer- 7- nyomószelep, 8. szelepház, 9. légüst 
kezeti kialakításuknál fogva nyomóerejük,
össz-emelőmagasságuk nagy. Önfelszívók. Üzembe helyezés előtt azonban a szívótér a 
sztátor és a rotor különböző szerkezeti anyaga miatt a szállítandó folyadékkal gondosan 
feltöltendő (50. ábra).

Centrifugális szivattyúk. Szivattyúházuk jellegzetesen csigaház alakú, melyben koncent
rikus illesztésű lapátkerék forog. A bor kis munkaképességgel axiálisan érkezik a járó
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5/. ábra. Centrifugális szivattyú működési 
elve: 1. járókerék, 2. szívócsonk,

3. nyomócsonk

kerék csatornáiban, és a centrifugális erő 
hatására radiálisán távozik. A lapátkereket 
elhagyó folyadék sebességenergiája a „csi
gaház” folyamatosan bővülő csatornájában 
nyomásenergiává alakul át.

A centrifugális szivattyúk nem önfelszí- 
vók. Ezért az üzemekben többnyire hely
hez kötve, stabil elhelyezéssel, ráfolyással 
működtetik őket (51. ábra).

Oldalcsatornás (folyadékgyűrűs) szivaty- 
tyúk. Nagy nyomómagasságot teljesítenek 
és önfelszívók. Mindkét csatlakozócsonk 
(szívó- és nyomócsonk) a szivattyúház fö
lött található. A felső helyzetű szívócsonk 
megkönnyíti a szivattyúház feltöltődését. 
Térfogatáramuk tág határok között köny- 
nyen szabályozható. Ez különösen kisebb 
pincészetekben és kisebb palacktöltők üze
meltetésénél előnyös. Nagyüzemekben, 
ahol különböző berendezéseket, például 
lapszürőket kapcsolunk a szivattyúhoz, 
ennek nincs különleges jelentősége, a szü- 
rőnyomás növekedésével ugyanis a szűrő 
„fojtószelepként” működik és szabályozza 
a szivattyú térfogatáramát (a bor egy része 
a szivattyúházban cirkulál).

A szivattyútest két fő részét a szivattyú- 
házelemek (lamellák) és a lapátkerekek ké
pezik. Utóbbiak száma egyúttal a lépcsők 
számát jelzi (52. ábra).

52. ábra. Kétlépcsős oldalcsatomás 
(folyadékgyürüs) szivattyú szerkezeti részei: 
1. szivattyú házelem (lamella), 2. járókerék

Fejtötömlök. A fejtés nélkülözhetetlen 
kiegészítői, melyeken át a bor az egyik 
tartályból a másikba kerül. Anyaguk leg
többször vászonbetétes gumicső. A vá
szonbetétek a tömlőket tartóssá, szívás- és 
nyomásellenállóvá teszik. A fejtőcsaptól a 
szivattyúig terjedő szakaszon a szívótöm
lőben vezetjük a bort. A szívótömlő erős 
falú, 5-6 vászonbetétes, 3-10 m hosszú, 
mindkét végén hollandi anyacsavarral. 
A nyomótömlő vékonyabb, puhább falú, 

3-4 vászonbetétes, 10-30 m vagy ennél is hosszabb. Egyik végére hollandi anyacsavart, 
másikra apacsavart szerelünk.

A belső átmérő szerint megkülönböztetünk NA 40-50-65 (mm) fejtőtömlőt. Készülnek 
spirál alakban merevített, nagy nyomásnak is ellenálló polietilén tömlők NA 80 és 100 
átmérőben is.

A csősúrlódással és az ütközési ellenállásokkal is számolva a névleges csőátmérőnek 
megfelelő térfogatáram 1,5-2 m/s folyadékáramlási sebesség mellett (M krcz, 1974):
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NÁ 40: 50 - 70 hl/h,
NÁ 50: 90-110 hl/h,
NÁ 65: 150-200 hl/h,
NÁ 80: 300-400 hl/h,
NÁ 100: 500-700 hl/h.

A tömlők ápolását gondosan végezzük. A fejtőtömlök nem gőzölhetők. A használaton 
kívüli tömlőket szellős, hűvös helyen, egy irányban lejtő polcon helyezzük el.

Állandó csővezetékek. A nagyüzemi borgazdaságban a folyadékmozgatás nélkülözhe
tetlen „érrendszerei”. Elsőrendűen alkalmasak a nagy űrméretű tartályok zárt rendsze
rű összekapcsolására. Állandó csővezetékkel teremtjük meg a korszerű borászati üzem 
alapegységei, azaz a szőlőfeldolgozó, a mustkezelő, az erjesztő, a bortároló, a palackozó 
üzemrészek, valamint a központi gépterem közötti technológiai kapcsolatot. A palacko
zóüzemen belül a borellátó, -kezelő és -töltő berendezéseket fix csőrendszerrel kapcsol
juk össze.

A rozsdamentes acél csővezeték a legtartósabb, minden igényt kielégítő megoldás. Lé
tesítése ott feltétlenül indokolt, ahol a csővezeték különleges igénybevételnek van kitéve. 
Ilyenek:

• nagy CO,-nyomás (pezsgőgyártás),
• a bor hevítése (pasztőrözés, melegsteril palackozás),
• palacktöltők, palackozóüzem borellátó berendezéseinek, gépeinek gőzölése 

(hidegsteril palackozás),
• szabadtéri építésű csővezeték (nagy ürtartalmú acéltartályok, illetve acélblokkok 

összekapcsolása vasbeton tartályos tárolókkal).

Az állandó csővezetékek tisztítása elsőrendű szakmai követelmény. A naponkénti üze
meltetés után vízzel mossuk át a csővezetéket. A hetenkénti karbantartáshoz 1%-os lúgos, 
majd 1%-os salétromsavoldatot áramoltassunk át. A lúgos oldat a fehérjeüledék, a savas 
oldat a borkő feloldásához szükséges. A mosóoldatokat a korróziónak ellenálló rozsda- 
mentes szivattyúval keringtessük a csővezetékben 20-30 percig. Erősebb szennyeződés 
esetén a mosóoldatot egy éjjelen át a csővezetékben hagyjuk vagy 30-50 °C-ra mele
gítjük. A mosóoldatokkal való kezelés után azonnal mossuk át a csővezetéket bőséges 
vízzel.

A csővezeték csírátlanítására 1%-os kénessav-oldatot, öblítésre EK-szűrőn nyert steril 
vizet használjunk. Az állandó csővezetékek tisztítására és sterilizálására speciális tiszti- 
tó- és fertőtlenítőszereket használnak. A szivattyúzás a borászati üzem legáltalánosabb 
művelete, amely többtényezős, komplex feladat. A folyadékszállítás a tartályszerelvény, 
a csővezeték és szivattyú csőátmérőjének összehangolását kívánja.

8.2.2. Szeparálás
A nagyüzemi borászat művelete a szeparálás, amely a must és a bor megtisztításának a 
leggyorsabb módja. A gyors tisztítás azáltal érhető el, hogy a szuszpendált anyagokat 
gravitációs ülepítés helyett centrifugális erőtérben ülepítjük. A szeparálás tehát a szusz
penzió sűrűség szerinti szétválasztása. Ez a borászatban alkalmazott szeparátorokkal 
(centrifugák) általában kettéválasztást jelent; az egyik fázis a szuszpendált részecskéktől 
megszabadított szeparált must vagy bor, míg a másik az iszapszerü alj. Mivel a szusz
penzió szilárd anyagai közül csak azok ülepíthetők, amelyeknek sűrűsége nagyobb a fo
lyadékénál, a szeparált (ülepített) must vagy bor tisztasága mindig viszonylagos, de nem 
tökéletes.
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A relatív sűrűség az erőtér nagyságától függ. Az erőtér nagyságát gravitációs erőtérben 
a must ülepítésekor leírt nehézségi gyorsulás (g), centrifugális erőtérben a centrifugális

gyorsulás (rto2) határozza meg. Centrifugális erőtérben több ezerszeresére ( ^ 7-  = j j  nö-

vekszik a szuszpenzió tömege, ezzel együtt a folyadékfázis és a szilárd fázis sűrűség 
különbsége. E fizikai törvényszerűség ad magyarázatot a centrifugális erőtérbe vitt szusz- 
penzió gyors szétválasztására.

Az ülepedési sebesség a centrifugális erőtérben a gravitációs erőtérben történő üle- 
pedési sebesség j-szerese (j = jelzőszám). A gravitációs gyorsulást kifejező egyenletbe 
behelyesítve az egyenlőségeket, a következő összefüggést kapjuk:

azaz W = W„ • ic 0 J

8.2.2.1. A szeparálás helye a technológiában
Szeparálást korábban szinte kizárólag a tömegborok gyors forgalomba hozatalának céljá
ból végeztek. A művelet célja a derítést megkönnyítő előtisztítás volt.

A szeparálás borászati alkalmazásának területei a következők:
1. A must erjedés előtti megtisztítása. A szeparálás előnyös a penészes, rothadt szőlő 

mustjának a gyors tisztításához. Ajánlható még a melegített vörös must pektinbontó 
enzimes kezelése utáni szeparálás, mert a tisztított mustban mérséklődik az erjedés 
közbeni színkiválás.

2. Kierjedt újborok kezelése. Az újborok szeparálása jóval szélesebb körű, mint a 
mustszeparálás, ennek technológiai, műszaki és üzemgazdasági okai vannak. Tech
nológiai oldalról hangsúlyozni kell, hogy a kierjedt újborok szeparálása jelentősen 
megnöveli az első fejtés hatékonyságát. Fejtéssel ugyanis csupán a vastag seprőről 
dekantálható a bor. A két fázis az erjedés utáni első hetekben nem válik cl egymás
tól éles határvonallal, így a fejtés sikere erősen függ a borok spontán tisztulásá
nak hatásfokától. Ezzel szemben szeparálással a teljes folyadékfázis lassan ülepedő 
diszpergált részecskéit is eltávolíthatjuk. Következésképpen nő az üledékelválasztás 
élessége. Utóbbi nem elhanyagolható szempont, ha figyelembe vesszük, hogy a bor
ban lebegő részecskék, főleg szerves anyagok (elhalt élesztők, kicsapódott fehér
jék stb.) az erjedési hőtől fölmelcgedett borban bomlásnak indulhatnak. Különösen 
nagy ürtartalmú tartályokban ölthet veszélyes méreteket ezen anyagok bomlása, 
mivel azokban lassabban hűl le a bor. Seprőbomlásra a lágy borok hajlamosabbak. 
A bomlástermékektől eredő különféle mellékízek (seprőíz, fülledtség stb.) rontják 
a bor élvezeti értékét.

A szeparáláskor a tisztítás mellett erős mechanikai rázóhatás és oxidáció is éri 
a bort. Ezáltal a szeparálás funkcionálisan alkalmas a nyílt fejtés helyettesítésére.

Műszaki megközelítésben a borok szeparálása lényegesen könnyebb feladat, mint 
a mustoké. A kierjedt újbor esetében szignifikánsan javul a folyadék- és szilárd fázis 
közötti sürüségkülönbség. Egyrészt csökken a folyadékfázis sűrűsége, másrészt az 
elhalt és összetömörült élcsztősejtck növelik a szilárd rész sűrűségét.
A seprős borok általában az erjedés utáni második hétig szeparálhatók a legjob

ban. Az erjedés befejeződése előtt ne szeparáljuk a bort! Ilyenkor ugyanis jelentősen 
csökken az élesztősejtek száma és előfordul, hogy az utóerjedési szakaszban leáll az 
erjedés. Az erjedés közbeni szeparálásnak kivételes esetekben, például édes borok 
készítésekor van jelentősége.

W =
d: Ay ror 
18r| g ’
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3. Derített új borok szeparálása. A borhoz adott derítőanyagok tökéletes bekeveréssel 
1-2 órán belül hatnak. A keletkezett csapadék gravitációs ülepedéséhez azonban 
hosszabb idő, 6-12 nap szükséges. A derítési csapadék gyors elválasztására legin
kább a szeparálás alkalmas, mert azzal a derítőanyagok hatása és teljes leülepedése 
közötti időtartamot takaríthatjuk meg. Ezután a bort azonnal szűrhetjük.

A szeparálás a borok gyorsított készrekezelését segíti. Megjegyzendő, hogy a mű
velet oxidációs hatása manapság inkább hátrányos. Ez N2-védőgáz alkalmazásával 
mérsékelhető.

A borszeparálás a széleskörűen alkalmazott musttisztítás következtében sokat veszített 
korábbi szerepéből.

S.2.2.2. Borszeparátorok
A borászatban alkalmazott szeparátorok szerkezetük szerint lehetnek:

1. tányéros szeparátorok,
2. csigás szeparátorok,
3. körkamrás szeparátorok.

Tányéros szeparátorok. A borászatban al
kalmazott szeparátorok közül a legjelentő
sebbek; must és bor szeparálására úgyszól
ván csak ezeket használjuk.

A szeparátor működése: a szeparálandó 
folyadék (must vagy bor) a gép felső ré
szén levő bevezetőcsövön, a nyomásnöve
lő és a tányértartó idom csőtengelyén á tju t 
a dob alsó terébe, és a legalsó tányér alatt 
a tányérok külső pereméhez jut. Itt rendkí
vül rövid idő alatt felveszi (pontosabban 
megközelíti) a dob fordulatszámát, és a 
centrifugális erő hatására sűrűség szerint 
rétegződik (53. ábra).

A  tányéros szeparátorok fordulatszáma 
többségükben 6000/perc. Ezekkel a 0 ,5- 
6% közötti üledékanya-tartalmú folyadékok hatásosan tisztíthatok.

A tányéros szeparátorokhoz öntisztító előtétszűrő csatlakoztatható, amelyet a betáp- 
láló-szivattyú és a szeparátor közé iktatnak. Feladata a szeparálandó szuszpenzióból az 
1 mm-nél nagyobb méretű üledékanyagok (homok, bogyófoszlányok stb.) folyamatos 
eltávolítása. A tisztítandó mustot, bort szivattyú juttatja a szűrő belsejébe. A perforált 
hengerrel határolt térből csatlakozócsonkon át távozik az előtisztított folyadék a szepa
rátorba. A perforált felületet forgatható kefék folyamatosan tisztítják. Az üledék a beren
dezés alsó, kúpos részében gyűlik össze, és az ürítőcsonkon távolítható el. A berendezés 
légtelenítésére, valamint a mosóvíz bevezetésére fölső elhelyezésű csonk szolgál.

A csigás szeparátoroknak (dekanterek) a 6% fölötti szilárdanyagot tartalmazó szuszpen
ziók (mustalj, híg borseprő) tisztításában lehet szerepük, max. 20% szilárd fázis mellett. 
A csigás szeparátorok erősen háttérbe szorultak.

Körkamrás szeparátorok. A kovaföldszűrés elterjedésével teljesen kiszorultak a borászat
ból.

53. ábra. Tányéros szeparátor működése:
1. bevezetés, 2. üledék eltávozása, 3. tisztított 

bor (must) kivezetése, 4. zárbiztosító folyadék
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8.2.3. Derítés

A borban levő zavarosságok megszüntetésének leghatékonyabb módja a derítés. A műve
let abból áll, hogy olyan anyagokat adagolunk finoman eloszlatva, melyek flokkulációra 
(pelyhesedés) és leülepedésre képesek, miközben magukkal ragadják a zavarosságot oko
zó szuszpendált vagy kolloid részecskéket. Ezáltal a bor megtisztul. A derítés legfonto
sabb hatása a tisztítás és a stabilizálás, emellett kedvezően hat a bor érzékszervi értékére, 
elősegíti fejlődését. Mindezek bonyolult kolloidkémiai és elektromos jelenségek közben 
mennek végbe. Az említett hatások érvényesülésének mértéke függ a derítőszerek meg
választásától, a derítés időpontjától, a bor összetételétől és állapotától.

A derítéskor részint a szabad szemmel látható zavarosító részecskéket, részint a sza
bad szemmel nem látható „potenciális” zavarosító anyagokat távolítjuk el. A potenciális 
zavarosító anyagok olyan részecskék, amelyek a későbbiek során, a bor érésével együtt 
járó fizikai-kémiai folyamatok következtében növekednek szemmel látható mértéküekké. 
Vannak közöttük szubmikroszkópos nagyságú részek, azaz kolloid oldatot alkotó anya
gok, de valódi oldatban lévő ionok, molekulák is. Különösen a szubmikroszkópos nagy
ságú részek veszélyesek a bor tisztaságára, mert belőlük már rövid idő alatt szemmel 
látható zavarosság alakulhat ki.

A bor kolloidjai között kémiailag sokféle anyagot találhatunk. Ezek nagyrészben a 
hidrofil (pl. fehérjék), kisebb részben a hidrofóh (pl. fémsók) kolloidok csoportjába tar
toznak. Találhatók közöttük pozitív és negatív elektromos töltésű részecskék egyaránt. 
A borérés folyamán a részecskék töltései változhatnak is. A kolloid részecskék (micellák) 
egy részét hidrátburok veszi körül; a bor fejlődése során e hidrátburok is megszűnhet. 
A töltésváltozás és a hidrátburok megszűnése az ellenkező töltésű részecskék összetapa
dásához vezet, s így a részecskék szemmel látható nagyságúvá nőnek, azaz zavarosságot 
okoznak. A töltésváltozást és a hidrátburok megszűnését a borfejlődés számos tényezője 
okozza (alkoholtartalom változása, fenolos anyagok összetételének változása, oxidáció, 
savtartalom, illetőleg pH-érték változása stb.), s így a folyamat a természetes érés vele
járója.

Az ún. termolabilis fehérjék a bor pH-ján elektromosan pozitív töltésück, ennélfogva 
a negatív töltésű részecskékkel alkotnak zavarosságot. Hasonló értelemben valamilyen 
negatív töltésű részecskékből álló derítőszer, pl. a bentonit anionja képes őket semlege
síteni. A borok természetes érési folyamatában a polifenolok lassanként kölcsönhatásba 
lépnek a termolabilis fehéijével. (Ez nem kémiai reakció, hanem adszorptív jellegű kötés 
kialakulása.) így a pozitív töltésű, hidrofil fehérjerészecskéből negatív, hidrofób micella 
lesz. A bor fémionjai ezt semlegesítik, így a részecskék kicsapódnak. Minél több a sem
legesítésre alkalmas kation, annál gyorsabb ez a folyamat, viszont megfelelő kationok 
hiányában a kicsapódás elmarad (R ibereau-G ayon-Peynaud , 1977).

A legrégebben alkalmazott derítőszerek a fehérjék csoportjába tartoznak. E derítősze
rek oldatát a természetes borba keverve a bor kolloid és makroszkópos lebegő anyagainak 
hatására azonnal megindul a flokkuláció. A flokkuláció feltétele, hogy ellentétes töltésű 
részecskék legyenek jelen. Amennyiben (erősen tisztított borok esetében) a flokkuláció 
nem indulna meg, pl. bentonitadagolással lehet megindítani. Kombinált derítés esetében 
a másik derítőszerből jöhet létre az a kolloid (pl. a kolloid berlini kék), amelynek hatására 
a flokkuláció megindul.

A fehérjederítö szerek a bor polifenoljaival hasonlóan reagálnak, mint a bor termé
szetes fehérjeanyaga. A reakció gyorsítására és nagyobb csapadék képzésére ajánlatos a 
polifenol-tartalmat mesterségesen is növelni (csersav-zselatinos derítés). Az előálló, igen 
nagy belső felületű csapadék ülepedés közben sok makroszkópos és szubmikroszkópos 
részecskét adszorpció útján megköt. A kötés legerősebben az ellenkező töltésű részecs
kéken érvényesül.
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8.2.3.1. A derítés általános szabályai és a derítőszerek
1. A derítést minden esetben próbaderítés előzze meg, amelynek célja a megfelelő de

rítőszer kiválasztása optimális mennyiségben. A laboratóriumi próbaderítésekhez az 
üzemben meglévő derítőanyagokból készítsünk oldatot, illetve szuszpenziót, továb
bá a derítési próbasorozat mintáit tartsuk azonos hőfokon a bor tárolási hőmérsék
letével.

2. A derítőszert gondosan kell borral (vagy vízzel) előkészíteni és a borral elkeverni 
(homogenizálni).

3. A derítés alkalmával keletkező csapadék sűrűsége specifikusan nagyobb legyen, 
mint a boré. Ellenkező esetben nem ülepszik le, hanem a borban lebeg.

4. A derítés sikere a bor nyugalmától is függ. Mechanikai rázkódtatás, CO:-felszaba- 
dulás, hőmérséklet- és légnyomásváltozás, utóerjedés gátolja az ülepedést.

5. A flokkuláció annál tökéletesebb, minél távolabb esik a derítőanyag izoelektromos 
pontja a bor pH-értékétől. Pl. a negatív töltésű tannin izoelektromos pontja 2-2,5 pH 
közötti, míg a pozitív zselatinnál ez 4,7 körüli, a borok pH-intervallumában. Ezért 
a túl kemény és túl lágy borok egyaránt rosszul deríthetők a nevezett anyagokkal.

6 . A hőmérséklet is jelentősen befolyásolja a derülést, melyhez az optimális pincehő
fok a legkedvezőbb.

7. A derítőanyagok általában rövid időn belül, 15-180 perc alatt hatnak, de a csapadék 
leülepedéséhez hosszabb, 6-14 nap szükséges. A letisztult bort idejében válasszuk 
el a derítési üledéktől.

8. A derítési üledék kevés és tömör legyen.

A borászatban használt sokféle derítőszer összetételében és hatásában különbözik egy
mástól. Ezeket a bortechnológiai elveknek megfelelően a következők szerint csoporto
sítjuk:

• ásványi derítőszerek,
• fehérjetartalmú derítőszerek,
• kálium-vas(II)-cianid (sárgavérlúgsó),
• egyéb derítőszerek.

8.2.3.2.Asvánvi derítőszerek
Szilárd, porszerű, szervetlen anyagok. A bor alkotórészeivel nem vegyülnek, oldhatatlan 
alumínium-szilikátok. Hatásuk elsősorban felületvonzáson alapszik. Az ide tartozó anya
gok közül a borászatban legnagyobb jelentőségű a bentonit.

Bentonit. Vulkanikus anyagásvány; kalciumot és magnéziumot is tartalmazó alumínium- 
hidroszilikát. Elnevezése eredeti lelőhelyére (Benton, Eszak-Amerika) utal.

Felülete rendkívül nagy; 1 g bentonit felülete 50 ezer cm2, tehát igen finom diszper- 
zitású. Szemcsenagysága a kolloidokénál nagyobb, de azokhoz közel áll. Legjellemzőbb 
alkotója a kolloid oldatba vihető, peptizálható montmorillonittartalom, melynél fogva a 
bentonit kristályosán réteges rácsszerkezetében levő lemezkék közé a víz könnyen be
hatolhat. Vízzel duzzasztott állapotban negatív elektromos töltésű, ezáltal adszorbeálja 
a pozitív töltésű kolloidokat, elsősorban a fehérjeanyagokat. Adszorptív tulajdonságait 
növeli, hogy kristályrácsának Si++++- és Al -kationjai részben helyettesíthetők más ka
tionokkal, így több negatív elektromos töltés marad szabadon. A különböző elektromos 
töltésű anyagok között kölcsönös flokkuláció és kicsapódás történik, melyet a tömörülő 
részecskék leülepedése követ. Ezáltal a bor egyidejűleg tisztul és stabilizálódik.

A különböző bentonitok montmorillonittartalmának lecserélhető kationja szerint (egy
mástól eltérő tulajdonságú) Ca- és Na-bentonitok különböztethetők meg. Lényeges tu
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lajdonság a duzzadóképesség, mely összefügg az egyes bentonitok tisztító és stabilizáló 
hatásával.

A bentonitokat vízzel kell duzzasztani! A gyártók és a forgalmazók a termékismertető
ikben megnevezik készítményeik duzzadóképességét is. Az egyes bentonitok vízfelvétele 
tömegüknek 10-20-szorosa. A porszem anyagot apránként kell a vízbe szómi (szitálni), és 
be kell tartani az előírt duzzasztási időt.

Az előkészített kolloid-oldatot állandó keverés közben kell adagolni a derítendő bor
hoz. Erre különböző keverőberendezések szolgálnak. Ilyenek a tartályba rögzített ejekto- 
ros keverő (54. ábra), csapnyíláson betolható szárnyas keverő, búvárszivattyú, kompresz- 
szor stb. Közülük a tartály szerkezeti anyagától, űrtartalmától, a keverendő bor jellegétől

függően célszerű választanunk. A komp
resszorral pl. elsőrendűen homogenizálha
tunk, de oxidáló hatásával számolnunk kell.

Újabban egyre többen használják ke- 
vertetéshez a komprimált nitrogén- vagy 
szén-dioxid-gázt. Ezek nagy előnye, hogy 
a keverés mellett más bortechnológiai igé
nyek is érvényesíthetők (a nitrogéngázzal 
az oxigén kiűzése a borból, a széndioxid
dal a bor frissítése).

A derítőanyagok adagolásának és elke- 
verésének a leghatékonyabb, automatizált 
módja a folyamatos derítés, ahol minden 
borkezelő anyagot fejtés közben szabá
lyozható adagolószivattyúval juttatnak a 
borba (55. ábra).

A bentonit a zavarosodást okozó termola- 
bilis fehérjevegyületeken kívül polifenolo- 
kat is adszorbeál, ezáltal csökkenti a borok 
hajlamosságát a bamatörésre (Erczhegyi, 
1961). Hazai kísérletek alapján ismeretes a 
bentonit színanyagcsökkentő hatása is. Ez 
fehérboroknál esetenként előnyös lehet.

A bentonit stabilizáló hatásai közül ki
emelkedő jelentőségű a fehérjestabilizáló 
hatás. Ez a legfőbb oka széles körű elter
jedésének. A bentonit a hőkezeléssel szem
ben jóval gazdaságosabb, és eltekintve a 
kiugróan nagy fehérjetartalmú testes bo
roktól, hatásosabb is.

A  b o rgazdaságok  m a m ár a ben ton itok  
szé les te rm ék sk á lá jáb ó l vá lasz thatnak . 
C sak is  o lyan  ben to n ito k  jö h e tn e k  szóba, 
am elyek  a k íván t s tab ilizá ló  hatás m elle tt 
egyben  k ivá lóan  tisz títanak , derítenek . 
A k íná la tban  o lyan  k o m biná lt szerek  is 
ta lá lhatók , m elyek  szé lesebb  ha tássp rek -

55. ábra. AUTODOSA automata adagoló: tum m al a lka lm asak  po lifen o lo k , vas, nem
1. folyadékbetáplálás, 2. folyadékkilépés, k íván t sz ínanyagok  stb. e ltávo lításá ra

3. az adalékanyag bevezetése. 4. keverőszelep, is (A E B  H ungária , E rbslöh , Perdom in i,
5. adagolószelep V ulcasco t stb. szerek).
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A bentonit a korszerű, nagyüzemi borászatban alig nélkülözhető derítő- és stabilizáló- 
szer. Használatának azonban árnyoldalai is lehetnek. Nagyobb mennyiségű adagolás ket
tős veszélyt rejt magában:

1. mint hatékony adszorbens a borból értékes aminosavakat, zamatanyagokat is kivesz 
(F eren czi, 1 9 7 9 ),

2. számottevően megnövelheti a bor nátriumtartalmát, melynél fogva nehezen telje
síthetők az ezirányú exportelőírások; a borok Na-tartalma ugyanis a 60 mg/l-t nem 
haladhatja meg (S z a la i-F o d o r-S á rk á n y , 1979).

Mindezek arra késztetnek bennünket, hogy bentonitból -  ami egyébként minden más bor
kezelési anyagra is vonatkozik -  csak annyit keverjünk a borhoz, amely a kívánt hatáshoz 
feltétlenül szükséges.

8.2.3.3. Fehérjetartalm ú derítőszerek
A fehérjetartalmú derítőszereket régóta alkalmazzák a borászatban. Pozitív elektromos 
töltéssel rendelkeznek, így a bor természetes vagy hozzáadott negatív töltésű tannintar- 
talmával csapadékot képeznek. Ide tartozik a zselatin, a vizahólyag, a tojásfehérje, a le
fölözött tehéntej és a kazein.

Zselatin. A fehérjetartalmú derítőszerek közül a borászatban legjelentősebb a zselatin. 
A kollagénekhez tartozik, vízben erősen duzzadó fehérjeszármazék, lényegében tisztított 
enyv. Kémiailag nem teljesen definiált keverékanyag.

A borhoz adott kolloid zselatinoldat molekulái a bor pH-tartományában (2,9-3,5 pH) 
pozitív töltésűek. Vízburokkal körülvéve és azonos töltésük miatt egymást taszítva lebeg
nek. Derítő hatása onnan ered, hogy a bor természetes cserzőanyagaival kicsapódik, és az 
így keletkezett pelyhes csapadék adszorbeálja a szuszpendált részecskéket. A flokkuláció 
mellett lejátszódik még a különböző mértékben kondenzált polifenolok kémiai reakciója 
is a zselatinnal. A zselatin flokkulációját elősegítik a kationok, az oxigén, az alacsonyabb 
hőmérséklet és a magasabb pH-érték (a bor pH-intervallumában). A fémek közül igen 
aktív a háromértékű vas, amely tannin-vas-komplex formájában flokkulál a zselatinnal.

A száraz zselatinból hektoliterenként 4-15 g-ot használunk a próbaderítés alapján. Fel- 
használás előtt oldatot készítünk. A felaprózott zselatint 4-5-szörös vízben duzzasztjuk, 
majd vízfürdőn, kevés vízzel, állandó keverés közben hevítjük. A melegítésre a zselatin 
teljesen feloldódik, majd annyi bort adunk hozzá, hogy az oldat 10%-os legyen. Az olda
tot a derítendő bor egy részével alaposan elkeverjük a beadagolás előtt.

A bor -  elsősorban a fehérborok -  természetes tannintartalma rendszerint nem ele
gendő a megfelelő derüléshez, ezért tannint is adunk a borhoz. Egy g zselatinra 0,5-1 g 
tannint (népiesen: csersav) számítunk. A csersav jól oldódik a borban. Először a csersav-, 
majd a zselatinoldatot keverjük be. Derítés után 8-14 nap múlva fejthetjük le a bort az 
üledékről. A fejtést célszerű egybekapcsolni a szűréssel.

A száraz zselatin körülményes elkészítése könnyebben kezelhető anyag előállítására 
sarkallta a gyártókat. Ma már készítenek hideg vízben oldódó zselatint (Erbifix, Alfa P 
stb.), folyékony halmazállapotút (Gelsol, Gelisol stb.), valamint más anyagokkal aktivál
va színtelenítő, polifenolcsökkentő stb. hatásúakat is.

A tannin adagolása révén a szőlő természetes cserzőanyagaitól idegen, ún. hidrolizálható 
cserzőanyagot juttatunk a borba. Emiatt csak annyi tannint adagoljunk, amennyi a zsela
tinnal maradék nélkül kicsapódik. Az oldott állapotban visszamaradt tannintól kellemet
lenül fanyar, húzós ízűvé válhat a bor.

A flokkuláció és a derítő hatás fokozása végett előtérbe került a tannin helyett a kova- 
savszól használata. A kovasavszól a különböző mértékig polimerizált kovasavanhidrid 
(SiO,) vizes kolloid oldata. A kovasavszólt 15 vagy 30%-os oldat formájában hozzák for
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galomba. Az optimális derítőhatás eléréséhez egy tömegrész zselatinhoz általában másfél 
tömegrész kovasavat kell adni. így például a 15%-os kovasavszólból 10 cm3-t számítunk 
1 g zselatinhoz.

A hazai kísérletek szerint a kovasav-zselatinos derítés jól alkalmazható a nagy polife- 
noltartalmú, nehezen deríthető újborok tisztítására. Külön előnye a derítési módszernek 
az, hogy a túlderítés veszélye nélkül elvégezhető, tehát a borkezelések automatizálásában 
jelentős szerepe lehet (O láhné , 1976).

A kovasavszól adagolható a zselatin előtt vagy után is.

Vizahólyag. A viza úszóhólyagja évtizedekkel ezelőtt általános derítőszer volt a borá
szatban. Hosszabb ászkolás után rendszerint közvetlenül palackozás előtt alkalmazzák. 
A vizahólyag ritkán használt derítőszer.

Tojásfehérje. A vörösborok derítésére használják, mivel a színanyagokat a legjobban kí
méli. Hatóanyaga az albumin és globulin, amelyek a borban erősen duzzadnak, és a zse
latinhoz hasonlóan viselkednek. Hektoliterenként 1-3 tojásfehérje szükséges.

Fölözött tehéntej. Ma már alig használt derítőszer. Hatóanyaga a kazein (3,4%) és az 
albumin (0,5%). A kazein a bor savainak, az albumin a cserzőanyag hatására csapódik 
ki. Használata az esetenként előforduló hibás borok kezelésénél javasolható 0,5-1,5 l/hl 
mennyiségben.

Kazein. A tejből készített összetett fehérje, por alakban hozzák forgalomba. Derítőszer
ként alig használják, viszont színtelenítő hatása figyelmet érdemel. Világosítja a sötétebb 
tónusú fehér borokat, eltávolítja a fenolos anyagokat.

S.2.3.4. Kálium-vas(II)-cianid (sárgavérlúgsó)
A kálium-vas(II)-cianid -  K4[Fe(CN)J-3 H.O -  a borban levő nehézfémekkel, a vassal, 
rézzel, cinkkel, mangánnal oldhatatlan csapadékot képez, ezért alkalmas eltávolításukra. 
A nehézfémek kicsapásával megelőzhetjük vagy megszüntethetjük a különféle fémes tö
réseket, ezáltal elősegítjük a borok stabilitását, fejlődését.

A borban általában a vas fordul elő a legnagyobb mennyiségben és így leggyakoribbak 
a vasas törések. A háromértékü vas foszforsavval egyesülve ferri-foszfát-zavarosodást 
(fehértörés), míg a tanninnal ferri-tannát-zavarosodást (feketetörés) okozhat. Kálium- 
ferro-cianid hozzáadására a vas sötétkék színű berlinikék-csapadék -  Fe4[Fe(CN)J, -  
alakjában kiválik. Innen származik a kékclerítés elnevezés. A reakció azonban koránt
sem ilyen egyszerű. A két- és háromértékü ionos vas, valamint más fémionok reakciója 
a kálium-ferro-cianiddal egész sor vegyület képződését eredményezi, melynek mennyi
sége, egymáshoz viszonyított aránya és stabilitása az egyensúlyi viszonyoktól és egyéb 
körülményektől függ.

A nehézfémek bizonyos határon belül a bor természetes alkotórészeihez tartoznak. 
A borok túlnyomó többségében legfeljebb 1-2 mg/l a természetes vastartalom. A borsta
bilizációra az ezen felüli mennyiség, vagyis a technológiai eredetű vas jelenti a veszélyt. 
A vas gyarapodása annak tulajdonítható, hogy a szőlő, a must vagy a bor az egyes tech
nológiai műveletek során több-kevesebb ideig vassal érintkezett. Ezt kiküszöbölendő, az 
érintkezési pontokon szénacél helyett saválló acél berendezésekkel dolgozzunk.

A vas két- és háromértékü ionos állapotban, valamint nagy molekulatömegű fehér
jékhez kötve komplex vegyületek és más komplexek (ferri-malát, ferri-tartarát, ferri- 
foszfát, ferri-tannát) alakjában van jelen a borban. A F e^  és a F e ^  közötti arány a bor 
redoxiállapotától, az ionos és a kötött vas aránya a kémiai egyensúlytól, valamint a komp
lexképző anyagoktól függ. A vasas törésekben csak a Fe+++ vesz részt közvetlenül, de a
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borban lejátszódó egyensúly-eltolódások a legkülönbözőbb időszakokban kiválthatnak 
ilyen töréseket.

A technológiai eredetű vas közvetlenül az erjedés után, főleg ionos állapotú, de később 
egyre nagyobb része megy át különböző komplexekbe. Következésképpen a vasas töré
sekkel szembeni fellépésnek fontos eleme a kékderítés időpontja.

A háromértékű vas oldhatatlan berlinikék-csapadék alakjában válik ki:

3K4[Fe(CN)J + 4 Fe+~ = Fe4[Fe(CN )J3 + 12K'

A kékderítés nagy elővigyázatosságot kíván, mert a szükségesnél nagyobb sárgavérlúgsó- 
adagolásnál oldott kálium-vas(II)-cianid-felesleg marad a borban, mely a bor savainak 
hatására lassan cián-hidrogénre bomlik. A cián-hidrogén erős méreg. A vizsgálatok sze
rint ugyan még nagy sárgavérlúgsó-felesleg esetén is jóval kevesebb keletkezik a halálos 
adagnál (50 mg/l), mégis indokolt a kellő elővigyázatosság.

A kékderítés a régebbi borászatban -  stabilitási meggondolások alapján -  közvetlenül 
a borok forgalomba hozatala előtti időszakra korlátozódott. Az optimális időpontjával 
kapcsolatos külföldi és hazai kutatások egyaránt a korai kékderítés mellett szólnak. A bo
rok az első fejtés után előnyösen deríthetők: a derítést követően a bor zamata kedvezőb
ben fejlődik, és a stabilitás is fokozódik.

E p e r je s i  (1959) különböző síkvidéki és hegyvidéki borokkal folytatott vizsgálatai 
alapján megerősítette a fenti megállapítások helyességét. Rámutatott továbbá arra, hogy 
az oxidációs folyamatokat katalizáló nehézfémionok mielőbbi eltávolítása -  a stabilizá
lási meggondolásokon túl -  szerves része a reduktív borászati technológiának. Á s v á n y  és 
F e r e n c z i  (1960) Tokaj-hegyaljai száraz borok korai kékderítését a hatásosabb stabilizálás 
végett javasolja.

További kutatások eredményeként még hangsúlyosabbá vált a korai kékderítés. O l á h n é  

és Török (1978) megállapítása szerint a borok többségében nincsenek olyan komplex 
vasvegyületek, amelyekből a vasat sárgavérlúgsóval ne deríthetnénk ki. E megállapítás 
közvetlenül az erjedés utáni fiatal, nyers újborokra különösen érvényes. A borfejlődés 
későbbi szakaszában képződő vaskomplexek már súlyos stabilitási gondokat okozhatnak. 
Nevezett kutatók nagyszámú bor vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottak, hogy 
a fémes törésekkel szemben biztosan stabilak a legfeljebb 2 mg/l vasat tartalmazó borok. 
A fémes komplexek keletkezési és felbomlási körülményeiből következik, hogy a borok 
kékderítését követő hosszabb tárolás után szükségessé válhat e művelet megismétlése. 
Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy az ismételt kékderítés legalább hat héttel előzze meg a 
palackozást, illetve a borok forgalomba hozatalát.

A művelet előtt és után a bort pontosan meg kell vizsgálni. A kékderítéssel kapcsola
tos vizsgálatokat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Borminősítő Igaz
gatósága továbbá szaktanácsadói tevékenységük keretében a BCE Borászati Tanszéke, 
valamint a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet egyetemekhez, főiskolákhoz csatolt, 
minősített laboratóriummal rendelkező intézményei végezhetnek. A vizsgálatok végzésé
re jogosultak még a kellően felszerelt laboratóriummal és kékderítés vizsgát tett szakem
berrel rendelkező mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nagyüzemek, melyeknek ez irányú 
tevékenységét szabályos kérelem alapján az MgSzH Központ Borminősítő Igazgatósága 
hivatalosan engedélyezi.

A mintavételt és a műveletre vonatkozó részletes szabályokat a törvényes előírások 
tartalmazzák.

A derítendő bor pontos mennyiségének megfelelő kálium-vas(II)-cianidot lemérjük, 
porrá törjük, és kb. ötszörös mennyiségű vízben maradék nélkül feloldjuk. Bort ne hasz
náljunk a feloldáshoz, mert a derítőanyag tömény oldata a savak hatására bomlik. A víz
ben oldott sárgavérlúgsót lehetőleg gyorsan és igen gondosan keverjük a derítendő borba. 
Nagyon fontos a frissen oldás és a gondos keverés.
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Kálium-vas(II)-cianiddal egyedül ritkán derítünk. Legtöbbször bentonittal vagy cser
savval és zselatinnal kombináljuk, hogy meggyorsuljon a flokkuláció. így elkerülhető, 
hogy a berlini kék sokáig maradjon a borban vagy átmenjen a szűrőn. A bentonit ugyan a 
berlini kékhez hasonlóan elektronegatív kolloid, mégis fokozza a kicsapódást és a tisztu
lást. Ebben valószínűleg nem az elektrosztatikus töltések, hanem az adszorpciós folyama
tok játszanak nagyobb szerepet. A pozitív töltésű zselatin erősen flokkulál a berlini kék
kel. Ezért az oldatban maradó berlini kék -  melyet a bor jellegzetes kék színe nyomban 
elárul -  zselatinadagolással általában gyorsan kicsapható.

A kékderítési csapadék erősen tapad a hordó falához. Ezért a hordót a derítés után 
2%-os forró szódaoldattal, majd forró és végül hideg vízzel kezeljük.

Pórusmentes tartályokat hideg vízzel hálózatról -  szükség esetén -  nagynyomású be
rendezéssel (pl. Sterimob) mossuk.

A berlini kék veszélyes hulladék! Európa-szerte, így hazánkban sem engedélyezik a 
kékalj betemetését, hanem égetőkben kell azt megsemmisíteni.

A fémszennyeződésekkel szemben preventive (saválló acél) védekezhetünk a legha
tásosabban.

A korszerű borászatban mindinkább háttérbe szorul a kékderítés, számos borgazdaság 
működik anélkül, hogy tevékenysége igényelné a kékderítést.

8.2.3.5. Egyéb derítőszerek
Az ismertetett derítőszereken kívül vannak más hatásmechanizmus szerint működő keze
lőanyagok is. Ilyenek használatát a 606/2009/EK rendelet részletezi. Közülük leginkább 
a műanyag porok érdemelnek kiemelést.

A polivinil-polipirrolidon (PVPP) műanyag por oxidálható és kondenzálható 
polifenolokat távolít el. Használják pezsgőalapborok világos színárnyalatának kialakítá
sához; a törvényes rendelkezésekben engedélyezett mennyiség legfeljebb 80 g/hl. A szert 
derítés, szűrés után ajánlatos alapos kevertetés mellett beadagolni.

8.2.4. Szűrés

A borok tisztításának legrégibb módja a szűrés. Rendszerint a derítést követi, de gyakran 
attól függetlenül is végzik. Szerepe a borpalackozás térhódításával ugrásszerűen nőtt, s a 
modem technika vívmányaként megvalósított új szűrési módszerek szinte forradalmasí
tották a borászati technológiát.

A szűrési művelet az utóbbi évtizedekig alapvetően nem változott. Ennek lényege, 
hogy a bor szürőfelületre áramlásának és a szűrlet eltávozásának az iránya egyező, és 
csak a tiszta fázis távozik a szűrőfelületről. Ez az ún. „frontális”átáramlásos (Dead-end) 
szűrés, melynek a hagyományos módszere szűrési segédanyag (kovaföld, perlit, cellulóz) 
használata.

A szűrőanyaggal kialakítható szűrőfelülettől függően megkülönböztetünk felületi (két
dimenziós) és mélységi (háromdimenziós) szűrést.

Kétdimenziós szűrés esetében a munka kezdetén meghatározott mennyiségű szűrőanya
got juttatunk a berendezésbe. Ennek mennyisége a szűrés folyamán nem változik, mivel 
a művelet közben nem adagolunk újabb szűrőanyagot. A bor a szürőanyagon laminárisán 
áramlik át, miközben a zavarosító anyagok a szűrőfelületen fönnmaradnak.

A háromdimenziós szűréskor a munka kezdetén speciális alapréteget képezünk, majd a 
szűrés során folyamatos adagolással újítjuk fel a szürőfelületet. A szűrőréteg fokozaton 
vastagodik, a bor zavarosságai beágyazódnak a szürőanyagba. A folyton megújuló szü- 
rőfelület térbeli szitaként működik. íly módon megakadályozható a zárófilm kialakulása,
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56. ábra. Hagyományos szűrési módok: 
a) kétdimenziós, b) háromdimenziós

57. ábra. A frontális membránszürés elve

és a művelet mindaddig folytatható, amíg a szürőanyagnak van elegendő helye a beren
dezésben.

E két szűrési mód sémáját az 56. ábra szemlélteti.

A frontális technika újabb módszere, eredménye a segédanyag nélküli szűrés. Ez külön
böző anyagú membránokkal oldható meg. A szűrés módját tekintve kétdimenziós eljárás. 
A membrán pórusain fennakadt anyagok a szűrőfelületen gyülemlenek össze (57. ábra). 
Ennél az eljárásnál a membránt csak kis mennyiségű üledékanyaggal terhelhetjük.

A hagyományos szűrés során a bort lamináris áramlással finom pórusú szűrőanyagon 
vezetjük át, amely a szilárd részecskéket részint az adszorpció, részint a szűrő- (szita-) 
hatás révén visszatartja.

Az adszorpció a szürőanyag fajtájától, a belső felülettől és az adszorptív úton eltá
volítható zavaros anyagoktól függ. Maga az adszorptív hatás a részecskék adhéziójával 
és elektromos töltésével magyarázható. Az adszorptív hatás következtében a szürőanyag 
pórusméreteinél kisebb szilárd részek is visszatarthatok a borból. Ez a hatás különösen a 
szűrés kezdetén nagy, később csökken, majd megszűnik.

A szürőhatás tulajdonképpen mechanikai visszatartó hatás. Abban nyilvánul meg, 
hogy a szűrőréteg visszatartja mindazon részecskéket, amelyek átmérője meghaladja a 
pórusátmérőt. A szürőhatás az adszorpcióhoz képest fordítottan érvényesül. A szűrés kez
detén csak a szürőanyag pórusátmérőjénél nagyobb részecskék rakódnak a szürőfelületre. 
Később a szűrőanyag és a visszatartott részecskék együttesen szűrőlepényt hoznak létre. 
Ezen túl az újabb szilárd részecskék visszatartása már nem a szűrőanyag, hanem a szűrő
lepény pórusméreteitől függ. A szűrőlepény ellenállást fejt ki az áramló borral szemben, 
így az áramlást csak nyomáskülönbség tarthatja fenn. A szűrőközeg ugyanis fokozatosan 
vastagodik, pórusai, csatomácskái szűkül
nek, eltömődnek, és egyre növekvő ellen
állást okoznak. A bor egyenletes áramlási 
sebessége a nyomáskülönbség növelésével 
érhető el, amely a szűrőberendezésre meg
engedett hatásig fokozható.A gyakorlatban 
a szürőhatásnak lényegesen nagyobb sze
repe van, mint az adszorpciónak. A kétféle 
hatás sémáját az 58. ábrán mutatjuk be.

Az átfolyt szürletmennyiség kifejezhető 
a Hagen-Poiseuille-képlettel: 58. ábra. Az adszorpció és a szitahatás sémája
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v  =
I^A pt

8rjl

ahol: V = a t idő alatt szűrt mennyiség,
p = a nyomáskülönbség a kapilláris két oldalán (Pa), 
r = a kapilláriscsatomák átlagos sugara (m), 

r\ ~ dinamikai viszkozitás (kg/nvs),
1 = a kapillárisok hossza (szűrőréteg vastagsága, m).

A szűrési segédanyaggal végzett művelet befejezésekor szennyezett hulladék keletkezik, 
mely környezetvédelmi gondokat okoz. A segédanyag nélküli szűréskor keletkező üledék 
nem tartalmaz a bortól idegen anyagot.

A frontális szűréssel szemben az utóbbi évtizedek nagy vívmányaként megjelent a „ke
resztirányú ” (Cross-Flow), más néven tangenciális szűrés. A szűrőközeg lehet ásványi 
anyag és műanyag membrán. Szűrési segédanyagra nincs szükség. Elterjedtebbek a kü
lönböző szerkezetű, kémiai összetételű műanyag membránok (Csékei, 1989), így ezeket 
részletezzük.

Az eljárás szerint a szürőmembrá- 
nok közé juttatott folyadék egy része 
átjut a membránon, míg másik része 
körforgásban visszakerül a tartályba. 
A szűrlet a keringtetés irányára me
rőlegesen távozik, ezért is nevezik 
keresztirányú vagy tangenciális szű
résnek (59. ábra).

A nagy áramlási sebességgel ke
ringtetett folyadék a membrán felü
letére rakódott és eltömődést okozó 
részecskéket lemossa. A rendszerbe 
juttatott folyadéknak kb. 1/5-e szür- 
letként vehető el, míg 4/5-e visszake
ring. Az elvett szűrletnek megfelelő 
mennyiséget folyamatosan pótolják a 
szűrlendő anyagból. A szűrés végén a 
pótlás elmarad, s a keringtetett folya
dék egyre töményebb lesz.

Ezzel a technikával megvalósítható, hogy nagyon zavaros folyadékot is tükrös tiszta
ságúra, a membrán visszatartó képességétől függően akár sterilre is szűrjük.

A tangenciális szűrés elvi lehetőséget teremt a hagyományos szűrési módok akár teljes 
kiiktatására a borászati technológiából. Ez azonban ma még csupán elvi lehetőség. Úgy 
tűnik, hogy jórészt gazdasági megfontolásokból még jóidéig szükség lesz a szürőanya- 
gokkal végzett szűrésre. Ezekhez viszont hasznosan kapcsolhatók és mindinkább terjed
nek a Dead-end technológia különböző membránszűrői.

8.2.4.I. Szűrőanyagok
A jó szűrőanyag mechanikailag és kémiailag tiszta, szerkezete megfelelő, a borban nem 
oldódik, a bor összetételében hátrányos kémiai és ízbeli változást nem okoz.

A borászatban alkalmazott szűrőanyagok a szemcsés szerkezetű kovaföld és a perlit, 
valamint a szálas szerkezetű cellulóz.

koncentrátum

membrán

i
TJJ7

%ÍÉ í-dírm
r ^i 7  X m

szürlet

59. ábra. A Cross-Flow szűrés sémája
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Kovaföld. Tengeri moszatok, algák váz- 
szerkezetének lerakódásából származó 
porózus, szivacsos állományú, nagy szi
lárdságú anyag. A porozitás és a szilárd
ság teszi alkalmassá szüröanyagként való 
fölhasználásra. A szemcsék szabálytalan 
belső pórusjárata miatt a szűrőanyagnak 
nagy a felülete. A szűrés folyamán fennál
ló nyomás nem deformálja részecskéiket, 
ezért biztosítják a szűrőanyag védelmét és 
áteresztő képességét.

A kovaföldek tisztaságban, alakban, 
színben és tisztító hatásban a származási 
helytől függően különböznek. Ezeket ké
miai és mechanikai tisztítással teszik alkal
massá szűrésre. Az anyag összetétele sze
rint a tisztító hatásnak megfelelően meg
különböztetünk durva, közepes és finom 
kovaföld készítményeket. Fontos az egyes borok szűréséhez legalkalmasabb kovaföld 
megválasztása. A durva szemcséjüek a nyálkásabb, a finomak a tisztább borok szűréséhez 
valók.

A kovaföldnek jelentős adszorpciós szürőhatása is van. Olyan részecskéket is visz- 
szatart, amelyek kisebbek a szűrőanyag szemcséi közötti nyílások méreténél. A kova- 
földrétegben bonyolult szövedék keletkezik, amelynek labirintusaiban a kis részecskék 
beszorulva, „folnyársalva” fönnakadnak. A kovaföldrészecskék formája, alakja ad erre 
magyarázatot (60. ábra).

A kovaföldet önállóan a kovaföld- és a vákuumdobszűréskor használják, de a szűrőla
poknak is fontos alkotórésze.

Perlit. A kovaföldhöz hasonlóan iparilag előállított bányatermék. A nyers perlit a vulkáni 
üveg néven ismert kőzetek egyik válfaja. A perlitszemcsék hirtelen felhevítve eredeti tér
fogatuk többszörösére felfúvódva porózussá válnak.

A duzzasztott perlit szerkezeti felépítése eltér a kovaföldekétől, lapos, töredezett, 
üvegszerü testecskékből áll. Szürőhatása kisebb, mint a kovaföldé. Önállóan ritkábban 
alkalmazzák, mint a kovaföldet, de gyakran használják szűrőlapok készítéséhez.

Cellulóz. Szálas szerkezetű bükk- vagy fenyőcellulóz őrlemény. Folyadék áteresztése 
nagy, tisztító hatása csekély. Ennélfogva önállóan nem használják szűrésre, hanem kova
földdel, perlittel keverve szürőlapokká préselik.

Egyedi szűrési segédanyagok a szűrőlapokhoz hasonló préselt cellulózlapok, amelyek 
többnyire támasztó (technikai) lapként kettős méretben (összehajtva) készülnek. A tá- 
masztólapok feladata nem a szűrés, hanem a felhordott szűrőanyag (kovaföld) visszatar
tása, támasztása. Felületük vízsugárral lemosható, így többször is használhatók.

8.2.4.2. Szűrőlapok
A szűrőlapok nagy tisztaságú cellulóz, kovaföld, perlit, műszálak, granulált adszorbensek 
keverékéből készülnek. Falvastagságuk 3-5 mm. Alakjuk túlnyomóan négyzet, ritkábban 
kör. Legelterjedtebb lapméretek a borászatban: 40x40 és 60x60 cm, de készülnek 20x20 
cm-es méretben is.

Más iparágakban (pl. söripar) használnak 80x80, 100x100 cm, sőt gigantikus méretű 
200x200 cm-es szűrőlapokat is.

60. ábra. Kovaföldszemcsék
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A szürőlapok egyik oldala durva boly
hos, a másik oldala sima. A lapok mélységi 
szerkezete különböző. A szüretien borral 
érintkező durva oldal a szűrési feladat
nak megfelelően kovaföld, perlit, cellulóz 
meghatározott keverékéből álló réteg. Ez
után mélységben a lapok kellő szilárdságát 
biztosító cellulózréteg következik, végül a 
kiáramlási oldal finom, sima rétegét mű
anyag szálfogó felület képezi, amely meg
akadályozza a cellulózszálak leválását, il
letve a szűrt borba jutását (61. ábra).

A szűrőlapok anyagösszetételüknél és 
szerkezeti kialakításuknál fogva mélységi 
szűrők, amelyek egy labirintusszerű, rend

kívül szűk nyílású térhálóhoz hasonlítanak, nagyon finom, számtalan szerteágazó csator
nával. A szürőlapok összességükben 70-80%  üreges térfogattal rendelkeznek. A szűrendő 
folyadék a számtalan kis csatornán viszonylag lassan áramlik át. A zavarosító részecskék 
és a mikroorganizmusok a keskeny labirintuscsatomákban mechanikailag megkötődnek, 
miközben a térbeli szitahatás elektrokinetikus feszültséggel (adszorpció) párosul.

A szűrőlapok összetétele, tömörsége, pórusmérete a technológiai igényekhez igazod
va eltérő, ezért különböző az áteresztőképességük és a szűrőhatásuk is. A szürőlapokat 
az adott szűrési feladathoz kell megválasztani. A túl nagy mennyiségű zavarosító anyag 
vagy fokozott átfolyási sebesség túlterhelést és „boráttörést” eredményezhet. Ekkor a 
szűrőlap kapacitása kimerül, és a bor szemmel láthatóan zavarosan távozik a szűrőből, 
avagy (steril szűrésnél) már nem képes az élesztősejteket visszatartani.

Lapszűrést csak ritkán alkalmaznak a borok első szűréséhez. A hatékony és gazdaságos 
lapszürés feltétele, hogy a bort előzőleg olcsóbb eszközökkel megfelelően megtisztítsuk.

A szürőlapok megválasztásakor különbséget teszünk a mennyiségi teljesítmény és a 
szűrés élessége (visszatartott részecskék nagysága) között. Durva szűrőlapokkal nagy 
mennyiségi teljesítmény csekély élességgel párosul, míg finom szürőlapokkal kisebb 
mennyiségi teljesítmény mellett nagy élesség érhető el. A steril szűréshez használatos 
EK-(Entkeimung) lapok egyetlen feladata a már tükrös tisztaságú borok csírátlanítása. 
A különböző lapszűrési jellemzőket a 62. ábra szemlélteti.

Durva szűrés Finom szűrés Csírátlanító szűrés

mm
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62. ábra. Különböző szűrési feladatra választható Seitz szürőlapok



8.2.4.3. Szűrőmembránok
A szürőmcmbránok különböző műanyagokból készített vékony (0,1-2 mm) filmek. 
Anyaguk lehet: cellulóznitrát, cellulózacetát, polipropilén, DTFE (politetra-fluoretilén), 
nejlon, poliszulfon, teflon, cellulóz-triacetát.

A mikroszürő membránok pórusmérete 0,1-10 pm. A borászatban alkalmazott legki
sebb pórusméret 0,45 pm, amely a kiszűrendő legkisebb mikrobákat, a baktériumokat is 
visszatartja. A pórusok az összefelület 70-84% -át teszik ki, tehát aktív felületük nagy.

Szerkezetük szerint lehetnek sík, üreges, csöves kialakításúak, valamint aszimmetri
kus és szimmetrikus felépítésűek ( M e r c z , 1997).

A frontális áramlási szürőmembránok a szitahatás elvén működnek. A 63. ábrán egy
rétegű, 0,45 pm pórusméretű membrán szerkezetét mutatjuk be (fölül a szürőfelületen 
visszatartott részecskék, alul balra egy póruscsatoma szerkezete nagyítva, alul jobbra a 
szűröfelület felülnézetben).

A membránfelület terhelésének mérséklésére alkalmaznak két- sőt többrétegű, ún. 
„hibrid” membránt is. A kétrétegű membránnak a szűrendő bort fogadó felülete 0,8-1,2 
pm pórusméretü, funkcionálisan előszűrést végez. A műveletet a következő 0,45 pm-es 
réteg fejezi be steril szűréssel. A többrétegű membránok nagyobb pórusú rétege lehet pl. 
poliszulfon, a finomabbaké nylon.

A hagyományos és a mikroszürés tartományaiban eltávolítható mikrobákról és más 
zavarosságokról a 64. ábra tájékoztat.

i----- n
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hagyományos
szűrés

mikroszürés

ultraszürés
fordított
ozmózis

0.45 n

K I denaturált |
I proteinek I

borászati alkalmazás ^

63. ábra. Egyrétegű membrán szerkezete 64. ábra. A borászatban alkalmazott szűrési 
tartományok

8.2.4.4. Szűrőkészülékek, szűrőgépek
A borászatban alkalmazott szűrők zárt rendszerűek, mechanikai nyomással működnek. 
Az üzemi szűrőkészülékek a használatos szűrőanyag szerint lehetnek kovaföldszűrők, lap- 
szűrők és membránszűrők. A borászati üledékek feldolgozására alkalmazható seprőszűrők 
kovafölddel vagy szürőkendővel működnek, de alkalmaznak más berendezéseket is.

Kovaföldszűrők. A kovaföldszűrők bevezetése nagy változást jelentett a borszűrés tech
nikájában. A szürőanyag szűrés közbeni, folyamatos adagolásával -  szemben a lapszű
rőkkel -  lehetővé válik a háromdimenziós szűrés. A szűröfelület állandó megújulása meg
akadályozza a zárófilm képződését, s így a szűrőkészülék kimerülésének gyakorlatilag 
a különféle géptípusok szűrőanyag-befogadó képessége szab határt. A kovaföldszűrők 
alkalmasak zavaros, nyálkás újborok (esetleg a must) szűrésére is, de a leggazdaságo
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sabban a derített boroknál alkalmazhatók. A borászati technológiában a kovaföldszűrés a 
derítés utáni műveletként terjedt el.

Az adagolandó kovaföld mennyiségét és minőségét a bor zavarossága, szűrhetősége 
határozza meg. Általános szabály, hogy zavarosabb borhoz több, tisztábbhoz kevesebb 
kovaföldet adagolunk. Ha a kelleténél többet adagolunk, a szűrőtér hamar telítődik, rosz- 
szul hasznosul a szűrőanyag, gazdaságtalan a szűrés. Ha viszont a szükségesnél keveseb
bet adagolunk, kialakul a záróréteg, és a nyomásnövelés ellenére is csökken a folyadék
áram.

A szűrés indításakor először egy négyzetméter szürőfelületre számítva 300-800 g 
alapréteget iszapolunk fel (kamrás szűrőknél kovaföldet, tartályos szűrőknél cellulózzal 
kevert kovaföldet), majd a szűrés folyamán hl-enként 20-100 g kovaföldet adagolunk a 
borhoz.

A kovaföldszűrő berendezés három fő részből: az adagolóból, a szűrőtestből és a mű
ködtetéséhez szükséges körforgó szivattyúból áll.

Kovaföld-adagol ók. Hengeres fémtartá
lyok, bennük helyezzük el a szűréshez 
szükséges kovaföldet borral elkeverve.
Feladatuk a szűrő folyamatos ellátása ko
vafölddel. Az adagoló kapcsolási sorrend
ben a szivattyú és a szűrő között foglal 
helyet. Működtetése úgy történik, hogy a 
szivattyú borvezetékéből mellékvezetéken 
át szabályozható mennyiségű bort jutta
tunk az adagolóba. Egyes típusoknál a bor 
áramlása idéz elő keveredést, és a kovaföl
det állandó mozgásban tartja, másoknál ezt 
a keverőberendezés biztosítja. A kovaföld
del kevert bort szabályozhatóan a szűrőhöz 
irányuló fővezetékbe juttatjuk, ahol a ko
vaföld a szűrőelemekre lerakódik.

A folyadékkiszorításos rendszerűek 
közül hazánkban a Seitz-féle félautomata 
adagoló vált ismertté először. Működését a 
65. ábra szemlélteti.

A kovaföldszűrők szerkezetük szerint 
lehetnek kamrásak és tartályosak. A kam
rás rendszerüeknél a szűrő, az adagoló és a 
szivattyú egymás mellé helyezve egy tech
nológiai sort alkot, míg a tartályos szűrő lé
nyegében egy szűrőaggregát, amelynél az 
előbbi gépeket tartozékaikkal együtt egy 
közös alvázra szerelték.

Kamrás kovaföldszűrők. Módosított lap- 
szürők, melyeknél a bevezető T-keretek 
helyett a kovaföld befogadására alkalmas 
KG (Kieselguhr) kereteket helyezünk el. A KG-keretek mérete 40^40, 60x60, 80x80 
cm, vastagságuk 4-5 cm. A keret üreges, a sarkokon négy gyűrű van. A bevezetőoldalon 
levő két vastagabb keretgyűrün áttöret található, melyen keresztül a kovaföldes bor a 
keret üregébe jut. A másik két gyűrű vékonyabb, áttöretük nincs, a bordázott F-keretekkel

65. ábra. Seitz-félc kovaföld-adagoló 
működése: 1. tartály, 2. fedél, 3. adagolószelcp, 

4. feszmérő, 5. váltócsap, 6. látóüveg,
7. mellékvezeték, 8. biztonsági szelep,

9. légtelenítőcsap, 10. ürítőcsap,
11. leeresztőcsap, 12. fővezeték
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együtt a szürtbor-elvezetö csatornát képe
zik. A szűrőtest a váltakozva elhelyezett 
KG- és F-keretekből, valamint az F-kere- 
tekre helyezhető kettős támasztólapokból 
áll. Ezekre iszapolódik fel az alapréteg, 
majd a folyamatosan betáplált szürőanyag.

Az összeszerelt szűrőben a kettős tá- 
masztólapok durva oldala a KG-keretek 
felé néz (66. ábra). Új támasztólapok 
használata esetén a szűrőbe helyezett la
pokat vízzel átmossuk. Ezután a szivattyút, 
adagolót és szűrőt a 67. ábra szerint sorba 
csatlakoztatjuk. Az alapréteg kialakításá
hoz szükséges kovaföldet az adagolóba he
lyezzük, majd szűrt bort hozzáöntve meg
keverjük. Az alapréteget a legcélszerűbb 
szűrt borral felhordani, nehogy zárófilm 
alakuljon ki a támasztólapon.

Az adagolás akkor megfelelő, ha a szű
rés kezdeten a nyomás a bevezető oldalon 

1,2 bar értékkel nagyobb, mint a kivezető oldalon. A nyomáskülönbség max. 4 bar lehet.
A kamrás kovaföldszűrők térfogatárama m2-enként 7-8 hl/h. Ismertebbek a Seitz- és a 

Filtrox-szűrők. Szürőfelületük a keretek mérete és száma szerint 5-50 m2 között váltako
zik. Térfogatáramuk ennek megfelelően 40-400 hl/h.

6 6 . ábra. KG-kcret és F-kcrct, 
támasztólapokkal

Tartályos kovaföldszűrők. Lehetnek tányéros és gyertyás szűrők. A tányéros szűrő elemei 
kör alakú, különleges tányérok, melyek üreges csőtengelyen vertikálisan vagy horizontá
lisan helyezkednek el. A vertikálisan elhelyezett tányérok mindkét oldala aktív szürőfelü- 
let, míg a horizontálisoknál csak a tányérok felső oldala szűr.

A szürőtányérok különleges felépítésű szűrőelemek. Két fő részük a vezetőtárcsa és 
a fémszövet. A vezetőtárcsa többnyire műanyagból préselt, rovátkolt korong, középen 
kör alakú nyílásokkal (Doxis típusú szürőtányérok). A fémszövet anyaga saválló acél, 
a vezetőtárcsára fekszik. Összeillesztésükhöz bajonettzáras szorítógyürüt alkalmaznak. 
A keverék alapréteg, majd a kovaföld a fémszövetre rakódik, és a szűrőanyagon áthaladó 
bort a vezetőtárcsa rovátkái a kör alakú nyílásokon át a csőtengelybe vezetik.

A Padovan-féle „Viktória” szűrő hazánkban igen elterjedt. A szűrő minden tartozéká
val egybeépített. Főbb szerkezeti részeit a 68. ábra szemlélteti.
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68 . ábra. Padovan-féle „Viktória” szűrő: 1. szűrőtartály, 2. Doxis szűrődéinek, 3. kovaföldtartály, 
4. adagoló-szivattyú, 5. borfejtő gép. 6. keverőszerkezet, 7. villamos motor, 8. keverötartály,

9. bevezetőcsap, 10. kivezetőcsap, 11. nézőüveg, 12. rotaméter, 13. tengelykapcsoló, 14. mosóvíz
elvezető csap. 15. légtelenítőcsap, 16. bevczetöcső, 17. visszavezető cső, 18. elzárószelep, 

19-20. kovaföldtartály-bevezetőszelepek, 21. ki vezetőszelep, 22. tisztabor-nézőüveg,
23. kovaföld-adagoló csap, 24. mosóvíz-bevezetőcsap

69. ábra. Gyertyás kovaföldszűrő működése: 
1. a szűrt bor elvezetése, 2. hidraulikus vezérlő 
a szűrőelemek működéséhez, 3. szűrőgyertyák, 

4. bor bevezetés

A tartályos szűrők között elterjedtek meg 
az álló tartályos készülékek is, amelyekben 
a tányérok horizontálisan helyezkednek el. 
Közülük a Fitrox-féle „Filtromat 70” jelű 
készülék nagy teljesítőképességű, önmosó 
szűrő.

A gyertyás szűrök álló tartályos kivitelűek. 
A szüröelemek kiemelhető, kissé konikus 
tölcsérszerü (Seitz-féle KOMÉT) vagy 
henger alakú, kör keresztmetszetű huzalból 
kialakított, rozsdamentes acélspirálok (Dal 
Cin-féle MONOFLUX). A szűrés folya
mán a szűrendő bor alulról ju t a tartályba, 
a gyertyákra iszapolódott kovaföldrétegen 
át azok belsejébe áramlik, és a szűrt bor 
felül hagyja el a gépet. A szűrők üzembe 
helyezése és mosása igen egyszerű. A gyer
tyás kovaföldszűrő működését a 69. ábra 
szemlélteti.

Lapszűrők. A borászatban széleskörűen 
használatos, szűrőtartály nélküli gépek. 
Szürőkamrái úgy alakulnak ki, hogy a kü
lönleges kiképzésű keretek közé préselt 
szűrőlapokat helyezünk. Minden keret a 
hozzá tartozó szűrőlappal együtt egy-egy 
kamrát alkot. A kamrák száma és így a 
szürőfelület tág határok között növelhető.
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70. ábra. A lapszürő részei: 1. fejlap, 2. véglap, 3. vezetőkeretek, 4. szűrőlapok, 5. bevezetöcsap,
6. kivezetöcsap, 7. légtelenítőcsap, 8. hidrométer, 9. szorítószerkezet, 10. alváz, 11. fémtálca

A keretek közé különböző áteresztőképességű lapok helyezhetők. így a berendezéssel 
tisztító és/vagy csírátlanító szűrés végezhető. A keretek és a lapok csavarorsóval vagy 
más szerkezettel összeszoríthatók, s így teljesen zárt szűrőrendszer alakul ki.

A lapszűrők főbb részei: alváz, keretek, fej- és véglap, szűrőlapok és a szerelékek. Ki
sebb készülékek hordozhatók, a nagyobbak kerekeken gördíthetők (70. ábra).

Működésűk szerint kétféle keretet különböztetünk meg: a szüretien bort bevezető 
T-keretet (Trübplatten) és a szűrt bort elvezető F-keretet (Filterplattcn). A keretek között 
szerkezeti különbség nincs. A T-keretek keretgyürüi a szűrő egyik oldalán, az F-keretek 
a másik oldalon képeznek 2-2 csatornát. A keretek anyaga lehet barázdált műanyag, vagy 
lyuggatott saválló acél (71. ábra).

A lapsziírők üzembehelyezése. A szűrőt üzembe helyezés előtt gondosan összerakjuk. 
A keretek berakását a fejlappal kezdjük, illetve a félkeret funkciójától függően. A T- és 
F-kcretek váltakozva követik egymást, közéjük helyezzük a szürőlapokat. Fontos sza
bály, hogy a szürőlap bolyhos oldala a T-keret, sima oldala pedig az F-keret felé nézzen 
(72. ábra).

71. ábra. Műanyag és saválló acél szürőkeret
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72. ábra. Szűrőlap behelyezése a keretek közé: 
1. bolyhos oldal, 2. sima, enyvezett oldal
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73. ábra. A lapszürö működése

74. ábra. Gyertyás membránszűrő kialakítása 
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Összerakás után a kereteket és lapokat 
a szorítószerkezettel lazán összeszorítjuk. 
Ezután egyszerű szűrésnél a gépet vízzel 
átmossuk oly módon, hogy a bcvezetőcsa- 
pon addig vezetünk vizet a szűrőbe, amíg 
az a kivezetőcsapon át teljesen ízmentesen 
távozik. A szűrőlapok és a tömítő peremek 
átnedvesedése után a készüléket erősen 
összeszorítjuk a szűréshez (73. ábra).

Csírátlanító szűréshez az egyszerű át
mosás nem elegendő. Az EK-lapokkal 
szerelt szűrőt sterilizálni kell. A sterili
zálás legmegfelelőbb módja a gőzölés. 
A gőzölést max. 1,5 bar nyomású gőzzel 
addig folytatjuk, amíg a szűrő teljesen át
melegszik. A gőzt a szűrő kivezetőcsapján 
(legmagasabb helyzetű csap) vezetjük a 
szűrőbe. A csapokat úgy szabályozzuk, 
hogy a szűrő minden része egyenletesen 
átmelegedjcn. A gőz kezdetben kondenzvíz 
alakjában, később szárazon távozik a szűrő 
bevezetőcsapján, és ettől számítva 15-20 
percen át gőzölünk.

Az EK-szűrés hatásfokát a művelet során 
rendszeres vizsgálatokkal (élőcsíraszám 
meghatározása, nyomáskülönbség észlelé
se) ellenőrizzük.

M embránszűrők. Az utóbbi évtizedekben 
a borászatba berobbant membránszürés va
lóságos technikai forradalmat hozott. Mind 
a Dead-end mind a Cross-Flow eljáráshoz 
gyártott membránszűrők változatos kiala
kításban jelentek meg.

A membránokat szűrőegységekben (mo
dul) alkalmazzák. A sík membránt a felü
letnövelés érdekében pliszírozzák és cső 
formában helyezik el. A kis- és nagyüze
mek egyaránt használják a gyertya alakú 
szűrőelemet (74. ábra), melyet saválló acél 
hengeres tartályban helyeznek el. A cső
szál membránok körbefogottan nyomás
álló csőben, mindkét végükön műgyanta 
dugóba ágyazottan helyezkednek el. A lap 
membránok kör vagy négyzet alakra vágot- 
tan, szendvicsszerű elrendezésben, oldható 
módon, rendszerint vertikális tcngelyhely- 
zetű modulban foglalnak helyet.

A változatos kialakítású, méretű memb
ránszűrőknek az ugyancsak sokrétű szűré
si feladathoz (zavaros borok tisztításától



kezdve a tükrös borok steril szűréséig) ajánlott jellemzőit a gyártó cégek -  Pali, Romicon, 
Sartorius, Seitz, Strassburger stb. -  részletesen ismertetik.

Seprőszűrők. A mustok és borok tisztító kezelése során jelentős mennyiségű üledékanyag 
(seprő, alj) keletkezik. Ezektől „keletkezésük pillanatában” meg kell szabadulni, mert 
később egyre nagyobb tehertételek főleg a nagyüzem számára.

A borászati üledékek feldolgozhatok keretes és kamrás seprőszűrökkel, vákuumdobszü- 
rőkkel, csigás dekanterekkel. Leghatékonyabb tisztítás a vákuumdobszürőkkel érhető el.

A vákuumdobszürők kovafölddel működő forgószűrők. A szűrés kezdetén a hengeres 
dob külső felületére 6-10 cm-es kovaföld-perlit szűrőréteget viszünk fel a dobtérben ki
alakított vákuum segítségével, s ezen keresztül szívatjuk át a zavaros bort. A külső szeny- 
nyezett réteget egy kaparószerkezet folyamatosan eltávolítja, ezáltal az aktív szűrőfelület 
állandóan megújul.

A borseprő földolgozását és hasznosítását összhangba kell hozni a 479/2008 EK rende
let VI. melléklet D pontjában Melléktermékek címszó alatt előírt rendelkezésekkel. Ennek 
sarkalatos pontja szerint a szőlő túlpréselése tilos! A préselés után keletkező szőlőtörköly- 
nek és a borseprőnek együttesen tartalmaznia kell az előállított bor alkoholtartalmának leg
alább 5%-át kitevő alkoholmennyiséget. A borseprő préselése bor előállítás céljából tilos.

„A borseprö szűrése és centrifugálása nem tekintendő préselésnek abban az esetben, ha 
az így előállított termékek megbízható, eredeti és forgalomképes minőségűek”.

8.3. A bor harmóniájának kialakítása

A bor élvezeti értéke harmóniájától függ. Az a bor nevezhető harmonikusnak, amelynek 
alkotórészei összhangban vannak, s az ízleléskor kellemes összbenyomást kelt. A bor 
összetételét tekintve alapkövetelmény a fő alkotórészek: alkohol, savak, extraktanyagok 
megfelelő aránya, de ez még nem elegendő. A fő alkotórészek mennyisége, számszerű 
aránya ugyanis önmagában még nem fejezi ki feltétlenül a bor harmóniáját. Fontos ér
tékmérők ebben a szőlőtermésből származó és a borérlelés folyamán képződő illat- és 
zamatanyagok, melyeknek különleges szerepük van a borharmónia kialakulásában.

A borharmónia kialakításának legalapvetőbb feltétele az érett, egészséges szőlőter
més, melyhez korszerű borkészítési technológia (szőlőfeldolgozás, mustkezelés, erjesz
tés) kapcsolódik. Bizonyos mértékű szabályozásra, a borjelleg alakítására azonban bor 
állapotban kerül sor. Ennek a legegyszerűbb, de nem mindig elégséges módja a házasítás. 
Szükségessé válhat az egyes alkotórészek: a sav-, alkohol- és cukortartalom szabályozá
sa, esetleg a szín- és ízjavítás.

Alapelvként leszögezhető, hogy e műveletek korai alkalmazása a bor kedvező tisz
tasági állapotában legtöbbször előnyösebb, mint a későbbi, mivel a borok eleinte még 
kialakulatlanok, az erősebb beavatkozásokat is könnyen elviselik.

8.3.1. Házasítás
A házasítás két- vagy többféle bor (vagy must) célszerű összekeverése minden más be
avatkozás nélkül.

A házasítás alapvető rendelkezéseit a 606/2009/EK rendelet tartalmazza.
A házasításra vonatkozó főbb tiltó rendelkezések:
• rozéborok nem készíthetők vörösborok és fehérborok házasításából,
• „...harm adik országból származó bort tilos a Közösségből származó borral házasí

tani, valamint tilos a harmadik országból származó borokat egymással a Közösség 
területén házasítani” .
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Nem tekintendő házasításnak:
• a sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény hozzáadásával történő al- 

koholtartalom-növelés;
• az édesítés.

Látható, hogy az Európai Közösség rendelkezései viszonylag tág teret hagynak a házasí- 
tás borszakmai kérdéseiben. Ennek a mérlegelésével foglaljuk össze a művelet technoló
giai feladatait.

Általános szabályként elfogadható, hogy házasítani csak akkor érdemes, ha a keverék 
értéke nagyobb lesz, mint az egyes boroké külön-külön, továbbá ha azt kereskedelmi 
okok szükségessé teszik.

A házasítás nemcsak a borok minőségének vagy összetételének a kiegyenlítését jelenti, 
hanem javító célú borkezelést is, mellyel a bor összetételét egy kitűzött célnak megfele
lően meg lehet változtatni.

A házasításnak a következő céljai lehetnek:
• Nagyobb mennyiségű, egységes minőségű bor előállítása. Ehhez azonos fajtán be

lül a különböző edényekben tárolt borokat homogenizáljuk.
• Védett márkanevű borfajták előállítására. Az Európai Unió védelmében is részesülő 

„Egri Bikavér” és „Szekszárdi Bikavér” boroknak legalább háromféle szőlőfajta há- 
zasításából kell készülniük. (Az EU-ban 2009. VIII. 1-én bevezetett új borkategóri
ák közül az OEM és az OFJ borokra vonatkozó szabályozást -  ideértve a házasítást
-  a folyamatosan készülő termékleírásokban rögzítik.)

• Összetételi hiányosságok megszüntetése. Ilyen céllal házasítjuk -  kellő megfonto
lással -  a lágy borokat a keményekkel, kisebb alkoholtartalmúakat az erősebbekkel, 
vékony borokat a testesekkel, gyenge színű vörös borokat a mélyebb színüekkel.

A házasítás a borharmónia kialakítása s a borértékesítés érdekében a legtöbb szakértelmet 
igénylő borászati eljárások közé tartozik.

A házasítás előtt a kijelölt borokat érzékszervileg és kémiailag megvizsgáljuk, majd 
próbaházasításnak vetjük alá. Ezután a próbaházasítás eredményét vizsgáljuk. Az igé
nyesebb feladatokhoz nem nélkülözhetők a próbaházasítás előtti és utáni mikrobiológiai 
és stabilitási vizsgálatok sem. Tisztában kell lennünk azzal, hogy egyetlen fertőzött vagy 
erősen instabil bor is elegendő ahhoz, hogy a házasítás „eredménye” a visszájára fordul
jon.

Nagy tömegű bor házasítására azok a tartályok alkalmasak, melyekben a bor tökéle
tesen homogenizálható. A keverés a már ismertetett módszerekkel végezhető (lásd: De
rítés). A keverést akkor fejezzük be, amikor a tartály különböző rétegeiből vett minták 
között kémiailag és érzékszervileg már nem lehet különbséget tenni.

8.3.2. A bor savtartalmának szabályozása

A savak megfelelő mennyisége és aránya finommá teszi a bort, míg a kelleténél több vagy 
kevesebb sav diszharmóniát okoz.

A bor savtartalma jobb esetben egyszerű technológiai módszerekkel is eredményesen 
szabályozható. Ezek egyike a különböző savtartalmú borok házasítása. Szélsőséges év
járatokban vagy eltérő termőhelyi adottságok mellett azonban gyakori eset, hogy a bor 
savtartalmának a szabályozására a házasítás nem elegendő. Ilyenkor kémiai úton válik 
szükségessé a savtartalom növelése vagy a savtompítás.
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8.3.2.1. Savnövelés
Borok savtartalma borkösavban kifejezve 2,50 g/l felső határig vagy literenként 33,3 
milliekvivalensig növelhető. A bor savtartalmának növelése egész évben végezhető.

Ugyanazon termék savtartalmának növelése és alkoholtartalmának növelése nem le
hetséges. Hasonlóan egymást kölcsönösen kizáró eljárások a savtartalom növelése és a 
savtompítás.

A savtartalom növeléséhez felhasználható az L(+)-borkősav, L-almasav, D.L-almasav 
és tejsav. Ezek jól oldódnak a borban.

5.3.2.2. Savtompítás
Borok savtompítása borkősavban kifejezve 1 g/l felső határig vagy literenként 13,3 
milliekvivalensig történhet. A bor savtompítása egész évben végezhető. Ugyanazon ter
mék savtompítása és savtartalmának növelése egymást kölcsönösen kizáró eljárások.

Savtompítás céljából az alábbi anyagok közül egy vagy több használata engedélyezett 
(EU-Bizottság 606/2009 EK rendelete).

Kalcium-karbonát (CaC03), kálium-bikarbonát (KHC03), semleges kálium-tartarát, 
kalcium-tartarát, borkősav és kalcium-karbonát egyenlő arányú keveréke [valamint L(+) 
borkősav csak Németország északi övezetében],

A savtompítás hagyományosan alkalmazott, megalapozott technológiai ismereteken 
nyugvó módszere a kalcium-karbonátos kezelés. Ezért e módszerrel foglalkozunk rész
letesen.

A szénsavas mész hatása azon alapszik, hogy az oldható borkösavat oldhatatlan borkő
savas mész (kalcium-tartarát) formájában semlegesíti, amely kicsapódik, és így csökken 
a savtartalom. A reakció során a borkősav fémmel helyettesíthető két hidrogénatomja 
helyébe a két vegyértékü kalcium lép. A vegyi folyamat a következő:

COOH
I
CHOH
| + CaCO, ->
CHOH
I
COOH

borkősav Ca-karbonát 
150g 100g

Az egyenlet szerint a molekulatömegek alapján 150 g borkősavat 100 g kalcium-karbonát 
semlegesít. így 1 g sav közömbösítéséhez 0,67 g CaCO, szükséges.

Savtompításkor a borban végbemenő kémiai változások folytán a titrálható savtarta
lom csökkenését jóval meghaladó mértékben emelkedik a pH-érték. Ennek oka az, hogy 
a borhoz adagolt CaCO, a legerősebb savat, a borkösavat közömbösíti.

A savtompítás mértékét az engedélyezett 1 g/l-en belül laboratóriumi próbákkal álla
pítjuk meg. A szükséges kalcium-karbonátot alaposan keverjük, mert csak nagy mennyi
ségű borban oldódik fel. (Vízben nem oldódik!) A műveletnél sok CO, keletkezik, ezért a 
hordóban megfelelő űrt hagyunk. A hordót csak később töltjük fel.

A Ca-tartarát teljes kiválása sokáig eltarthat. A Ca-tartarát fő tömege közvetlenül a 
savtompítás után kicsapódik, de a teljes mennyiség kiválása 3-4 hónapig is elhúzódhat. 
Ezt a körülményt számításba kell venni a savtompított borok korai palackozása esetén, 
nehogy a bor a palackban váljon üledékessé.

Ca + CO, + H,0

Ca-tartarát 
188 g

szén-dioxid víz 
44 g 18 g
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A savtompítást minél előbb ajánlatos elvégezni. Célszerű a műveletet az első fejtéssel 
összekapcsolni. Ekkor már megállapítható az erjedés folyamán végbement savcsökkenés, 
valamint az, hogy milyen mértékű savtompítás szükséges.

Az ismertetett módszerrel végzett savtompítás megváltoztatja a savak összetételét. 
A borkősav csökkenése révén túlsúlyba kerül az almasav, ez pedig általában nem kívána
tos. A borkősav nélkülözhetetlen a bor savas karakterének kialakulásában. Közrejátszik 
továbbá a bor érésében, fejlődésében is.

Mindezek figyelembevételével különös jelentősége van a borkősav és almasav kettős 
Ca-sója kicsapatásának, amely 4,5 pH felett megy végbe mustban vagy borban. A vegyi 
folyamat a következő:

COOH
I
CHOH

CHOH
I
COOH

COOH
I
CH,
I
CHOH
I
COOH

+ 2 CaCO, —

CO O -Ca-O O C
I
CHOH
I
CHOH
I
COO -Ca-O O C

\
CH2

I
CHOH
/

+ 2 CO, + 2 H ,0

borkősav almasav Ca-karbonát Ca- + Ca- szén víz
tartarát malát dioxid

(kettős só)
150 134 200 188 + 172 88 36

M ünz (1960) hívta fel a figyelmet a borkősav és almasav kettős sója kicsapatásának a fel
tételeire. Az eljárást must savtompítására javasolta. A módszerhez K ielhöfer és W ürdig 
(1963) különleges mikrokristályos szerkezetű kalcium-karbonátot, ún. Acidexet ajánl, 
mivel a technikai minőségű precipitált szénsavas mész szennyeződései (pl. vas) csök
kentik a művelet hatásfokát. Az ajánlott kezelőanyagtól ered az Acidex-eljárás elnevezés. 
(Megjegyzendő, hogy Acidex hiányában a hagyományos precipitált szénsavas mész is 
használható.)

Az eljárás lényege az, hogy a szénsavas meszet tartalmazó must pH-ját 4,5 felett tart
juk mindaddig, amíg a kettős só ki nem csapódik. A kezelést három lépcsőben a követ
kezőképpen végezzük: a szükséges mennyiségű kalcium-karbonátot először a savtompí
tandó mustnak csupán a 10%-ához keverjük, ezáltal túlsavtalanítás áll elő, a must pH-ja 
jóval 5 fölé emelkedik. A kalcium-karbonát nem oldódik fel teljes mértékben. A második 
lépcsőben ehhez a túltompított musthoz állandó keverés közben hozzáfejtjük a teljes sav
tompítandó mennyiség további 50%-át. Ezzel a pH-érték csökken, de nem száll 4,5 alá, 
és végbemegy a kettős só képződése. Ugyanakkor az adagolt kalcium-karbonát teljesen 
feloldódik. A kettős só kicsapódása után a 60%-nyi kezelt mustot ülepítjük és szűrjük 
vagy szeparáljuk. A harmadik lépcsőben tisztított mustot a kezeletlen musttal 100%-ra 
kiegészítjük.

A kettős savtompítást borral is végezhetjük. Bor savtompításakor ügyeljünk arra, hogy 
a kezelés legalább 3-4  hónappal előzze meg a palackozást.

Az elmondottakból következik, hogy savcsökkentést csak végső esetben végezzünk. 
A bor savtartalma -  az alkohol mellett -  a leghatékonyabb alkotórész, mely védelmet 
nyújt a különböző bőrbetegségek, borhibák ellen. Savcsökkentés után e védőhatás mér
séklődik. A kalcium-karbonátos savcsökkentéskor több-kevesebb kalcium marad vissza 
a borban, amely szerepet játszhat a borok instabilitásában (lásd: A bor stabilizálása c. 
fejezetet).
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A savtompításra kálium-karbonát (KHCO,) is alkalmazható, mely a borkösavval vég
bemenő reakció révén kálium-hidrogén-tartarát (borkő) képződéséhez vezet. A reakció 
jóval gyorsabb és tökéletesebb, mint a kalcium-karbonátos savtompítás.

A savtompításra megnevezett további kezelőanyagok hatása jórészt közvetett, és in
kább szolgálják a borstabilizációt, mint a savcsökkentést.

A savtompítás kémiai módszerei mellett -  főleg vörösboroknál -  egyre nagyobb tere 
kap a biológiai almasavbontás, mely mint biológiai folyamat, a savcsökkentésnek egy 
kifinomult módszere. A folyamatban a tej savbaktériumok az almasavat tejsavvá és szén
dioxiddá bontják.

A malolaktikus erjedéskor az almasavbomlás nemcsak az almasav biológiai lebomlá
sát, hanem komplex változást is eredményez a borban (lásd: M a g y a r  1.: Borászati mik
robiológia).

8.3.3. Az alkoholtartalom növelése
Az alkoholtartalom a bornak fontos része, bizonyos mértékig értékmérője, a savak mellett 
természetes tartósítószere. Az egyes borkategóriáknál az alkoholtartalom minimális és 
maximális értékeit törvényes előírások szabályozzák. A borok alkoholtartalma a korábbi 
időszak helytelen gyakorlatában gyakran mint abszolút értékmérő szerepelt.

A bor alkoholtartalmának túlértékelése indokolatlan, de nem fogadható el a másik vég
let sem. A nagy élvezeti értékű fehérborokhoz hozzátartozik a 12 térfogatszázalék körüli, 
vörösborokhoz e fölötti alkoholtartalom. Ezt a nemzetközi (francia, olasz stb.) borászat 
és gasztronómia gyakorlata is igazolja. Mégsem állítható az, hogy a borok beszoríthatok 
az alkoholtartalom nevezett szegmensébe. Nemzetközi léptékkel mérve az óriási válasz
tékban megjelenő borok változatos összetétele, sokszínűsége, a mindenkori fogyasztói 
ízléshez igazodó jellege folytán bőséges a választék kisebb alkoholtartalmúakból is.

A borok minősítésének, általános értékelésének legfőbb jellemzője az összes boralko
tórész közül az alkoholtartalom. Továbbmenve: az Európai Uniós rendelkezések szerint 
a must cukortartalmának növelésétől a borok édesítéséig a cukoradagolás mennyiségét is 
alkoholban kell kifejezni. E miatt is elengedhetetlenül szükséges az alkoholtartalommal 
kapcsolatos fogalmak ismerete az alábbiak szerint (479/2008 EK Rendelet):

• „Tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban”: annak a tiszta alkoholnak a tér
fogata, amely 20 °C-os hőmérsékleten a termék 100 térfogategységében található.

• „Térfogatban számított potenciális alkoholtartalom”: annak a tiszta alkoholnak a 
térfogata 20 °C-os hőmérsékleten, amely a termék 100 térfogategységében található 
cukor e hőmérsékleten lezajló teljes eijedésével keletkezhetne.

• „Összes alkoholtartalom térfogatszázalékban” : a tényleges és a potenciális alkohol- 
tartalom összege.

• „Természetes alkoholtartalom térfogatszázalékban” : egy termék alkoholtartalom
növelés előtti összes alkoholtartalma térfogatszázalékban.

• „Tényleges alkoholtartalom tömegszázalékban”: 100 kg termékben levő tiszta alko
hol mennyisége kilogrammban.

• „Tömegben számított potenciális alkoholtartalom”: 100 kilogramm termékben ta
lálható cukor teljes erjedésével készíthető tiszta alkohol mennyisége kilogrammban.

• „Tömegben számított összes alkoholtartalom”: a tényleges és a potenciális alkohol- 
tartalom összege.

Borok (értsd: természetes borok) tényleges alkoholtartalmának a növelése tilos!
A tényleges alkoholtartalom növelésének egyetlen törvényes lehetősége a bor hűtéssel 
történő részleges sűrítése oly módon, hogy a termék természetes alkoholtartalma lcg-
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feljebb 2 térfogatszázalékkal növekedhet. (Egyidejűleg a termék térfogata legfeljebb 20 
százalékkal csökkenhet.) E módszernek Magyarországon nincsenek hagyományai.

Más elbírálás alá tartoznak a likőrborok (lásd: Szőlőből készült termékek kategóriái 
című fejezetet), melyek 15-22 térfogatszázalék közötti tényleges alkoholtartalmát külön
böző középfokú és magas fokú alkohol, borpárlat stb. hozzáadásával alakítják ki.

A szesztartalom növelését a gyakorlatban avinálásnak nevezzük.
Az avináláshoz szükséges szesz mennyiségét a következő képlettel számíthatjuk ki:

lOOAa
X ----------- .

AA

ahol:
X = 100 1 bor avinálásához szükséges szesz (liter),
Aa -  az avinálás utáni és a bor eredeti alkoholtartalma közti különbség (v/v%),
AA = a finomszesz és a bor avinálás utáni alkoholtartalma közti különbség (v/v%).

Mivel a szesz sűrűsége lényegesen kisebb, mint a boré, ezért a szeszt alulról, a tartály 
csapnyílásán át szivattyúzzuk a borhoz, majd homogenizáljuk.

8.3.4. A borok édesítése

A borfogyasztók egy része az édeskés vagy az édes borokat kedveli. E borok különböző 
karakterűek lehetnek, készítéstechnológiájuk is különbözik egymástól. Az édeskés vagy 
édes borok alapminőségüket tekintve kétféle szőlőtermésből készülnek.

Az egyik esetben nagy mustfokú, túlérett szőlőtermés képezi az alapanyagot. Az élesz
tők a mustot nem erjesztik ki teljesen, mivel a cukor és az alkohol együttes gátló hatása 
érvényesül. Ezek a borok nagy alkoholtartalmúak, testesek, hosszabb érlelési időt kí
vánnak. A nagy alkoholtartalmú édes borok készítése nem jár különösebb nehézséggel, 
hiszen a cukortartalom egy része lényegesebb technológiai beavatkozás nélkül is vissza
marad. Jóval bonyolultabb feladat viszont e borok stabilizálása, erjedésmentességének 
szavatolása hosszabb időn át.

Alapjaiban más technológiai feladat a kis alkoholtartalmú édeskés vagy édes borok 
készítése. Az egyik módszer szerint az alkoholos erjedés alkalmával a cukor egy részét 
különféle műveletekkel (hűtés, szeparálás, szűrés) visszatartják, és gondoskodnak a bor 
további erjedésmentességéről. Ez a módszer magas szintű technikai felkészültséget kíván 
és nagyon költséges.

A legáltalánosabb gyakorlat a száraz borok édesítése tartósított musttal.
A borok édesítésére az alábbi termékek (közülük egy-egy többféle is) használhatók 

(479/2008/EK rendelet):
• szőlőmust,
• sűrített szőlőmust,
• finomított szőlőmustsürítmény.

Szőlőmust. „A szőlőmust a friss szőlőből természetes úton vagy fizikai eljárások révén 
nyert folyékony termék. A szőlőmust megengedett tényleges alkoholtartalma legfeljebb 
1 térfogatszázalék.”

Sűrített szőlőmust. „A sűrített szőlőmust olyan karamellizálatlan szőlőmust, amelyet sző
lőmust részleges vízelvonásával állítanak elő, amihez a közvetlen hőhatás kivételével 
bármely engedélyezett módszert fel lehet használni oly módon, hogy a ... refraktométe
ren 20 °C-os hőmérsékleten kijelzett számadat ne legyen kisebb 50,9 ref.%-nál.
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A sürített szőlőmust esetében 1 térfogatszázaléknál nem nagyobb tényleges alkoholtarta
lom a megengedett.”

Finomított szőlőmustsűrítmény. „A finomított szölömustsürítmény olyan folyékony, 
karamellizálatlan termék,

a) amelyet a szőlőmust részleges vízelvonásával állítanak elő, amihez a közvetlen hő
hatás kivételével bármely engedélyezett módszert fel lehet használni oly módon, 
hogy ... refraktrométeren 20 °C-os hőmérsékleten kijelzett számadat ne legyen ki
sebb 61,7 ref.%-nál;

b) amelyet a savtalanítás és a cukortól eltérő egyéb összetevők eltávolítása céljából 
engedélyezett módszerekkel kezeltek*

c) amely az előírt (10 pontban rögzített) tulajdonságokkal rendelkezik. (Az előírások 
pontos részletezésétől ezúton eltekintünk, mivel azok e terméket előállítók számára 
jelentenek megkötéseket.)

A finomított szölömustsürítmény esetében 1 térfogatszázaléknál nem nagyobb tényleges 
alkoholtartalom a megengedett.”

A borok édesítésére érvényes előírások. Az édeskésre szánt bor összes alkoholtartalma 
legfeljebb 4 térfogatszázalékkal növelhető (a használatos édesítő anyag bevitelét al
koholban fejezzük ki, és az független a borkészítéskor maximálisan engedélyezett 1,5 
térfogatszázalékos alkoholtartalom-növeléstől).

A borok édesítése csak a termelési és a nagykereskedelmi szakaszban engedélyezhető. 
Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléses (a hazai minőségi és védett eredetű boroknak 

megfelelő) rövidítve OEM borokat érintő külön korlátozások:
a) Az édesítés azon a termőhelyen belül vagy annak közvetlen közelében történhet, 

ahonnan az édesítésre szánt bor származik.
b) Az édesítésre felhasznált szőlőmust vagy sürített szőlőmust csak arról a termőhely

ről származhat, ahonnan az édesítésre szánt bor származik.

A borok cukortartalmának összhangban kell állnia a fő alkotórészekkel (alkohol, savak, 
extraktanyagok) és a bor más anyagaival (illat- és zamatanyagok). E borok harmóniájára 
legnagyobb hatása van a savtartalomnak. A nagyobb savtartalmú borok több cukrot bír
nak el, a lágy borok kevesebbet.

A cukortartalom (glükózban és fruktózban) az alábbi kifejezésekkel jelölhető:
Száraz: Ha a cukortartalom nem haladja meg:

• a 4 gramm/litert, vagy
• a 9 gramm/litert, feltéve, hogy 2 grammnál nem nagyobb az eltérés a li

terenkénti borkősavban kifejezett összes savtartalom és a bor maradék- 
cukor-tartalma között (pl.: 9 g/liter maradék-cukortartalmú bor akkor 
száraz, ha annak savtartalma eléri a 7 g/litert).

Félszáraz: Ha a cukortartalom meghaladja a száraz kategóriában előírt maximumot, 
de nem lépi túl:
• a 12 gramm/litert, vagy
• a 18 gramm/litert, feltéve, hogy 10 grammnál nem nagyobb az eltérés 

a literenkénti borkősavban kifejezett összes savtartalom és a bor mara- 
dékcukor-tartalma között (pl.: 17,8 g/liter maradék-cukortartalmú bor 
félszáraz, ha annak savtartalma eléri a 7,8 g/litert).

* ioncserélő gyanták használatával, melynek feltételeit részletesen előírják

193



Félédes: Ha a cukortartalom magasabb, mint a félszáraz kategóriában előírt maxi
mum, de nem több mint 45 g/liter.

Édes: Ha a cukortartalom legalább 45 g/liter.

A répacukor használata borok édesítéséhez tilos! Kivételt képeznek a különböző pezsgő
borok.

A borok édesítésére kiválasztott anyagokat nagyobb sűrűségűk miatt a felső nyíláson át 
szivattyúzzuk a hordóba, és gondoskodjunk arról, hogy a borral tökéletesen elkeveredjék.

8.3.5. Borok színjavítása
A bor harmóniájának fogalomköréhez tartozik a megfelelő szín is. A pezsgőalapborokhoz 
és az üde, reduktív, fehér bukéborokhoz a világos zöldfehér szín illik. A túlérett szőlőből 
készült testes, nehéz, visszamaradt cukrot is tartalmazó bor színében már megjelenik a 
sárga színárnyalat, és az erőteljes zöldessárga szín különleges minőséget sejtet. A tokaji 
aszú, aszúeszencia esetében az aranysárga szín a legtetszetősebb. Míg a szép zöldfehér 
színtónust a korszerű bortechnológia eszközeivel kell kialakítani, addig a nagy boroknál 
a természet adományaként önmagától kialakul a borjelleggel harmonizáló szín.

Erre nagy szükség is van, mivel a bortörvény borok (értsd: természetes borok) színe
zését nem engedélyezi. Vörösboroknál szerencsés az a világpiaci trend, mely szerint a 
korábbi mélyvörös színnel szemben a világosabb rubinvörös színt részesítik előnyben.

Színezőanyagként karamell (égetett cukor) kizárólag likőrborokhoz adagolható leg
feljebb 30 g/hl mennyiségben. A karamellt házilag úgy készítjük, hogy a cukrot kevés 
vízben oldjuk, s állandó keverés közben mindaddig melegítjük, amíg egészen fekete lesz. 
Forró vízzel szirupsürüségü oldatot készítünk, és 15-20% finomszesz hozzáadásával tar
tósítjuk.

A fehérborok színanyag-csökkentésére alkalmazható PVPP műanyag port az Egyéb 
derítőszerek címszó alatt ismertettük.

Aktívszén-készítmények. Fehér- és vörösboroknál egyaránt előfordulhat, hogy a termés 
gondatlan feldolgozása, a mustosztályozás hiánya vagy a szakszerűtlen borkezelés, táro
lás következtében a bor hibás színű és ízű lesz. Ilyen borok javítására borászati aktívszén- 
készítményeket használunk.

Az aktívszén-készítmények finom eloszlású, nagy felületű, porszem anyagok. A ré
szecskék nagysága 1-5 pm. A részecskék szivacsos szerkezetűek, miáltal az aktív felület 
megnövekszik. A részecskék felületén gázok, gőzök, illat- (szag-), zamat-, továbbá szín
anyagok adszorbeálódnak. Az adszorbeálóképesség a színkészítmény felületétől a borban 
való eloszlástól és a hőmérséklettől függ. Ezért alapos elkcverés szükséges. Alacsonyabb 
hőmérsékleten a gázok megkötése intenzívebb.

Az aktívszenes kezelés fehérborok (mustok) esetében engedélyezett legfeljebb 100 g/hl 
kezelőanyaggal.

Szénkészítmények alkalmazása előtt okvetlenül végezzünk laboratóriumi próbát. Az 
aktív szenet óvatosan, kisebb mennyiségű borral elkeverjük, majd a derítőanyagokhoz 
hasonlóan bekeverjük. A kezelt bor 4-5  nap múlva szűrhető. A jobb ülepedés végett a 
szénkezelést célszerű derítéssel kombinálni. A szén erősen tapad a hordó falához, ezért a 
hordót gondosan tisztítsuk ki.

A szénkészítmények durva hatású borkezelési anyagok. Csak abban az esetben alkal
mazzunk aktív szenet, ha egyéb eljárás nem vezet célra.

Aktív széntartalmú szűrőlapok is készülnek (szenes lapok), amelyeket szűrőlapok 
módjára használunk.
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8.4. A borok érésének szabályozása

A borokban főleg huzamos ideig tartó hordós tároláskor mélyreható kémiai, fiziko-kémiai 
és fizikai változások mennek végbe. Ezeknek a változásoknak az összessége eredményezi 
a bor fejlődését, érését.

Az érési folyamatban három szakaszt különböztetünk meg: fejlődő szakaszt, tetőfokot 
és hanyatló szakaszt. Az első időszakban a bor fejlődik, finomodik, majd egy tetőpont 
elérése után hanyatlik, túlfejlődik, élvezeti értéke csökken. A fejlődés első, pozitív szaka
szának időtartama a borok összetétele, jellege szerint változik. Az üde, reduktív jellegű 
borok érlelési ideje rövidebb, sőt a gyorsított ütemű tisztító- és stabilizáló eljárásokkal 
kezelt és korán palackozott boroknál el is maradhat. Ezzel szemben a nagy cukortartalmú, 
túlérett szőlőből szűrt, extraktdús, telt borok hosszabb érlelési időt kívánnak.

A bor jellegzetes összetevői közül mindhárom periódust az illatanyagok változása 
jelképezi a legérzékletesebben. A fejlődő szakaszt a szőlőből származó illatanyagok ré
szint az erjedés folyamán átalakult, részint új illatanyagok keletkezésével gazdagodott 
komplexuma jellemzi. Ezek az anyagok folyamatos átalakuláson mennek át, mely fo
lyamatban döntő szerepük van az oxidációs-redukciós viszonyoknak. Ennek részletes 
elemzését K á l l a y :  Borászati kémia című könyvében találhatjuk. A borászati technológia 
szemüvegén át csupán annyit említünk, hogy az alkoholos erjedés után és ahol ez kívá
natos, a malolaktikus erjedés után a borérés tetőfokáig sajátos érési illatok és aromák 
keletkeznek. A borok illat- és aromagazdasága -  több fontos tényező (hordó, pince stb.) 
mellett legnagyobb mértékben az elsődleges és az erjedési illatanyagok változatosságától, 
gazdagságától függ.

A bor érésének különböző szakaszaiban természetszerűleg nemcsak az illat-, hanem az 
íz- és zamatanyagok is változnak, szakértő borászati munkával finomodnak.

A bor érését a tárolás körülményei és időtartama mellett a legtöbb borkezelési eljárás 
befolyásolja. Az érési folyamatok szabályozásában kiemelt szerepe van a kénezésnek és 
fontos a tárolóedények feltöltése. Megemlítjük még a borérésben fontosabb kezeléseket, 
valamint a különböző szerkezeti anyagú és rendeltetésű (tároló-, kezelő-, érlelő-) edények 
ilyen szerepét.

8.4.1. Kénezés

A kénezés régóta alkalmazott borászati eljárás, amelynek fontos szerepe van a korszerű 
borkészítésben és -kezelésben, továbbá a borgazdasági tisztaság fenntartásában.

A kénessavnak négy olyan alapvető tulajdonsága van, amely rendkívül előnyössé teszi 
borászati alkalmazását:

1. antiszeptikus hatás,
2. redukáló (antioxidáns) hatás,
3. íz- és zamatmegőrző hatás,
4. színstabilizáló hatás.

Antiszeptikus hatás. A szabadkénessav disszociált SO, és HSO, , továbbá nem disz- 
szociált H,SO, formákban van a borban. Közöttük egyensúlyi állapot van. A disszoci
áció mértéke és az egyensúlyi állapot a bor pH-értékétől függ. A kénessav erjedésgátló 
hatásával kapcsolatban megállapítást nyert, hogy az élesztőkre csak a szabadkénessav 
disszociálatlan része van gátló hatással. Ugyanakkor a tej savbaktériumok -  közvetve -  a 
kötött kénessavra is érzékenyek (lásd: Borászati mikrobiológia). A  szabadkénessav disz- 
szociációja és a pH közötti összefüggést a 21. táblázat mutatja.
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21. táblázat. A disszociálatlan H,SO,, HSO, és Redukáló hatás. A  kénessav  m in t
an tiox idáns egyarán t m egóv ja  a bo rt az 
enz im atikus és nem  en z im atik u s ox id ác i
óktó l.

A z enz im atikus ox idác ió  elleni védő  
hatása  abban  áll, hogy  gá to lja  a po lifeno l- 
ox idáz  enzim  tevékenységé t, ezá lta l a b o 
rok  bam atö résén ek  k ia laku lásá t. A nem  
en z im atik u s ox idác iók  ellen  úgy védi a 
bort, hogy  lev eg ő fe lv é te lk o r m in t erős re- 
du k á ló an y ag  önm aga h aszn á lja  el az  o x i
gén t és védi m eg  a b o r a lko tó része it a nem - 
k ívána to s ox idáció tó l.

A  bo r érése  fo lyam án  az illat- és zam a t
anyagok  reduká lt k ö rnyeze tben  fejlődnek  
op tim álisan . A m eg k ív án t a lacsonyabb  
redox in ívó , vagy is  a reduká lt kö rnyezet 
fenn ta rtásához  je len tő sen  hozzájáru l a k é 
nessav. K ü lönös je len tő ség e  van  ennek  
a reduk tív  típusú  boroknál. T erm észe te 
sen m ás e lb írá lás a lá  esnek  az ox ida tív  és 
ezekhez  közel á lló  borok . E  borok  nagy  
p u ffe rkapac itássa l ren de lkeznek  a k ü lö n 
féle o x idác ió s hatásokka l szem ben , és 
lassúbb  fejlődésükné l fogva  eg yébkén t is 
több  (X -fe lvéte lt, k isebb  m értékű  kénezést 
igényelnek .

A kénessav  reduká ló  tu la jd o n ság a i
nak kö v e tk ezm én y e  a sz ín te len ítő , ún. 
feh érítő  hatás . A  k énessav  e lső so rban  az 
an toc ian inoka t, a v ö rösbo rok  fe s ték an y a
gait sz ín te len íti, de  a lk a lm azásak o r v ilág o 
sabbá  válnak  a fehérborok  is.

íz- és zamatmegőrző hatás. A  kénessav  k ed 
vezően  já ru l hozzá  az  íz- és zam atanyagok  
fe jlődéséhez  is. Ez a szerepe  azon  alapszik , 
hogy  leköti a szabad  ace ta ldeh ide t, ezá lta l 
m eg ak ad á ly o zza  az e lvénü lést, a n em k ív á 
natos avas, ó íz  k ia laku lásá t. A k én essav a t e 

tek in tetben  sem m ilyen  m ás anyag  vagy  kezelési e ljá rás  nem  helye ttes íthe ti.
A  kénessav  sa játos m ódon  v éd őha tássa l van  a te rm észe tes  red u k á lóanyagok ra .
A kénessav  előbbi e lőnyös tu la jdonsága i m elle tt ism ere tesek  tú lzo tt adago lásának  é r

zékszervi és egészségügy i há tránya i is. A z erő sebben  k éneze tt b o r k e llem etlen ü l szú 
rós illatú és ízű. A  tú lkéneze tt borok  fogyasz tása  to x iko lóg ia i szem pon tbó l is há trányos 
lehet, m ert a szulfitok vér- és gyom orm érgek . M egállap íto tták  azonban , hogy  á lta lános 
m érgezést m ég igen nagy  m enny iségű  tú lk én eze tt b o r fo gyasz tása  sem  okozhat, leg fe l
jeb b  gyorsan  m úló  fe jfá jást, gyom orfá já st. E nnek  e llenére  szé les körű  ku ta tások  fo lynak  
a kénessavnak  legalább  részben i he lye ttes ítésé re , de ezek a ku ta tások  m in d m áig  kevés 
eredm ény t hoztak.

SO, a teljes szabad H,SO, százalékaban

PH H,SO, HSO, so3
2,70 10,479 89,227 0,224

2,75 9.445 90,301 0,254

2,80 8,508 31,204 0,288

2,85 7,649 62,025 0,326

2,90 6,871 92,761 0,368

2,95 6,170 93,414 0,416

3,00 5,529 94,021 0,470

3,05 4,956 94,514 0,530

3,10 4,437 94,965 0,598

3,15 3,971 95,356 0,673

3,20 3,552 95,690 0,758

3,25 3,175 92,972 0,853

3,30 2,856 96,204 0,960

3,35 2,532 96,389 1,079

3,40 2,261 96,527 1,212
3,45 2,017 96,621 1,362

3,50 1,789 96,673 1,529

3,55 1,602 96,683 1,715

3,60 1,428 96,648 1,924

3,65 1,273 96,571 2,156

3,70 1,132 96,451 2,417

3,75 1,017 96,275 2,708

3,80 0,896 96,073 3,031

3,85 0,796 95,813 3,391

3,90 0,707 95,500 3,793

3,95 0,629 95,135 4,236

4,00 0,557 94,708 4,735
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Színstabilizáló hatás. A kénessavnak különös szerepe van a vörösborok színstabilizálá
sában. Védőhatása abban áll, hogy az antocianinokat megköti, ezáltal megakadályozza 
azok oxidálódását, polimerizációját. A kénessav színstabilizáló hatása a borfejlődés kez
deti időszakában különösen előnyös. Ekkor ugyanis a bor rH-egyensúlya még instabil, és 
ilyen állapotban az antocianinok érzékenyek az oxidációra.

8.4.1.1. A kénessav reakciói
A kén-dioxid hidrátja, a kénessav a borban levő sokféle anyaggal reakcióba lép, így bo
nyolult oxidációs-redukciós viszonyok alakulnak ki. A kénessav egy része kénsavvá oxi
dálódik, más része különféle anyagokkal képez addíciós vegyületekct. A kénessavnak kü
lönböző vegyületekkel egyesülő részét kötöttkénessavnak, a szabadon levő, nem kötődött 
részét szabadkénessavnak nevezzük.

A kénessav nagyobb része acetaldehidhez kötődik. Ez a kötődés igen stabil, a kénessav 
kémiai bomlása gyakorlatilag figyelmen kívül hagyható. A képződő vegyület szerkezete:

H,SO, + CH3-CHO -► CH,-CHOH-SO,H 
kénessav acetaldehid oxietil-szulfonsav

Az így létrejött kötött, ún. aldehid-kénessav és a szabadkénessav között nehezen meg
bontható egyensúlyi állapot jön létre. Ez azt jelenti, hogy amikor szabadkénessav tá
vozik a borból, a kötött kénessav mennyisége nem vagy alig csökken, sőt a további 
aldehidképződéstől függően gyarapodik a szabadkénessav rovására.

A cukrot is tartalmazó borokban a glükózhoz is kötődik a kénessav. Ez a kötődés -  
szemben az aldehid-kénessavval -  igen laza, könnyen megbontható egyensúlyi állapotot 
tart a szabadkénessavval. A glükóz-kénessav mennyisége minden kénezés alkalmával nő, 
és folyamatosan csökken a két kénessav-adagolás közötti tárolás folyamán. A fruktóz és 
a szacharóz a kénessavval nem reagál.

A kénessav más anyagokhoz (poliszacharidok, polifenolok stb.) is kötődik. Az így 
keletkező addíciós kénessavvegyületeket maradék (Rest-) kénessavnak nevezték el 
(K ielhöfer-W ürdig, 1960). További kutatások eredményeként megállapították, hogy 
a kénessav aldehid- és ketoncsoportokat tartalmazó vegyületekkel is reagál: acetonnal, 
piroszőlősavval, a-ketoglutársavval, uronsavakkal (galakturonsav, glükuronsav, glükon- 
sav), továbbá ecetbaktériumok és más mikroorganizmusok által termelt anyagokkal is 
(B louin, 1964). A kötött kénessavaknak e formái stabilabbak, mint a glükóz-kénessav; 
közöttük és a szabadkénessav közötti egyensúlyi állapot elsősorban a bor hőmérsékletétől 
függ. A hőfok emelkedésével bizonyos részük elbomlik, és kénessav szabadul fel.

Tehát a kötött kénessav a borban három kategóriába sorolható:
1. állandó (aldehid-kénessav),
2. bizonyos mértékben elbontható (aldehid-, keton és más vegyületekkel reagáló ké

nessav),
3. elbontható (glükóz-kénessav).

A kénessavnak -  antiszeptikus és redukáló hatását tekintve -  aktív része a szabadkénes
sav. A kénessav alkalmazásának nagy hátránya és nehézsége éppen abban áll, hogy a kis 
mennyiségű aktív állapotú kénessav általában többszörös mennyiségű kötött kénessav 
jelenlétével tartható fenn.

Megjegyzendő azonban, hogy a szabad és a kötött kénessav közötti arány más-más a 
mustban és a borban.

Az erjedésmentes must aldehideket nem tartalmaz, a kénessavat a glükóz köti meg. 
A kémiai egyensúly gyorsan kialakul. A glükóz-kénessav labilitása folytán a cefréhez
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vagy a musthoz adagolt viszonylag kis kcnessavadagok (30-50 mg/l) is kellő védelmet 
nyújthatnak a mikrobás fertőzésekkel és az oxidációval szemben.

8.4.1.2. A kénezés alkalmazása
A pincelégtér kén-dioxidos fertőtlenítését, és a fahordók kénezését a bor tárolása rész
ben, a borkészítéskor alkalmazott kénezést a cefre-, illetve a mustkezelés alatt tárgyaljuk. 
E helyen a borkénezést ismertetjük.

Bár a kénezést régóta ismeri a borászat, optimális hasznosítása körül még ma is vannak 
bizonytalanságok, tisztázatlan kérdések. A borkénezés témakörének alapvetően két oldala 
és ellentétes mozgatórugója van.

A negatív oldal az, hogy -  mint általában az élelmiszeriparban alkalmazott kémiai 
szereket -  a kénessavat is igyekeznek visszaszorítani táplálkozás-élettani és toxikológiai 
okok miatt. A kénessav inaktíválja a karboxiláz enzim tevékenységét, ezáltal gátolja a 
szervezetben a cukor lebomlását. Kénes borok tartós fogyasztásakor megnő a Bj-avita- 
minózis veszélye. Az ártalom nélküli fogyasztható SO^-adag a különböző megítélések 
szerint más és más, de nagy általánosságban napi 65-70 mg. A kénessav toxicitásától 
kevésbé elmarasztaló vélemények is vannak. W ucherpfennig (1978) szerint a borászat
ban alkalmazott SO,-mennyiség nem károsítja a szervezetet. Testünkben a kéntartalmú 
aminosavak lebomlása során is keletkezik kénessav, mely a gyomor- és béltraktusban 24 
órán belül ártalmatlan szulfáttá oxidálódik. A borkénezés pozitív oldalaként könyvelhető 
el, hogy az elmélyedt kutatások és egyre szélesedő nemzetközi méretű erőfeszítések elle
nére a kéncssav mindmáig nélkülözhetetlen borászati segédanyag.

Napjainkban is folynak figyelmet érdemlő törekvések a kénessav részbeni helyettesí
tésére, kombinált szerek gyártására, de az ilyen borkezelő anyagok mindegyikében jelen 
van bizonyos arányban a kénessav. Ezek után érthető, hogy a kutatások legkézenfekvőbb 
iránya: a borok kénessavtartalmának csökkentése oly módon, hogy a hatásos szabadké- 
nessav minél kevesebb kötött kénessav mellett alakuljon ki. Ennek érdekében a borokat 
optimális szabadkénessav szintre kell beállítani.

A szabadkénessavszintet a borok összetételétől és jellegétől függően differenciáljuk. 
Alacsonyabb szintre állítjuk a nagy savtartalmú, továbbá a nagy alkoholtartalmú száraz 
borokat, magasabbra a kis sav- és alkoholtartalmú édes borokat. Eperjesi (1971) különbö
ző fehérboroknál a következő szabadkénessavszintek kialakítását javasolja: 

kemény, testes, száraz boroknál 15-20 mg/l,
kemény, vékonyabb, száraz boroknál 20-25 mg/l, 
lágy, száraz boroknál 30-35 mg/l,
kemény, édeskés vagy édes boroknál 35-40 mg/l, 
lágy, édeskés vagy édes boroknál 40-45 mg/l.

A korszerű kénezéstcchnológia lényege: a borok optimális szabadkenessavszintre állítása 
takarékos SO,-felhasználás mellett. H aushofer (1977) mérsékelt cefrekénezést és a kier
jedt újborok gyors megtisztítása utáni egyszeri kénezését ajánlja.

Kétségtelen, hogy az optimális szabadkénessavszint kialakítása és az egyszeri bor
kénezés elvének összekapcsolása tekinthető a legkorszerűbb technológiai megoldásnak. 
Gyakorlatilag úgy járunk el, hogy a kierjedt újborokat tételesen laboratóriumi próbakéne- 
zésben részesítjük, és megállapítjuk az általunk előre megszabott szabad SO,-tartalomhoz 
adagolandó kénessav mennyiségét. Fontos, hogy a 24 órás próbakénezési minták hőfoka 
egyező legyen az edényzetekben tárolt bor hőmérsékletével.

Az egyszeri sikeres kénezés előnye még, hogy a kiegészítő kénezések szükségtelenné 
válnak, miáltal munkát és költséget takaríthatunk meg. Az sem elhanyagolható szempont, 
hogy a bor kénezésekor alapos homogenizálás szükséges. Enélkül a tartály alján nagyobb 
lenne a kénessav-koncentráció, mivel a kénessav nehezebb, mint a bor.
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Az egyszeri kénezés elve nem zárja ki, 
sőt megköveteli a borok rendszeres (ha
vonkénti) laboratóriumi kénessav-ellcn- 
őrzését. Ha szükséges, kiegészítő kéne- 
zéssel kell beállítani a tervezett szabad- 
kénessavszintet. A kiegészítő kénezéssel 
ne késlekedjünk, mert a késedelem a bor 
redoxiegyensúlyának a felbomlását okoz
hatja. Az erős oxidációs hatásokra oxidált- 
tá válik a bor, a pótlólag adagolt kénessav 
gyorsan fogy (kénessavemésztő borok) és 
növekszik a szulfáttartalom.

Az egyes borkategóriákra előírt kénes- 
savtartalom határértékeit az Európai Unió 
606/2009 EK rendelete szabályozza (22. 
táblázat). A táblázatban ismertetett érté
kek a korábbi évek törvényes rendelkezé
seiben az összeskénessavat jelentették. Az 
előző törvények előírták a szabadkénessav 
határértékeit is; az EU új előírásai az össz
értéken belül ezt nem korlátozzák. A borá
szatok tehet nagyfokú önállóságot kapnak 
a technológiai szempontból meghatározó 
szabadkénessavszint optimalizálásában.

Szem előtt kell tartanunk, hogy a borás: 
rossz”, melyből a kelleténél se kevesebbet,

22. táblázat. Borok, pezsgők, likőrborok kén- 
dioxid-tartalmának határértékei

Megnevezés Kénessav- 
tartalom mg/l

Fehér, rozé 5 g/l cukor> 200

Vörös 5 g/l cukor> 150

Fehér, rozé 5 g/l cukor< 250

Vörös 5 g/l cukor< 200

Tokaji szamorodni 
(száraz, édes)

300

Tokaji máslás

400
Tokaji fordítás

Tokaji aszú

Tokaji eszencia

Töppedt szőlőből készült bor 400

Pezsgők 235

Minőségi pezsgők 185

Likőrborok 5 g/l cukor > 150

Likőrborok 5 g/l cukor < 200

ban nélkülözhetetlen kénessav „szükséges 
többet ne használjunk.

8.4.2. A tárolóedények feltöltése
Általános szabály, hogy a borokat színültig töltött tartályban, hordóban kell tárolni. A bor 
felszíne fölött kialakuló légpárna a következő nemkívánatos folyamatokat indíthatja el.

• A bor levegővel érintkező felületén káros mikroorganizmusok, virágélesztők, ecet- 
sav-baktériumok szaporodhatnak el,

• az illósavképződés kémiai úton is végbemegy, mert az acetaldehid oxidációja révén 
ecetsav keletkezik,

• szén-dioxid-veszteség áll elő, a bor elveszti frisseségét, üdeségét,
• a bor illata csökken, ízében az ún. darabíz vagy levegőíz jelenik meg,
• fokozódik az enzimes oxidáció lehetősége és kialakulhat a bamatörés az arra hajla

mos borokban,
• fehérboroknál előnytelen színemelkedés, vörösboroknál színcsökkenés következik be.

Mindezek a hatások megelőzhetők a tárolóedényben előállott hiány rendszeres feltölté
sével.

Erjedéskor 10-20% erjedési űrt hagyunk a tartályban, melyet az erjedés végén borral 
töltünk meg. A fahordók pórusain keresztül az állandó párolgás és apadás következtében 
csökken a bor mennyisége, ezért levegővel érintkező borfelület alakul ki. Az évi apadási 
veszteség 10-12 °C hőmérsékletű és 80-90%  relatív páratartalmú pincében a hordók 
űrtartalmától és minőségétől függően 0,5-3%  (B író-M ercz, 1953).

A hiányt a hordók rendszeres feltöltésével szüntetjük meg. Az újborokat sűrűbben, he
tente, kéthetente újra fel kell tölteni, később a havi egyszeri töltögetés általában elegendő. 
A tartályok feltöltéséhez használt bor azonos vagy hasonló legyen a feltöltendő borral.
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Nagyüzemekben előfordul, hogy borszállítás, palackozás stb. miatt egy-egy tartályban 
darabban marad a bor. Ekkor a levegő kiszorítására átmenetileg alkalmazhatunk védő
gázt (szén-dioxid, nitrogén, argon). Fahordók esetében kénszelct elégetésével rövid időre 
megóvható a bor a káros folyamatoktól.

8.4.3. A borkezelések hatása
A bor érését az oxigén felvételének, illetve a borral való elvegyülésének körülményei 
befolyásolják a legnagyobb mértékben. Amint az a téma elméleti alapjaiból következik, 
egyes boroknál az oxigén felvétele, másoknál az oxigén távol tartása révén alakulnak ki 
azok a sajátságos illat- és zamatanyagok, amelyek a finom borkarakter jellemzői. Ezt a 
borászat sok évszázados gyakorlata is igazolja. Az oxigén felvétele vagy távol tartása 
azonban nem egyszerű levegőztetést vagy levegőtől való elzárást jelent, hanem olyan 
kezeléstechnológia alkalmazását, amely a megkívánt borkarakter kialakulását a legked
vezőbb mértékben segíti elő. A túlzott oxidáció a kifejezetten oxidatív típusú boroknál 
is idő előtti elvéntilést okoz, de a reduktív borok kezelése sem egyenlő a redukálószerek 
mértéktelen adagolásával.

A legtöbb borkezelési eljárás közvetlenül vagy közvetve kihat a bor érésére. Nehéz 
lenne valamennyi kezelési módszer hatásmechanizmusát körülhatárolni, hiszen ugyan
arra a kezelésre másképpen reagálnak a különböző összetételű, korú, állapotú stb. borok. 
Mindamellett vannak olyan műveletek, amelyeknek kiemelkedő szerep jut e bonyolult 
folyamatban. Közöttük megkülönböztethetünk hagyományos és újabb borkezelési eljá
rásokat.

8.4.3.I. Hagyományos borkezelési eljárások
Nyílt fejtés. A művelet régebben általános volt, manapság inkább csak kisüzemi keretek 
között, és csak helyenként folyik nagyüzemben. A nyílt fejtés mélyreható változásokat 
indít cl a bor fejlődésében. Az erjedési szén-dioxid nagyrészt elillan a borból, és helyére 
a levegőből oxigén lép be. Hatására levegőre érzékeny kolloidanyagok csapódnak ki, és 
ezzel kezdetét veszi a bor stabilizálása.

A szén-dioxid-oxigén gázcsere különösen intenzívvé válik, ha a fejtést követően lehűl 
a bor. Az eltávozó CO. helyébe ugyanis folyamatosan áramlik az oxigén, a bor gázelnye
lő képességétől függően. Ügyeljünk arra, hogy a borok levegőre érzékenységének meg
szüntetése mellett maradjon vissza 0,8-1 g/l körüli szén-dioxid, mely kellő frissességet 
kölcsönös a bornak, és visszaszorítja az oxidációt.

Korszerű üzemekben, melyekben kíméletes szőlőfeldolgozás, hatékony mustkezelés, 
irányított erjesztés folyik, a borok kedvező kolloid-összetétele folytán az első fejtést is 
zártan végzik.

Szeparálás. A művelet a borok jelentős oxidációs forrása lehet. Ennek oka az, hogy a 
zárt szeparátorok sem zárnak légmentesen. A szeparált bor a dob fejrészében érintkezik 
levegővel, melynek következtében jelentős oxigénfelvétellel számolhatunk. Az oxidációs 
hatások ellensúlyozhatok védőgáz (pl. nitrogén) alkalmazásával, és a szeparálást néhány 
óra elteltével követő kénezéssel.

Kékderítés. A borban levő nehézfémionoknak nagy szerepük van az oxidációs-redukciós 
folyamatokban, ezáltal a bor érésében. A fémionok közül különösen a vas és a réz kata
lizálja az oxigén vegyülését. Az ionos vastól és réztől kálium-ferrocianiddal megfosztott 
borban az oxigén vegyülése lelassul.
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Számos hazai és külföldi kísérleti eredményből megállapítható, hogy a korai kékde
rítés elősegíti a borok kedvező irányú fejlődését ( E p e r je s i, 1962). Következésképpen e 
kezelés eredménye a reduktív típusú boroknál különösen pozitív.

S.4.3.2. Újabb borkezelési eljárások
Védögázok alkalmazása. A borászatban szerepet játszó gázok alapvetően két csoportra 
oszthatók. Az egyik az inert gázok csoportja (nitrogén, argon), amelyek nem reagálnak 
a bor alkotórészeivel. A másik csoportba sorolhatók a bor alkotórészeivel reakcióba lépő 
gázok (oxigén, szén-dioxid).

A borgazdaságok egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak a védögázok alkalmazása 
iránt. Némelyek teljes körűen kiépített rendszer révén a műveletek többségét (a must, 
illetve a bor kevertetése, a bor frissítése, tartályok előfeszítése stb.) a célnak megfelelően 
kiválasztott védőgázzal végzik (Lörincz et al., 1997).

Egyidejűleg többféle feladat is elvégezhető kellő technológiai egyeztetéssel. Például 
szén-dioxiddal egyszerre keverhetünk (házasítás, derítés), bort frissíthetünk stb.

A reduktív borászati technológiának szerves része az oxigén kisebb-nagyobb részének 
a távoltartása, illetve kiszorítása a borból. Utóbbinak egyik módszere az ún. Sparging 
technika, melynek lényege, hogy nagyon finom eloszlásban nitrogént vezetünk a borba 
(egy liter borba 0,3-0,8 liter N,), mellyel kiűzzük az oldott oxigént. Ez a technika hatásos 
az oldott oxigén eltávolításában, de részben eltávolíthat kedvező aromakomponenseket 
is, amely fokozott óvatosságra int a kezelést érintően.

Hiper-reduktív technológia. A reduktív borászati technológiának többféle fokozata, in
tenzitása ismert. A hiper-reduktív technológia egy fokozott reduktivitást jelent, mikoris a 
technológia legfőbb jellemzője az oxigén szisztematikus távoltartása a terméktől, a sző
lőtermés fogadásától kezdve a bor palackozásáig. Természetszerűleg e technológiának 
lehetnek olyan alternatívái, miszerint csupán egy-cgy hiper-redukciós kezelést alkalmaz
nak (pl. Sparging-technika), s a bort pórusmentes edényzetben tárolva megakadályozzák 
az oxigén borba jutását.

Az új technológiai irányzat kapcsán még számos kérdés tisztázásra vár. Az eddigi ered
mények alapján azonban bizonyosra vehető, hogy a hiper-reduktív technológia előrelé
pést eredményezhet főleg az illatos bukéborok készítésében (Kállay, 2007).

Mikrooxigénezés. Az előzőkhöz mérten merőben más technológiai irányzat az oxidációs 
folyamatok indukálása a borban. Ennek viszonylag új módszere a mikrooxigénezés, azaz 
az oxigéngáz „mikrobuborékok” formájában való folyamatos áramoltatása a borba, meg
határozott mennyiségben, időszakban, időtartamban.

E technológiai irányzatot elsősorban a vörösborok tartályos (pórusmentes) tárolása 
hívta életre, ahol a hagyományos fahordós érlelést (ászkolás) oxigénadagolással próbál
ják helyettesíteni. A kíméletes oxidáció eredményeként a nyers vörösborok, megszelídül
nek, stabil antocianon-tannin komplexek jönnek létre, amelyek kulcsszerepet játszanak a 
színstabilitásban és a bársonyos vörösborjelleg kialakulásában ( P á s t i, 2002).

A mikrooxigénezés számításba vehető barrique-borok készítésekor is (lásd: A barrique 
érlelés című fejezetet).

8.4.4. A tárolóedények hatása
A bortárolás nem egyszerű raktározás, hanem a bor érésének aktív időszaka. A különböző 
tárolóedényekben nem egyformán érik a bor. A pórusos fahordókban a tárolás folyamán 
mindvégig van oxigénfelvétel, míg a pórusmentes vasbeton és fémtartályokban tárolt bor 
csupán a kezelések alkalmával nyelhet el oxigént. Egyes technológiai irányzatoknál a
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fahordók anyagának nagyobb szerepe van, mint a porozitásnak (barrique érlelés). Látha
tó, hogy a bor érésében az edényzet szerkezeti anyaga jelentős, esetenként meghatározó.

A tárolóedények szerkezeti anyaguk szerint három csoportba oszthatók.
1. Porózus fahordók, légáteresztők és kismértékben folyadékáteresztők (a fahordók 

„könnyeznek”).
2. Porózus műanyag polipropilén tartályok, légáteresztők, de folyadékzárók; a régóta 

használt poliészter tartályok erősen háttérbe szorultak.
3. Pórusmentes vasbeton és fémtartályok, lég- és folyadékzárók.

Különböző borokhoz célszerűen válasszuk meg a tárolóedényeket.
Az oxidatív borok jellemző sajátosságai hosszan tartó fahordós érlelés folyamán alakul
nak ki. Az üde, reduktív borok a levegőtől részben elzárva, redukált környezetben fino
modnak. Utóbbinál előnyösebbek a pórusmentes tárolóedények. Ezek a megállapítások 
elsősorban a már többé-kevésbé letisztult vagy hatásosan megtisztított borok érésére vo
natkoznak.

Ahhoz, hogy a különféle tárolóedények szerepét reálisan értékelhessük, az egyes bo
rok fejlődési sajátosságait is figyelembe kell venni a kierjedéstől kezdve a palackozásig. 
A kierjedt nyers újborok zavarosak. Spontán tisztulásuk több, már ismertetett tényező 
mellett a tárolóedényektől is függ. Összetételüktől és jellegüktől függetlenül a fahordó
ban gyorsabban tisztulnak a borok, mint pórusmentes tartályban.

A fahordós borok jobb önderülésének egyik oka az, hogy az erjedési szén-dioxid belső 
nyomása fokozatosan megszűnik, mivel a szén-dioxid a pórusokon keresztül zavartalanul 
átdiffundál. A másik ok a hőmérsékleti viszonyokkal függ össze. Fahordóban eléggé ki
egyenlített a bor hőmérséklete, ezáltal kisebb a mozgása, áramlása is. Következésképpen 
a zavarosító anyagok gyorsabban leülepednek. A fából kioldott polifenolok is elősegítik 
a bor önderülését.

Pórusmentes tartályokban hosszabb ideig maradnak szénsavasak, zavarosak a fiatal 
borok. A spontán tisztulás nehezebben megy végbe a CO, nyomása miatt, továbbá azért, 
mert a nagy tartályok méreteinél fogva a részecskéknek hosszabb utat kell megtenniük a 
borban. Gyakran hőmérséklet-különbség van a tartály alja és teteje között. Ugyanis amíg 
a fahordók egymástól jól elhatárolt, levegővel körülvett edények, addig pl. a vasbeton 
tartályok közvetlen összeköttetésben állnak a padozattal és egymással. A talaj hőtartaléka 
a padozaton keresztül állandóan áramló, kimeríthetetlen energiaforrás. A tartály egyes 
szintjein előállt hőmérséklet-különbség lassú, konvekciós mozgást idéz elő.

Más elbírálás alá esnek a tárolóedények a borfejlődés későbbi szakaszában, miután a 
borok az intenzív tisztítóműveleteken már átestek. A fahordók dongáin keresztül a leve
gőből folyamatosan diffundál az oxigén a borba. A lassú oxidációs fejlődés a másodlagos, 
ún. ászkolási illat- és zamatanyagok kialakulását segíti elő. Ezek az anyagok a túlérett 
szőlőből származó és megfelelő technológiával készített oxidatív jellegű boroknak kü
lönleges jelleget kölcsönöznek. Ilyenek a külföldön közismert porto, xeres (sherry) típusú 
borok, hazánkban a tokaji, továbbá jó  évjáratban a badacsonyi, a somlói stb., valamint a 
testes vörösborok. E borok általában 2-3 év alatt, a tokaji borkülönlegességek ennél hosz- 
szabb ászkolási idő folyamán érik el élvezeti értékük tetőpontját, majd a további oxidáció 
hatására túlfejlődnek, elöregednek. A fejlődés hanyatló szakaszát tennészetesen nem sza
bad bevárni, hanem a borokat optimális időben kell palackozni.

A pórusmentes tartályok a reduktív borok tárolásához a legkedvezőbbek. Ezekben to
vább megőrizhetők az elsődleges szőlőillat és -zamatanyagok a fiatal, üde borjelleggel 
együtt. A redukált környezetben kialakuló finom búké növeli a borok organoleptikus ér
tékét. Pórusmentes tartályokban tárolt bor csak a kezelések alkalmával vehet fél oxigént. 
Zárt kezeléseknél az elnyelt O, olyan minimális, hogy a bor természetes reduktív ereje 
még kisebb szabadkénessav érték mellett is elegendő a reduktív borjelleg fenntartásához.
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A fahordós és a vasbeton tartályos bortárolással kapcsolatban a tipikus eseteket emlí
tettük, mint amilyenek az oxidatív és a reduktív borok érlelési igénye. A borok jelentős 
része azonban egyik véglethez sem tartozik, hanem a szőlőalapanyag minőségétől füg
gően különféle átmeneti technológiák alkalmazásával érhető el a legjobb borminőség. 
A szőlőtermés kezdeti túlérése esetén már jó  hatású a rövid időtartamú (2-3 hónapos) 
fahordós érlelés a legtöbb szőlőfajta borainál. Fokozottan vonatkozik ez a testes vörös
borokra, amelyeket hosszabb ideig kell fahordóban érlelni. Ugyanúgy előnyös viszont, ha 
az oxidatív borokat a túlfejlődés meggátlása végett pórusmentes tartályba fejtjük.

Manapság a modern borpincészetekben számos üzemgazdasági előnyük miatt a sav
álló acél tartályok hódítanak teret. Kétségtelen tény, hogy több olyan nagyüzem folytat 
magas színvonalú borászati tevékenységet, amely csakis pórusmentesen tárolja a bort.

8.4.5. A barrique érlelés
A barrique szó burgundiai eredetű, meghatározott űrtartalmú (225 liter) fahordót jelent. 
Az 1980-as években megjelent, s eleinte divatnak tekintett borkészítési technológia tartós 
irányzattá vált. Alkalmazására jellemzők:

• a speciális készítésű tölgyfahordók,
• az állandó, de kíméletes oxidáción alapuló borkezelés és érlelés.

A technológiai megvalósításának nélkülözhetetlen eleme továbbá, az érlelésre alkalmas 
alapbor, mely a tölgyfa beoldódó anyagait valamint az oxidációs hatásokat „befogadni” 
képes.

A barrique hordókészítéshez meghatározott termőtájakon (Vogézek, Limousin, Zala, 
Zempléni-hegység stb.) nevelt, a gyártás és a kioldható anyagok szempontjából kedvező 
szövetszerkezetű tölgyfát alkalmaznak. A 23. táblázatban a három, barrique készítésre 
legalkalmasabbnak tartott tölgy faj összetételének különbségeit látjuk. Európában elsőd
legesen a Quercus petrea használatos.

23. táblázat. A b o tan ik a i e re d e t h a tá sa  a  fa ö ssz e té te lre  (C hatonnkt- D ijbordieu , 1998)

Quercus petrea Q. robur Q. alba

Összes extrakt (mg/l) 90 140 57

Ellágtannin (mg/l) 8 15 6

Katechin (mg/l) 0,03 0,04 0,023

Metil-oktolakton (jig/1) 77 16 158

Eugenol ((j.g/1) 8 2 4

Vanilin (fa.g/1) 8 6 11

A hordógyártás műveletei közül kiemelt jelentőségű egyrészt a dongák természetes szá
rítása, valamint az összeállított hordó belső égetése. A gyakran kétéves szárítás során a 
fából számos anyag kimosódik, illetve átalakul, míg az égetés alatt a fa egyes lignin és 
hemicellulóz anyagai pirolízises reakciók keretében jellegzetes összetevőket képeznek. 
Az említett reakciók közben létrejött vegyületek főbb csoportjai, és a vegyületek karakte
res illat- és ízhatásai, Boidron (1988) összefoglalója alapján, a 24. táblázatban láthatók.

Az elkészült fahordót, eltérően a hagyományos szokásoktól, nem „avatják be”, a betöl
tött bor a hordó fájának anyagait kioldja. A kioldott anyagok, valamint a folyamatos oxi
dációs hatások mélyreható változásokat idéznek elő a bor finomszerkezetében. A bor illata 
és zamata kiegészül a fa jellegzetes anyagaival, és gazdagabbá válik. A bor polifenol struk-
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24. táblázat. A barrique hordókból beoldódó 
vegyületek érzékszervi hatásai ( B o i d r o n  et.al, 
1988)

a kezdeti potenciál %-a
Fa aroma 
égetési aroma

Megnevezés A bírálók asszociációi 
az érzékeléskor

laktonok
b-metil-g-
oktolakton

kókuszdió, friss tölgyfa 
íz

aromás aldehidek
vanilin vanília jelleg

sziringaldehid

furán származék
furforol mandula

metil-5-furfurol pirított mandula

illő-fenolok
eugénol szegfűszeg

gvajakol füstös jelleg

metil-4-gvajakol kozmás illat

krezol bitumen, tinta

mikrobás eredetű fenolok
etil-4-gvajakol füst, fűszeres jelleg,

vinil-4-gvajakol szegfübors

etil-4-fenol lóistálló

75. ábra. A fából potenciálisan kioldható 
anyagok arányai a barrique használati idejének 

függvényében

túrája kiegyensúlyozottabbá, stabilabbá vá
lik. Mindezeknek az előnyös változások
nak a megvalósulásában kulcsszerep jut az 
oxidációs folyamatok kinetikáját előnyösen 
szabályozó ún. ellágtanninoknak. A kiold
ható tölgyfa-, illetve égetési aromakoncent
ráció függ a barrique hordó korától, a hordó 
idővel „kimerül”. Ennek lefolyására látha
tunk példát a 75. ábrán. A neves termelők 
éppen ezért barrique hordóik egy hányadát 
időről-időre lecserélik. Indokolt ez a lépés 
azért is, mert a hosszabb használat alatt a 
barrique dongáiban élő egyes mikrobák -  

pl. tejsavbaktérimok -  anyagcseréje túlzott mértékben megemelheti egyes, kellemetlen 
illathatású vegyületek (pl. etil-4-fenol) koncentrációját. A „kimerült” hordók felújítására 
történtek próbálkozások az elhasznált felület kikaparásával és újraégetésével, de az ered
mények nem egyértelműek, egyes kátrányjellegű vegyületek feldúsultak a kezelés után.

Vörösborok érlelésekor, a borok összetételétől és stílusától függően 9-24 hónapon át 
tarthatják barrique-ban a hosszabb idejű héjon erjesztéssel készített, almasavbontáson 
átesett, nagy beltartalmi értékű (gyakran több fajtából házasított) tételeket. A folyamatos, 
de kíméletes oxidáció következményeként növekszik a galluszsav mennyisége, az így 
létrejött stabil antocianin-tannin komplexek időtálló színt eredményeznek. A tanninok 
nagyobb molekulatömegü egységeket alkotnak, a bor bársonyos érzete javul. A kedve
ző változásokat minden esetben kapcsolatba hozhatjuk az oxidációval, elősegíthetjük 
mikrooxigénezés alkalmazásával, illetve a folyamat elején, fából kivont mesterséges tan- 
ninadagolással is. Ha ilyen minőségjavító lépésekre nincsen szükség, a borkezelések né
hány fejtésre korlátozódnak, azaz a spontán stabilizálódási folyamatnak kulcsszerep jut.

Fehér barrique bort ritkábban készítenek, mint vöröset. Leggyakrabban Chardonnay, 
Sauvignon blanc szőlő mustját erjesztik a barrique hordóban. Itt tehát többnyire mustként 
indul a folyamat. Az erjedést követőleg a bort finom seprőn (sur lie) tartják, azt időnként 
felkeverik (bátonnage). A lassan lebomló finom seprő egyrészt növeli a bor teltségét, aro
maalkotókat bocsát a borba, másrészt adszorbeál néhány, a fából kioldódó nemkívánatos 
ízhatású vegyületet. Fehérboroknál a barrique kezelést 3 -6  hónap elteltével befejezik.

Újfent hangsúlyozni kell, barrique érlelésre csak átlagon fölüli minőségű, váloga
tott borok, illetve mustok alkalmasak. A technológiát mindkét bőrtípusnál kiegészítik a
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barriquc érlelést követő tudatos házasítások (gyakran barrique-ban nem érlelt borok fel- 
használásával is), a különböző fogyasztói ízlés kiszolgálásához. Az érlelés kiegészül még
1-2 éves palackérleléssel is.

A barrique érlelésnek túl azon, hogy a túlzott oxidáció vagy az erőszakosan „fás” je l
leg érzékszervileg kedvezőtlen, lehetnek mikrobiológiai veszélyei is. Barriquc borokban 
kimutatták az ecetsav-baktériumok és az Oenococcus tejsavbaktérimok permanens jelen
létét az érlelés végéig. Elég nagy arányban még a palackban is találtak Pcdiococcusokat 
is. Elméletileg e veszélyforrásokkal szemben a kénessav védelmet ad. Megállapították 
ugyanakkor, hogy a tejsavbaktérimok és az ecetsavbaktériumok meglepően reagálnak az 
őket ért kén-dioxid-stresszre. Egy rezisztenciamechanizmus kezd működni, aminek kö
vetkezménye az, hogy sejtméreteik kisebbek lesznek, és akár még a 0,45 firn-es membrán 
se tartja vissza őket. Képesek további szaporodásra, és kedvező körülmények közé jutva, 
felveszik eredeti méreteiket. A túlélő mikroflóra tehát a várakozásokkal szemben igen 
jelentékeny. Az üzemi higiénia, a töltögető bor állapota, a borok szabadkénessavszintje és 
illósavtartalma végig nagy gondossággal ellenőrizendő ( M illk t , 2003).

Az újvilági konkurencia megjelenésével, sokáig vitatták az Európai Unióban a „tölgy
fa készítmények” használatának jogszerűségét. Előbb kísérletekhez engedélyezték asztali 
és tájboroknál 1995-ben, majd 2005 decemberétől más eljárásokkal együtt, olasz kezde
ményezésre a tölgyfakészítmények borászati célú alkalmazását is jóváhagyták. Mára csak 
egyes részletek (a tölgyfadarabok mérete, adagolható mennyiségek, a jelölések a címkén 
stb.) maradtak a tagállamok döntési körében (606/2009/EK rendelet).

Tölgyfadarabkák szárítása és hevítése során, létrejöhetnek a barrique hordókból szo
kásosan beoldódó specifikus vegyületek, csak sokkal olcsóbban. (így pl. a ligninből kép
ződnek az ilyen tölgyrészecskék hevítésekor, olyan jellegzetes aromaanyagok, mint a 
sziringaldehid vagy a vanillin. A jellegzetes, ún. „whisky-lakton” képződése pedig a hc- 
micellulózok bomlásának a következménye.)

Az engedélyezett, „fás jelleget biztosító” készítmények a granulátumok és a tölgy- 
faforgács (chips). Előbbi finom porszerű, nagy felületű. Rövid, a borkészítés fázisában 
történő alkalmazásra fejlesztették ki. A tölgyfaforgács a legelterjedtebb a világban. Kü
lönféle méretekben és égetéssel készülhet, szokásos adagja 100-200 g/hl.

Az elvégzett vizsgálatok szerint, a legjobb eredményeket az égetéssel előállított for
gács beáztatása adta, ahol mind a színstabilitás, mind a tannin struktúra, kedvezően mó
dosult a borban, míg a nem égetett forgács, illetve a granulátumok nem módosítottak 
érdemben a jellegen. A jellegzetes aromák közül főként az égetési aromák hiányoztak 
(D ijcrot et al., 2006).

Német kutatók ugyancsak megállapították, hogy hagyományos hordóban, vagy acél
tartályban erjesztett vörösboroknál a tölgyfaforgács adagolása emeli a vörös szín erős
ségét, függetlenül attól, hogy a forgács adagolása az erjedés közben vagy a kierjedés 
után történt. Nem módosított az eredményeken a forgácsot adó tölgy fajtája (amerikai, 
francia). A kezelést 1-2 g/l forgács adagolása, majd mikrooxigénezés használata mellett 
elsődlegesen könnyedebb típusú vörösborokhoz javasolják. Vizsgálataik szerint még túl
adagolás is lehetséges, azaz egyfajta „tölgy- koncentrátum” készítését is megengedhető
nek tartják (Schmidt, 2007).

8.5. A bor stabilizálása

A bor akkor nevezhető stabilnak, ha a fogyasztáskor tökéletesen tiszta, vagyis üledék- és 
zavarosságmentes. A borstabilizáció a palackozás térhódításával különös jelentőségűvé 
vált. A stabilitási követelmények ugyan minden forgalmazandó borra érvényesek, de a
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palackos boroknál meghatározók. Éppen ezért a stabilitást és a palackozást egymástól 
elválaszthatatlan technológiai egységnek kell tekintenünk.

A stabilizáló borászati eljárásoknak az a feladatuk, hogy az üledékanyagoktól és az 
esetleg majd később kicsapódó, mondhatnánk „potenciális” üledékanyagoktól megszaba
dítsák a bort. A palackozott borok rendszerint azért zavarosodnak meg, mert a borkezelé
sek során nem sikerült kellően eltávolítani a potenciális üledékanyagokat (T örök, 1977).

Mindezek mellett hangsúlyoznunk kell, hogy a stabilitás mindig viszonylagos. Ezen 
az értendő, hogy a kezelések során arra készítjük elő a bort, hogy a palackozás utáni kö
rülményeket hátrányos változás nélkül elviselje. Más szóval arra törekszünk, hogy a bor 
fogyasztásáig tisztán, üledék- és zavarosságmentesen megőrizze minőségét.

8.5.1. A bor zavarosságának okai és típusai

A borstabilizáció csak akkor lehet igazán eredményes, ha ismerjük a borban előforduló 
zavarosodások okait, keletkezésük körülményeit. A bor üledéke legtöbbször nem egy
nemű anyag. Török (1977) határozókulcsot ad az üledékanyagok meghatározásához, 
amelyet három lépésben javasol elvégezni: szabad szemmel, feloldással és mikroszkó
pos vizsgálattal. Bár a zavarosodást egy alapvető tényező indítja meg, az instabillá vált 
borban a zavarosodások egész láncolata végbemehet. Ilyen alapvető tényező hiányában 
a bor általában stabil marad. A borkezelések során tehát törekednünk kell a zavarosodást 
kiváltó alapvető ok kiküszöbölésére.

A bor jelentősebb zavarosodásait, elváltozásait a következőképpen csoportosítjuk:
1. oxidációs elváltozások,
2. fehérjezavarosodás,
3. kristályos zavarosodások,
4. fémes zavarosodások,
5. biológiai zavarosodások.

Közülük az 1-4. pontban foglaltakat a Borászati kémia, az 5. pont alattit a Borásza
ti mikrobiológia anyagában ismertetjük részletesen. E helyen csupán rövid technológiai 
utalásokra szorítkozunk.

8.5.1.1. Oxidációs elváltozások
A bor oxidációs elváltozásai részint a levegő oxigénjének behatolásával, részint az oxidá
ló enzimek tevékenységével függenek össze.

A levegő 0 ,-ja  által okozott, hátrányos oxidációs elváltozások gyakori és bőséges le
vegőztetéskor az egészséges szőlőből szűrt boroknál is előfordulhatnak. E folyamatok 
nemcsak a bor külső megjelenését (szín, tisztaság) változtatják meg, hanem a jellegét is. 
Ezáltal csökken a bor élvezeti értéke. Az oxidációs elváltozások különösen hátrányosak a 
könnyű, reduktív fehérborokra. Ilyenkor a megkívánt zöldfehér szín helyett a sárga tónus 
lép előtérbe. Vörösborok színe barnás árnyalatot kap. A finom szőlőillat és -aromaanyagok 
átalakulnak, a borok illatban, zamatban szegényebbé válnak, veszítenek frisseségükből, 
üdeségükből. Az oxidációs folyamatok gyakori jelenségei pl. a „levegőíz”, az „oxidált 
íz”, a „fáradt íz” stb. A levegő oxigénjének zavarosító hatása csak közvetetten érvényesül.

Barnatörés. Az oxidáló enzimek közvetlenül is mély elváltozást, erős zavarosodást okoz
nak a borban. Az ilyen elváltozások legjellegzetesebb formája a bamatörés, mely a bor 
megbamulásával, zavarosodásával, valamint kellemetlen törött illat és íz kialakulásával 
jár. A bor illata aszalt gyümölcsre, íze kissé a kenyérhéjra emlékeztet, és összhatásában 
nagyon kellemetlen, élvezhetetlen.
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A bamatörcs a polifenol-oxidáz enzimek tevékenységére vezethető vissza. A bornak 
(mustnak) bamatörési hajlamát töréspróbával állapítjuk meg: a bormintát félig töltött 
színtelen palackban, dugaszolatlanul 3 -4  napig levegő hatásának tesszük ki. A barna- 
törésre hajlamos bor felszínén -  eleinte a palackfal mentén -  barna gyűrű jelenik meg. 
A bámulás fokozatosan átterjed a bor teljes felszínére, majd mélységben folytatódik, vé
gül a folyadék teljesen megbámul.

8.5.1.2. Fehérjezavarosodás
A boroknál gyakori jelenség a fehérjezavarosodás. A fehérjeanyagok több-kevesebb ré
szének kicsapódása a legtöbb bornál végbemenő természetes folyamat. A bor kezdetben 
poros, homályos, majd zavaros lesz. A palackokban üledék képződik. A fehérjezavaroso
dás leggyakoribb okai:

• A levegő oxigénje hatására már az első nyílt fejtés alkalmával nitrogéntartalmú 
anyagok csapódnak ki.

• A bor hőmérsékletének változására a fehérjekicsapódás folyamata intenzívebbé vá
lik. Jelentős fehérjezavarosodást főként a felmelegedés idéz elő, de ez kisebb mér
tékben hideg hatására is bekövetkezhet.

• A bor szállítása, mozgatása során mechanikai rázó hatásra válnak ki fehérjeanya
gok, különösen fiatal újboroknál.

• A házasítás nagy cserzőanyag-tartalmú borral azáltal okozhat fehérjekiválást, hogy 
a fehérjekolloidok és a cserzőanyagok közötti eredeti egyensúly felbomlik.

• Az alkoholtartalom emelkedése ugyancsak okozhat fehérjezavarosodást.
• A pH-érték változásával is kiválhatnak egyes fehérjeanyagok.

8.5.1.3. Kristályos zavarosodások
A kristályos zavarosodások részint minden borban végbemenő természetes folyamatok, 
részint s borstabilizáció súlyos problémáihoz sorolhatók. Okozói a kálium- és a kalcium
ionok, amelyek kicsapják a borkősavat. Előbbi esetben borkő (kálium-hidrogén-tartarát), 
utóbbiban borkősavas mész (kalcium-tartarát) keletkezik. Újabb megállapítások szerint 
rendszerint a kalciumsók kiválása okozza a nagyobb veszélyt, mivel a bor kalciumtartal
ma a technológiai szennyeződések következtében több forrásból is növekedhet.

Borkő-zavarosodás. A kierjedt új bor a bor
kőre vonatkoztatva telített oldat. Kémiai
lag tehát instabil, amelyből az egyensúlyi 
viszonyok felbomlása esetén borkő válik 
ki. A borkő oldhatóságát, illetve kicsapódá
sát befolyásolja a hőmérséklet az alkohol- 
tartalom, a pH-érték, a borkősav-tartalom 
és a káliumtartalom.

A borkő alacsonyabb hőmérsékleten 
kevésbé oldódik, és alkoholos közegben 
kicsapódik. Ugyancsak elősegíti a borkő 
kicsapódását a nagy borkősav- és kálium
tartalom, továbbá az alacsony pH.

A borkő oldhatóságát az alkoholtarta
lom és a hőmérséklet függvényében a 76. 
ábra szemlélteti.

Borkősavas mész kiválása. A  borok sző
lőből eredő káliumtartalma 500-700 mg/l

°C abc

76. ábra. A borkő oldhatósági diagramja: 
a) 12% alkohol, b) 10% alkohol, c) 8% alkohol

207



(K^O-ban), a természetes kalciumtartalom mindössze 40-70 mg/l (CaO-ban). A kálium 
tehát mintegy tízszerese a kalcium mennyiségének. A természetes úton felvett kalciu
mot a bor általában képes oldatban tartani. Ebből az következne, hogy a törvényszerű
en lejátszódó borkőkiválással ellentétben kalciumos zavarosodással nem kell számolni. 
A gyakorlatban viszont más a helyzet. A borok kalciumtartalma a természetes úton felvett 
mennyiségnek a két-háromszorosa is lehet, esetenként elérheti a 200-250 mg/l-t. A kalci
umnövekedés technológiai eredetű szennyeződés következménye, melynek okozói a kal
cium-karbonátos savtompítás, továbbá a vasbeton tartályok, a derítő- és szürőanyagok, 
valamint a borospalackok kalciumtartalma.

A bor kalciumtartalmának növekedése következtében különböző kalciumsók válnak 
ki. Közülük a palackos borok üledékanyagaiban leggyakrabban a borkősavas mész fordul 
elő; kristályai összefüggő, szürkésfehér zavarosodást idéznek elő, nehezen ülepednek. 
A borkősavas mész kicsapódása a hőfoktól kevésbé függő, hosszadalmas folyamat.

Egyéb kalciumsók kiválása. A kalcium a borkősav mellett más savakkal is alkot kristályos 
vagy mikrokristályos kiválásokat. Ilyenek például a nyálkasavas (mucinsavas) kalcium, 
továbbá a kalcium-foszfát, a vas-kalcium-foszfát, a kalcium-oxalát stb.

A borok nagy kalciumtartalma katalizálja a fehértörést. Az újabb vizsgálatok alap
ján feltehető, hogy a fehértöréskor nemcsak vas-foszfát, hanem kalcium-foszfát és vas- 
kalcium-foszfát is keletkezik.

A kalcium-tartalom csökkentésére újabban ajánlott anyagok, mint amelyek a semleges 
kálium-tartarát, a kálium-hidrogén-tartarát, a kalcium-tartarát különböző őrleményekben 
(pl. kovafölddel keverve) és kombinációkban, mint kristálygócok jöhetnek számításba. 
Egyes gyártók a bor kalcium- és káliumtartalmának egyidejű csökkentésére ajánlják ké
szítményeiket (Perdomini-féle Cristalcalcium).

8.5.1.4. Fémes zavarosodások
Néhány fém (elsősorban a vas és a réz) bizonyos körülmények között a borban zavaroso
dást, törést okozhat.

A bor természetes fémtartalma még nem okoz zavarosodást. A törések előidézői a tá
rolás alatt és a különböző technológiai műveletek során felvett fémes szennyeződések.

Fehértörés. Savszegény és egyben sok vas(III)iont tartalmazó borokban a foszfátionok a 
vassal reakcióba lépnek:

Fe”  + PO /  = FePO,4 4

A keletkező vas(III)-foszfát fehér, tejszerü zavarosságot okoz, sőt esetenként csapadék 
alakjában kiválik a borból. így jön létre a fehértörés.

Amennyiben a bor fehértörésre hajlamos, úgy a fejtés után azonnal kékderítésben kell 
részesíteni vagy erős kénezéssel a redoxinívót alacsonyra kell szorítani, vagy citromsav- 
adagolással a vas(III)ionokat komplex kötésbe kell vinni. Utóbbinál ügyelni kell arra, 
hogy a forgalomba hozatalkor a bor citromsavtartalma maximálisan 1 g/l lehet.

Feketetörés. A  vas(III)ionnal a bor fenolos vegyületei is reakcióba léphetnek, s a kelet
kezett reakciótermék fekete csapadék formájában válik ki. Ezt feketetörésnek nevezzük.

A feketetörésnél létrejövő csapadékot általában vas(III)-tannátnak hívják, de ez a 
megnevezés nem fedi helyesen a csapadék kémiai összetételét. A cserzőanyagokon kí
vül ugyanis egyéb fenolos természetű anyagok is (antocianinok, leukoantocianinok stb.) 
okozhatnak a vas(III)ionokkal feketetörést. A hidrolizálható cserzöanyagot tartalmazó 
borokban (a hordó fájából kioldott vagy a derítés alkalmával bekerült cserzőanyag kö
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vetkeztében) a feketetörés csapadékának színe kékes árnyalatú. A borhiba kékderítéssel 
megszüntethető.

Rezes törés. Erősen kénezett borokban, ha legalább 3-5 mg/l rezet tartalmaznak, és a 
borokat zárt pórusmentes tartályban tartjuk, vörösbama színű csapadék jelenik meg. A je 
lenség neve rezes törés. A zavarosodás kizárólag oxigén hiányában, tehát reduktív viszo
nyok között áll elő. A keletkező réz-szulfid más kísérőanyagokkal együtt (fehérjék stb.), 
illetve azok hatására flokkulál. A hibás bor kékderítéssel javítható.

8.5.1.5. Biológiai zavarosodások
Okozói élesztőgombák és baktériumok. A borászati üzemek számára a legsúlyosabb sta
bilitási problémákat a biológiai zavarosodások, ezen belül is az élcsztőzavarosodások 
okozzák. Ennek magyarázata az, hogy amíg minden más zavarosodás megelőzhető vagy 
megszüntethető, addig a biológiai zavarosodások az újra fertőződés lehetősége miatt ál
landó készenlétet és gondoskodást követelnek (részletesen lásd: a Borászati mikrobioló
gia című könyvben).

8.5.2. A borstabilizáció módjai

A különféle zavarosodások felismerése lehetőséget ad arra, hogy megszüntetésükre vagy 
megelőzésükre a legalkalmasabb kezelési eljárásokat alkalmazzuk. A borokat -  elsősor
ban a palackborokat -  úgy kell előkészíteni, hogy azok a fogyasztásig eltelt idő alatt a 
fellépő hőmérséklet-változások, mechanikai hatások ellenére se szenvedjenek semmilyen 
hátrányos fizikai, kémiai vagy biológiai elváltozást.

A borstabilizáció érdekében végzett borkezelési eljárások egy részével mesterségesen 
idézzük elő a zavarosodások körülményeit, hogy később hasonló behatásra a bor stabil 
maradjon. Más kezelésekkel viszont védőhatást gyakorolunk a bor egyes alkotórészeire, 
így zavarosodás nem következik be.

A kizárólag stabilitást célzó műveletek mellett a legtöbb borkezelés több-kevesebb 
hatással van a bor stabilizációjára. A korszerű borászati technológia valamennyi művelete 
a borstabilizációi is szolgálja a szürettől a palackozásig.

A stabilizáció módjai fizikai és kémiai módszerek lehetnek. A fizikai módszerek költ
séges berendezést, felszerelést igényelnek ugyan, de a bor természetes állapotát nem vál
toztatják meg. A kémiai módszerek kevésbé költségesek, de mélyrehatóbb -  esetenként 
nemkívánatos -  hatást gyakorolnak a bor jellegére. A fizikai módszerek egyre nagyobb 
tért hódítanak, a kémiai szerektől pedig világszerte idegenkednek.

A borstabilizációt közvetlen és közvetett úton szolgáló fizikai módokat a must- és a 
borkezelés műveleteinek részletezésekor (musttisztítás, borok derítése, szűrése stb.) már 
ilyen összefüggésben is ismertettük. Nyomatékkai rámutattunk a biológiai stabilitást 
megteremtő steril szűrés nagy jelentőségére, amely a borgazdaságokban folyamatos ve
szélyt jelentő mikrobiológiai zavarosodások ellen nyújt védelmet.

Hangsúlyozni kell, hogy az élesztők és a baktériumok eltávolítására szakszerűen al
kalmazott EK-szűrésnek és membránszűrésnek nem lehet tisztító (szedimentanyagokat 
eltávolító) szerepe, mert akkor a biológiai stabilizáció szenvedhet csorbát.

Ezek előre bocsátásával rátérünk a borstabilizáció kizárólagos módszereinek az ismer
tetésére.

A borstabilizáció fizikai módszerei közül a leghatásosabb, és legsokrétübb funkció
jú  művelet a hőkezelés. Lényege az, hogy a bort pincehőmérséklettől eltérő hőhatásnak 
vetjük alá, mesterségesen megzavarosítjuk abból a célból, hogy később ilyen hatásokkal 
szemben stabil maradjon. A zavaros bort tisztítómüveletekkel megtisztítjuk, majd a pin-
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cehömérséklettel megegyező vagy azt megközelítő hőfokon a pincébe fejtjük. A hőkeze
lés a pincchőmérséklettől eltérően kétféle lehet: meleg- és hidegkezelés.

8.5.2.1. Melegkezelés
A melegkezelés alkalmával a bort 35-110 °C közötti hőfokra hevítjük, egy ideig ezen a 
hőfokon tartjuk, majd visszahűtjük.

A melegkezelésnek háromféle stabilizációs célja lehet:
1. fehérjestabilizáció,
2. biológiai stabilizáció,
3. az enzimatikus oxidáció kiküszöbölése.

1.A melegkezelés fehérjestabilizáló hatása azon alapszik, hogy meleg hatására a 
termolabilis fehérjék koagulálnak. A fehérjeanyagok kiválása nagy általánosságban 
65-72 °C-on 3-5 perc alatt végbemegy. A fehérjék kicsapódásának két szakasza van. 
Az első szakaszban dcnaturálódnak (víztelenítés), a másodikban tannin és fémsók hatá
sára pelyhes csapadék formájában kiválnak. A melegkezelés utáni hűtéssel a kicsapatás 
még eredményesebb.

2. A melegkezelés biológiai stabilizáló hatását pasztőrözésnek nevezzük. Pasteur mutatta 
ki, hogy a palackos borok egy percig tartó melegítése elegendő 60 °C-on ahhoz, hogy 
a borban levő valamennyi baktérium elpusztuljon. A pasztőrözés főcélja azonban a 
biológiai stabilitást leginkább veszélyeztető élesztőgombák elpusztítása, de ez együtt 
jár a baktériumok pusztulásával.

A pasztőrözés hőfoka és időtartama közötti összefüggésben a bor alkohol-, sav- és 
cukortartalmának van a legnagyobb jelentősége. Az alkohol- és a savtartalom csökken
ti, a cukortartalom növeli a kezelés hőigényét. Nagy alkohol- és savtartalmú, száraz 
borokat -  1-2 perces időtartamot számítva -  60-65 °C-on, kis alkoholtartalmú, savsze
gény borokat ugyanennyi ideig 65-70 °C-on, édes borokat 70-75 °C-on pasztőrözzük. 
Beteg bort 75-78 °C-ra, mustot -  a karamellizálódás veszélye miatt -  rövidebb ideig, 
85-90 °C-ra melegítsünk.

3. Melegkezelés folyamán az oxidázok elpusztulnak, amellyel csökkennek az oxidációs 
hatások. Külön kiemelkedő előny az, hogy a lakkáz enzim inaktiválásával kiküszöböl
hető a borok bamatörési hajlama, vagy megszűnik a már kialakult bamatörés. Az enzi
mek inaktiválásához 75 °C szükséges.

A melegkezelés hőfoka és időtartama közötti összefüggés alapján a következő eljárásokat 
különböztetjük meg.

Tartós vagy lassú hevítés. A bort lassan 68-75 °C-ra melegítjük, és 3-5 percig ezen a hő
fokon tartjuk. A melcgkezelésnek ez a klasszikus módja mindhárom stabilizációs célnak 
megfelel.

Gyors hevítés. A bort ugyancsak 68-75 °C-ra melegítjük, de gyorsan, és csak 30-60 s-ig 
hagyjuk ezen a hőfokon. E hőkezelés elsősorban a pasztőrözést szolgálja.

Villám- vagy pillanathevítés (Flash-rcndszer). A bort 3-4  bar nyomáson, túlhevített gőz
zel másodpercek alatt 100-110 °C-ra hevítjük, majd 3-5 mp után azonnal hűtjük.

Tartós melegkezelés. A  bort csupán 35^40 °C-ra melegítjük, és ezen a hőfokon izoter
mikus tartályban 10-30 napig tároljuk. Ez a kezelés a fehérjestabilizáláson félül sem a 
pasztőrözéshez, sem az oxidázok inaktiválásához nem elegendő.

A melegkezelés után -  bármely módszert alkalmazzuk -  nagyon fontos a bor lehűtése.

210



8.5.2.2. Hidegkezelés
A hidegkezelés lényege az, hogy a bort fagyáspontját megközelítő hőmérsékletre lehűt
jük, majd 6-10 napig izotermikus tartályban vagy hűtött helyiségben ezen a hőfokon 
tartjuk.

A hidegkezelés fő célja a borkő kicsapása, e mellett más mellékhatásai is vannak. így 
kisebb mértékű fehérjekiválás is bekövetkezhet, bár ez inkább a borkőkiválás utáni pH- 
emelkedéssel függ össze. A hűtésnek oxidációs folyamatokat indukáló hatása van, mivel 
alacsonyabb hőfokon több oxigént old a bor.

A hidegkezelés fokozza a borok gázelnyelő képességét. A hűtött bor több CO,-ot és
0 ,- t  nyel el. Ezt a hatást a gyöngyöző-, habzó- és pezsgőborok készítésénél hasznosítjuk.

A hűtési hőmérséklet. A hűtés annál hatásosabb, minél gyorsabb és minél jobban megkö
zelíti a bor fagyáspontját. A fagyáspont főképpen az alkoholtartalomtól függ, de befolyá
solja az extrakttartalom is. A különböző alkoholtartalmú száraz borok fagyáspontját 30 
g/l extrakttartalom alatt a P epin-G asquet diagram ábrázolja (77. ábra).

Száraz borok leghatásosabb hidegkezelési hőfoka P epin-G asquet (1955) szerint a kö
vetkező:

°C =

Édes boroknál -  a cukortartalm at is figyelem be véve -  „m élyebb” hűtést alkalmazhatunk. 
Boudon (1975) a kisebb cukortartalm ú (legfeljebb 18 g/l) borok hűtési hőmérsékletére a 
következő szám ítást ajánlja:

°C = -
/ alkohol % -  2

Szabálynak tekintjük, hogy a hűtési hőmérséklet a fagyáspontnál 0,5-1,0 °C-kal keve
sebb legyen.

°c

alkohol v/v%

77. ábra. Borok fagyáspontja ( P e pin - G a sq u e t  alapján)
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A borkőkiválás lassú folyamat, ezért a bort 6-10 napig a hűtési hőmérsékleten kell 
tartani. A hidegen tartás ideje csökkenthető, ha a hűtött bort keverjük vagy kristályképző 
anyagokat adunk hozzá. Ilyen anyag a Cristallgen. 15-30 g/hl Cristallgen adagolásával a 
hidegen tartás ideje 3-4  napra csökkenthető. Újabb kristálygócképző anyagokkal néhány 
óra alatt elérhető a borkőstabilitás, de ezen anyagok hatását referenciaigénnyel célszerű 
kontrollálni.

Tiszta borban gyorsabb és tökéletesebb a borkőválás. A kezelés ideje az első fejtés, 
derítés, szűrés után javasolható.

A bor meleg-, illetve hidegkezelését speciális hőkezelő berendezésekkel végezzük.

Melegkezelő (pasztőröző-) berendezések. Hőkezelés alkalmával a hőátadó anyag (víz, 
gőz stb.) és a hevítendő folyadék (must, bor) között zárt rendszerben hőcsere megy vég
be. A hőkezelő berendezések közül ismertebbek a következők:

a) kígyócsöves berendezések, melyeknél zárt hengerben, körrendszerben áramlik a 
melegítőközeg vagy a bor,

b) kettős falú csőrendszer (cső a csőben) esetén az áramlás ellentétes irányban megy 
végbe,

c) csőköteges berendezésnél sorba kapcsolt csövekben áramlik a hevítendő folyadék, 
míg a hőátadó anyag a csőköteget körülvevő köpenyszerü tartályban cirkulál,

d) a lemezes hőcserélők a legkorszerűbb hőkezelő berendezések, amelyekben lemezek 
alkalmazásával a hőátadó, illetve hőcserélő felületet lényegesen megnagyobbítot
ták, s ezért az előbbieknél sokkal jobb hőeffektussal, s amellett gazdaságosabban 
működnek. A hőcscrét elősegíti a bor nagy felületű, gyors, örvénylő áramlása is.

A lemezes hőcserélőkben hőtartalmukat egymásnak átadó folyadékok a munkalemeze
ken áramlanak. Az egyik oldalon a hőátvevő must vagy bor, a másik oldalon a hőátadó 
közeg (forró víz) halad. A két közeget a készülék fémfala választja el, amelyen keresztül 
a hőátadás történik.

A lemezes hőcserélők legfontosabb részei a munkalemezek, amelyeknek vagy csator
nás vagy hullámos felületük van (78. ábra). A csatornás felületű lemezeken kényszer- 
pályán, a hullámos felületen szabadon áramlik a folyadék. A lemezcsoportokat izolált 
lapok választják el egymástól. A hőcserélő fontos részei még a hőtartó lapok, ezek szá

mának növelésével vagy csökkentésével a 
hőntartás ugyancsak szabályozható.

Hevítőközegül forró vizet használunk, 
amit gőztermelő kazánokban állítunk elő. 
A víz hőmérsékletének 10-15 °C-kal ma
gasabbnak kell lennie, mint a kezelési hő
mérsékletnek.

A hevítő részből a bor a hőn tartó részbe 
kerül. Ebben az áramlása lelassul. A hőtar
tó lapok számának és kapacitásának meg
felelően a bor ebben a részben, a kezelési 
hőmérsékleten, rövidebb-hosszabb ideig 
tartózkodik.

A hőn tartó részből a bor regeneratív 
hőcserélőn át 30-35 °C-on a hütőrészbe 
áramlik, itt a hidegvíz-ellenáramlás hatásá-

78. ábra. Hökicserélő lemezek: a) csatornás, ra 16-18 °C-ra lehűlve hagyja el a hőcseré-
b) hullámos felületű munkalemez lő berendezést.
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A hűtés akkor ideális, ha a hűtött bor hőmérséklete a pincehőmérséklettel azonos 
vagy azt legalább megközelíti. A hűtéshez háromszoros mennyiségű víz szükséges, mint 
amennyi melegkezelt bor áramlik át a készüléken.

Hidegkezelő berendezések. A 0 °C alatti hűtésre az olyan gáz halmazállapotú anyag felel 
meg, amely kis nyomáson cseppfolyósítható, nagy a párolgási hője, és az elpárolgáshoz 
szükséges hőt a hűtésre kerülő anyagtól (must, bor) vonja el. Ennek következtében az 
anyag lehűl. Ilyen anyag elsősorban az ammónia. Egyes hűtőgépekhez klór-metilt, freont 
stb. használnak.

A közvetett rendszerű borhütö berendezések közül a legismertebbek a lemezes hőcse
rélők. Folyamatos működésűek, amelyek kombinatív (meleg-hideg) kezelésre egyaránt 
alkalmasak.

Kombinatív hőkezelés. A kombinatív kezelés a meleg- és a hidegkezelés összekapcsolá
sa egy munkafolyamatba. A hirtelen hőmérséklet-változások folytán a stabilizáció haté
konysága megnövekszik.

Technológiai és gazdaságossági szempontból a meleg-, majd hidegkezelés a helyes 
sorrend. A melegkezelés ugyanis rövid ideig tart, míg a hidegkezelés hosszadalmas, to
vábbá a hidegenergia előállítása is költségesebb. A meleg- és hidegkezelés két külön be
rendezésen is végezhető, de gazdaságosabb egy munkafolyamatban, egy géppel végezni.

A kombinatív hőkezelő berendezés legfontosabb egysége a lemezes hőcserélő, amely
hez természetesen meleg-, hidegtermelő egységek, továbbá izotermikus tartályok tartoz
nak. A berendezést a 79. ábra szemlélteti.

I hűtőfolyadék I j

hűtötartály
-4  ... - 6  °C

10 °C 11  - 4 ° C

1
\

szűrő J

4  10 °C 
víz 85 °C i

c h u b - c kezelt bor 
10°C

79. ábra. Kombinatív lemezes hőcserélő működési vázlata: A) mélyhűtés sólével (16 °C-ról -4 , 
illetve -6  °C-ra), B) előhűtés hűtött, kezelt borral (35 °C-ról 16 °C-ra, illetve, ~4 °C-ról 10 °C-ra), 

C) regeneratív előmelegítés (15 °C-ról 45 °C-ra, illetve, 75 °C-ról 35 °C-ra), D) melegítés forró 
vízzel (45 °C-ról 75 °C-ra), E) hőn tartó (75 °C-on)
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8.5.2.3. Borstabilizálás kémiai anyagok felhasználásával
Metaborkősav. A metaborkösavas kezelés a borkő-stabilizáció kémiai módja.
A metaborkősav szürke színű, higroszkópos por. Hatásmechanizmusa az, hogy a borkő 
szubmikroszkópos kristályait körülveszi, ezáltal megakadályozza a kristályok növekedé
sét, azaz védőkolloidként viselkedik. Ezért a metaborkősavat a készrekezelt borhoz ada
goljuk a törvényes előírások szerint legfeljebb 100 mg/l koncentrációban. A metaborkősav 
tehát tipikusan kristályosodást gátló anyag. Hatása időben korlátozott, ezért bizonyos idő 
eltelte után kristályosodást gátló hatása teljesen megszűnik. A jó  minőségű szer a bekeve
rés után 3-6 hónapra megakadályozza a borkőkiválását.

A metaborkősav minőségét észteresedési fokáról, tehát vízben való oldhatóságáról, 
valamint színéről és szagáról kell megítélni. Az észteresedési index a hőkezelés folyamán 
észteresedett szabad savas gyökök százalékát jelenti. Annak a metaborkősavnak van jó 
borkő-stabilizáló hatása, melynek észterszáma legalább 32 ( D a l  C in , 1972).

Szorbinsav, kálium-szorbát. A szorbinsavas kezelés a biológiai stabilizáció egyik kémiai 
módszere. Alkalmazásának célja az élesztőgombák megbénítása, ezáltal az édeskés és 
édes borok újraerjedésének a megakadályozása.

A szorbinsav kettős kötésű, telítetlen zsírsav. Fehér színű, enyhén savas, kristályos por, 
képlete:

CH,-CH=CH-CH=CH-COOH

Sója, a kálium-szorbát vízben és borban egyaránt jól oldódik, amely egyszerűbbé teszi 
felhasználását. Molekulatömegük alapján 100 mg szorbinsav 134 mg kálium-szorbáttal 
egyenértékű.

A szorbinsav az emberi szervezetre teljesen ártalmatlan, specifikus mikrobagátló, 
fungisztikus szer. Az engedélyezett szorbinsavadag felső határa 200 mg/l, amely 268 
mg/l kálium-szorbátnak felel meg. A szorbinsavat a bor savai szabadítják fel a kálium- 
szorbátból.

Borászati felhasználása nem teljesen problémamentes a kálium-szorbát bomlékonysága 
miatt. Már a raktározás alkalmával keletkezhet idegen szagú bomlástermék, de a kálium- 
szorbáttal kezelt borok biológiai savbomlásakor a bor a muskátlira emlékeztető, kelle
metlen szagot és ízt kap.

Mindezek arra intenek, hogy mind a kálium-szorbátot, mind a bort gondosan meg kell 
vizsgálni a kezelés előtt. A szer tárolására sötét, száraz, hűvös raktár felel meg. Csak fehér 
színű, szagmentes szert használjunk. A bor élesztősejtszáma legfeljebb 100 db/cm1 lehet.

D'imetil-dikarhonát (DMDC). A legalább 5 g/l cukortartalmú, palackos borok mikrobio
lógiai stabilizálásához engedélyezett szer a dimetil-dikarbinát (DMDC). Az adagolható 
mennyiség közvetlenül a palackozás előtt 200 mg/l. A szer a borban 24 órán belül elbom
lik. Ezalatt a bor fogyasztása tilos! A 24 óra elteltével forgalomba hozott borban nem 
lehetnek kimutatható szermaradványok.

L-aszkorbinsav. Erős redukálószer, melynek adagolását a kénessavval együtt már az ép 
szőlő esetében javasolják. A két szer között szinergizmus alakul ki, ezáltal a szőlő oxidá
ció elleni védelme még hatékonyabbá válhat.

Az l-aszkorbinsav az enzimatikus oxidáció ellen hatástalan.
Az l-aszkorbinsav a borkezelés későbbi fázisaiban is felhasználható a bor redukált 

állapotának a fenntartásához. A törvényes rendelkezések a bor 1-aszkorbinsav-tartalmát 
250 mg/l határértékben limitálják.

A borstabilizációval kapcsolatban ismételten rámutatunk arra, hogy a legtöbb pince- 
művelet egyúttal stabilizációs célokat szolgál. E fejezetben a borban lejátszódó zavaro-
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sodások ellen védelmet nyújtó és a kizárólagosan stabilitást szolgáló kezeléseket ismer
tettük. Vannak azonban olyan kezelések is, amelyek a különböző zavarosodások ellen 
eredményesen alkalmazhatók, vagyis jelentősen elősegítik a stabilizációt, de többrétű ha
tásuk miatt részletes ismertetésükre a könyv más fejezeteiben kerül sor.

A 25. táblázatban a borstabilizáció főbb összefüggéseit, a rendellenességek okait és a 
javítás lehetőségeit foglaljuk össze.

A bor bonyolult jellegéből következik, hogy a stabilizációra nem lehet recepteket adni. 
Az egyes kezelések többféle technológiai és ezen belül stabilitási célt szolgálhatnak. Az 
azonban bizonyos, hogy a stabilizációra való törekvés a borászat legfontosabb követel
ményévé lépett elő, amely a szüreti időpont megválasztásával veszi kezdetét, és a palac
kozással, sőt csak a bor elfogyasztásával fejeződhet be.

A bor tisztítása, harmonizálása, érésének szabályozása és stabilizálása a borászati tech
nológiában komplex egységként jelentkezik, amely a kellő műszaki felkészültségen kívül 
alapos szakismeretet kíván.

25. táblázat. Zavarosodások és borhibák

Megnevezés Jelei Oka Javítása

Barnatörés bámulás, barna zava- 
rosodás, a bor szaga 
az aszalt gyümölcsre, 
ízes száraz kenyér
héjra emlékeztet

polifenol-oxidáz (lakkáz) 
tevékenysége

legalább 40 mg/l 
szabadkénessavszint, 
melegkezelés, bentonitos 
derítés, súlyosabb esetben 
aktívszenes kezelés

Fehérje-
zavarosodás

a bor opálos, zavaros fehérjeanyagok kicsapó
dása

melcgkezelés, bentonitos 
derítés

Zselatin
kiválás

a bor opálos, zavaros zselatin-túladagolás cserzőanyag-adagolás

Borkős-
zavarosodás

csillogó, kristályos 
üledék

alkoholos erjedés, a bor 
lehűlése, avinálás, sok 
tartarát-ion és sok K'-ion

hidegkezelés,
metaborkösav-adagolás

Borkösavas 
mész és egyéb 
kalciumsók 
kiválása

szürkésfehér, opálos 
zavarosodás, esetleg 
matt kristályos 
üledék

savtompításkor vissza
maradt vagy derítéskor 
szűréskor és betontartály
ból felvett Ca2*-ion

megelőzés: a Ca2+-ionok 
gyarapodásának elkerü
lése, kristálygócképző 
anyagok adagolása

Nyálkasavas
kalcium

lisztszerü, fehéres 
üledék

Botrytis által fertőzött 
szőlő

hosszabb ászkolási idő

Fehértörés szürkésfehér zavaro
sodás

sok vas(III)ion, savhiány citromsav-adagolás, há- 
zasítás kemény borral, 
kekderítés

Feketetörés kékesfekete zavaro
sodás

sok vas(III)ion, sok cser- 
zőanyag,savhiány

házasítás kemény borral, 
kékderítés

Rezes törés vörösesbarna zava
rosodás

réz(I)-szulfid kiválása, 
alacsony rH

szellőztetés, kékderítés

Alumíniumos
törés

szürkésfehér opálos 
zavarosodás

hosszabb alumíniumtartá
lyos tárolás

házasítás kemény borral

Fémíz nagyon visszatetsző, 
édeskés, émelyítő íz

a bor hosszabb időtarta
mú fémes érintkezése

kékderítés
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Megnevezés Jelei Oka Javítása

Muskátliíz a muskátlira emlé
keztető, kellemetlen
szag és íz

tejsavbaktériumok a szor- 
binsavat vagy a kálium- 
szorbátot lebontják

megelőzés: kénessav- 
szint ellenőrzése, tiszta, 
bomlatlan szer adagolása 
szűrt borhoz, házasítás

Kénhidrogén-
szag

záptojásszag és -íz, 
szélsőséges esetben 
merkaptánszag

élesztők a ként és a kén
vegyületeket kén-hidro- 
genne redukálják

levegőztetés, kénezés, 
súlyosabb esetben aktív
szenes kezelés

íz- és
szaghibák*

faíz, papíríz, füstíz, 
talaj íz, vegyszeríz, 
olaj íz, dugóíz stb.

borkészítési és -kezelési 
hiányosságok, környezeti 
adottságok

csersav-zselatinos derítés, 
aktívszenes kezelés, keze
lések után házasítás

8.6. A bor rendellenes elváltozásai
Mint az előző fejezetekben megismertük, a bor normális fejlődéséhez hozzátartoznak az 
íz és az illat bizonyos változásai, továbbá a zavarosodások és kicsapódások. Ezek azon
ban nem hagynak káros nyomot a bor érzékelhető tulajdonságain.

Előfordulhatnak azonban olyan elváltozások is a borban, amelyek nem tartoznak hoz
zá szükségképpen minden bor fejlődéséhez, és amelyek kellemetlen érzékszervi követ
kezményei tartósak, vagyis külön beavatkozás hiányában a bor megtartja e hátrányos 
tulajdonságokat. Ezeket nevezzük a bor rendellenes elváltozásainak, amelyek minden 
esetben csökkentik a bor értékét. Ha a rendellenességek fokozódnak, a bor megromolhat.

A rendellenes elváltozások kezelése két részből áll: a romlási folyamat megállításából 
és a már képződött, érzékszervileg kellemetlen anyagok eltávolításából.

A bor rendellenes elváltozásait két nagy csoportra oszthatjuk. Az első csoportba azo
kat az elváltozásokat soroljuk, amelyek kémiai, illetőleg fizikai-kémiai úton jöttek létre. 
Ezeket borhibáknak nevezzük. A másik csoportba azok az elváltozások tartoznak, ame
lyek eredete mikroorganizmusok tevékenységére vezethető vissza. Ezek az elváltozások 
a bőrbetegségek.

A rendellenes elváltozásoknak ez a klasszikus felosztása mai ismereteink szerint nem 
alkalmas arra. hogy minden hibás elváltozást egyik vagy másik csoportba egyértelműen 
beosszunk. Vannak ugyanis olyan elváltozások, amelyek mikrobiológiai eredetűek, de 
az elváltozást nem közvetlenül a mikroorganizmus, hanem csak valamilyen anyagcsere- 
terméke okozza, a hatás tehát közvetett. Az ilyen elváltozásokat (pl. barnatörés, egéríz, 
záptojásszag stb.) egyes szerzők a borhibák, mások a bőrbetegségek közé sorolják.

A hátrányos elváltozásokat legtöbb esetben a bor kezelésében elkövetett mulasztás 
okozza, az elsődleges ok valamilyen külső körülmény (időjárás, környezet) is lehet.

Mindig egyszerűbb és előnyösebb az elváltozások megelőzése, mint a már kialakult 
borhiba vagy bőrbetegség megszüntetése, mert rendszerint a sikeres kezelés is nyomot 
hagy a boron. A kikezelés után a bor vékonyabb, legtöbbször zamatban szegényebb lesz. 
Erősebb, súlyosabb jellegű elváltozások esetén a bor önmagában még javítás után sem 
hozható forgalomba. Ilyenkor célszerűbb a bort lepárolni.



9. A BOR TÁROLÁSA

A bor tárolása nem egyszerű raktározási feladat, hanem a borkészítési és -kezelési tech
nológia szerves része. A tárolás idején a borban kémiai, fiziko-kémiai és mikrobiológiai 
folyamatok zajlanak, amelyek eredménye -  egyebek között -  a tárolás feltételeitől és 
körülményeitől is függ.

Alapkövetelmény, hogy a bor a tárolás körülményei miatt károsodást ne szenvedjen. 
A tárolóedényből ne oldódjanak ki a bor minőségét és összetételét rontó anyagok, de 
kapjon hibás, idegen ízt vagy szagot a bor, és ne legyenek bőrbetegséget okozó veszély- 
források.

Ezek csupán minimális alapkövetelmények, és a jó  borminőség eléréséhez előbbieken 
túl sokkal többre van szükség. A borok fejlődését, érését (egyedül a bortárolásra szo
rítkozva) két alapvető tényező határozza meg: a tárolóhely és a tárolóedények. A bor 
tárolóhelyét -  ha bizonyos esetekben áttételesen is -  borpincének, a tárolóedényeket fa 
hordóknak (boroshordó) és bortartályoknak nevezzük.

9.1. Borpincék, pincészetek

A borpincék a bor tárolására, érlelésére és kezelésére szolgáló építmények, tehát egyi
dejűleg hármas feladatot teljesítenek. A jó  pince hőmérséklete 12 °C körüli, az évi hő- 
mérséklet-ingadozás nem haladhatja meg a 2 °C-ot, jól szellőztethető, továbbá fahordós 
érlelő pincék esetében a levegő relatív páratartalma 83-88%.

A borpince eredeti fogalma többé-kevésbé mély, föld alatti építményt jelentett. A bor
tárolásra használt föld feletti építményt borháznak vagy borkamrának nevezték. A fo
galmak értelme az idők folyamán lényegesen megváltozott. Tágabb értelemben pince, 
pincészet lehet föld feletti építmény is, s ennek ellenére a követelményeknek minden 
vonatkozásban megfelel. A nagyüzemi borgazdaságok kialakulásával mindinkább föld 
feletti építmények létesültek. A különböző szigetelőanyagok felhasználásával ma már 
ezekben is kialakítható a kedvező pinceklíma. A legkorszerűbb pincészetekben klíma
szabályozó berendezés működik. Mai értelmezés szerint tehát borpincének nevezhetünk 
minden olyan létesítményt, amely a szakmai követelmények szerinti bortárolásra, keze
lésre és érlelésre alkalmas.

A pince területi elhelyezkedésétől, feladatkörétől és ebből adódó méretétől, továbbá 
építészeti kialakításától függően nagyon változatos építmény. A hagyományos pincék a 
kőzet- és talajviszonyoktól, a talajvíz szintjétől függően lehetnek egy- vagy többszintes 
föld alatti és földbe süllyesztett bortárolók. Jellemző tárolóedényeik a fahordók.

A nagyüzemi borgazdaságok kialakulása nagy változást hozott a pincészetek arcula
tában. A kezdeti időszakra a vasbeton tartály túlsúlya -  úgyszólván egyeduralma -  a je l
lemző, a későbbi időszakban és napjainkban a legkorszerűbbnek tekinthető saválló acél 
tartályok gyors térhódítása tapasztalható.

A pince legfontosabb berendezései a tárolóedényzetek. Pince és hordó, illetve tartály 
elválaszthatatlan kapcsolatban állnak egymással. Bizonyos esetekben (pl. vasbeton tartá
lyok) a bortároló edények egyben épületszerkezeti elemek is. Tekintettel a pince és a tá
rolóedények szerves kapcsolatára, a pincéket együtt ismertetjük jellemző edényzeteikkel.
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9.1.1. Hagyományos pincék és berendezésük

A pincék ősidők óta használatos építmények. A jó  klímájú pincéknek kiemelkedő szere
pük van a fahordóban tárolt borok érlelésében, emiatt ezeket érlelő pincéknek nevezzük. 
Kiválóan alkalmasak e célra a kőzetbe vájt pincék. A természetes sziklapincék kőzet
anyaga igen változatos. Tokaji, az Egri és a Mátrai borvidéken sok a kiváló klimatikus 
adottságú, riolittufába vájt pince. A 80. ábrán egy jellegzetes Tokaji pince és berendezése 
látható, a falakon megtelepedett nemes pincepenész (Cladosporium cellare) fiatal és idő
sebb telepeivel. A nemespenész a jó  pinceklímajelzője.

Budafokon és Kőbányán valóságos föld alatti pinceváros alakult ki a szarmata mész
kőbe vájt, kitűnő klímájú pincefolyosók összekapcsolásával. A 81. ábra egy tipikus bu
dafoki érlelő pincét szemléltet, nagyobb ürtartalmú ászokhordókkal. E hordókat helyhez 
kötötten, két egymás mellett futó tartórészen (fa, terméskő, vasbeton) ászkon helyezzük 
el. Innen a hordók elnevezése.

A Móri és a Nagy-somlói borvidéken homokkőbe, a Szekszárdi és a Villányi borvidé
ken löszbe vájt pincékben érlelik a bort. A laza szerkezetű, omlásveszélyes löszpincéket 
tégla boltívvel teszik biztonságossá. Ilyen villányi pince látható a 82. ábrán, melyben 
vörösborok barrique-érlelése folyik.

A kiegyenlített klímájú sziklába és löszbe vájt természetes pincék ideális körülmé
nyeket nyújtanak a borok érlelő tárolásához. Fehérborok fejlődéséhez 11-12 °C, a vö

rösborokéhoz 13-14 °C hőmérséklet a 
legkedvezőbb. Az előbbi leginkább az 
észak-magyarországi borvidékeken és a 
budafoki sziklapincéknél az évi középhő
mérsékletből következő természeti adott
ság (a hőingadozás 1-2 °C), míg utóbbi az 
enyhébb klímájú dél-dunántúli borvidékek 
évi középhőmérsékletéböl adódóan az otta
ni löszpincékre jellemző. (A jó  löszpincék 
évi hőingadozása legfeljebb 3 °C.)

A félig süllyesztett pincék csak szükség- 
80. ábra. Tokaji pince és berendezése tárolóknak minősülnek, amelyeket a nyári

felmelegedés előtt célszerű kiüríteni.

81. ábra. Jellegzetes ászokpince Budafokon 82. ábra. Vörösborok barrique-érlelése 
Villányban

9.1.1.1. Fahordók
Az érlelő pince legfontosabb berendezési tárgyai a fahordók. A kisüzemek leggyakoribb 
tárolóedényei, amelyek gyakran nemcsak az érlelést, hanem a borkezelést is szolgálják. 
A fahordókat a nagyüzemek sem nélkülözhetik a túlérett, aszúsodott szőlőből készült
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borok, borkülönlegességek és a vörösborok tárolásában. A fahordók előnyös tulajdonsága 
a porózusság. A fa szövetein keresztül a bor folyamatosan oxigénhez jut, ami elősegíti a 
fejlődését. Az optimális érettség elérése után felvett oxigén azonban már a bor túlfej lődé- 
sét, öregedését okozza.

A fahordók hátránya, hogy előkészítésük, tisztításuk, gondozásuk sok munkát igényel, 
élettartamuk korlátozott és kevésbé felelnek meg a higiéniai követelményeknek.

A hordó anyaga. Hordó készítésére a tölgyfa a legalkalmasabb, mert szilárd, tartós, tö
mör szövetü, vízzáró, könnyen megmunkálható és rugalmas. Hajlékonysága kisebb hor
dók készítésére is alkalmassá teszi a tölgyet. Készítenek még hordót szelídgesztenyéből 
(Olaszország), és elvétve akácból, eperfából, de utóbbiak kevésbé jók. Különleges minő
ségű tölgyből készülnek a barrique érlelésre szolgáló hordók (lásd: A barrique érlelés).

A kivágott és a kívánt hosszúságú rönkre szabdalt fából hasítással vagy fűrészeléssel 
készül a dongafa. Hordókészítésre csak a száraz fa alkalmas. Ezért a feldarabolt fát leg
alább két évig hűvös, szellős helyen szárítják. A hasított dongafa jól hajlítható, rugalmas, 
mert a hasítás a rostok irányába történik. Ezért a hasított, ún. tükrös dongákból erősebb, 
tartósabb hordó készíthető. A fűrészelt dongafa kevésbé hajlítható és rugalmatlanabb, 
mert a fűrész átvágja a rostokat; a donga könnyebben törik, roppan. Az átvágott rostokon 
keresztül a bor gyorsabban párolog, az apadás nagyobb lesz.

A hordó részei. Hordókészítéshez kétféle 
donga: oldaldonga és fenékdonga szük
séges. Az oldaldongákból állítják össze a 
hordó palástját. A fenéklaphoz illesztett 
oldaldongákat vasabroncsok fogják össze.

A hordó része a hordó hasa, a has és a 
hordó feneke közötti rész a hordó nyaka.
Az oldaldongák kihomyolt része, melybe 
a fenékdongák illeszkednek, a csín. A  don
gának a csínén túlérő része a dongafej.

A  hordón egy pár erősebb, szélesebb 
fej abroncs, továbbá ugyancsak egy pár 
hasabroncs s több pár nyakabroncs lehet.

A legfölső oldaldonga a szájdonga, kö
zepén a hordó telitöltésére szolgáló ako- 
nanyílás. Az alsó helyzetűek az ászokdon- 
gák, a többiek a szárnydongák. A  hordó 
elülső fenéklapján van az ürítésre szolgáló 
csaplyuk. 10 hl-nél nagyobb hordókba kó- 
nikusan kifelé szűkülő ajtónyílást (búvó-,
illetve kezelőnyílás) vágnak, amelyet ajtóval zárnak. Az ajtót beépített csavarorsóra he
lyezett keresztvassal és az azt leszorító csavaranyával rögzítik.

Ajtós hordóknál a csaplyukat az ajtóba vágják. Az ajtó szivárgásmentes záródását a 
csínbe helyezett gyékény és az ajtó hordódongákkal érintkező felületére kent faggyú se
gíti elő. A fahordó részeit a 83. ábra szemlélteti.

A hordó mérete. A hordó méretét részint a pinccfolyosók mérete, részint a használa
ti cél határozza meg. Az ászokhordók űrtartalma általában 10-100 hl közötti, melyeket 
szélesebb pinceágakba telepítenek egy- vagy kétsoros elhelyezéssel. Érleléshez kisebb 
űrtartalmú hordókat is használunk. Ennek tipikus esetei Tokaj térségében a gönci és a 
szerednyei hordók, más borvidékeken az ezeknél nagyobb, továbbá a barrique hordók.

83. ábra. A fahordó részei: 1. számydongák, 
2. fenékdongák, 3. fejabroncsok,

4. nyakabroncsok, 5. hasabroncsok.
6. akonanyílás, 7. ajtó rögzítöszerkezettel 

és a csapnyílással

219



A kisebb hordók a pincetér jobb kihasználásához nyeregben is elhelyezhetők, mint az a 
82. ábrán látható volt.

A meghatározott méretű hordótípusok közül hazánkban elterjedtebbek a következők: 
akós hordó 54-56 1,
gönci hordó 136-1401,
szerednyei hordó 180-220 1,
barrique 225 1,
feles szállítóhordó 300-350 1,
szállító- (transzport) hordó 600-700 1.

Akós hordókat leginkább a hobbi szőlészkcdők, borászkodók használnak. A gönci és a 
szerednyei hordók a tokaji pincékben, a barrique az egyező nevű érleléshez használato
sak. A feles szállítóhordókat és a dupla űrtartalmú transzporthordókat régebben általáno
san használták hordósborok borkimérésekbe, vendéglőkbe szállításához, illetve közúti 
és vasúti szállításokhoz. Manapság a borkimérésekben a feles szállítóhordókat műanyag 
kannákkal váltották fel, míg nagyobb mennyiségű hordósbor-szállítást -  akár exportra 
is -  közúton, tartálykocsikkal bonyolítanak le. A vasúti szállítás már évtizedekkel ezelőtt 
megszűnt.

A hordók hitelesítése. A hordók hitelesítését az Országos Mérésügyi Hivatal alá tartozó 
hordójelző állomások végzik. A hordókat a használatba vétel előtt hitelesítik.

Új hordók előkészítése. Az új hordókba előkészítés nélkül sem mustot sem bort nem 
tölthetünk, mert a dongákból kioldódó ízrontó anyagok kellemetlen faízt okoznak. A ki
lúgozható cserzőanyagokat, csersavas vegyületeket, növényi gyantákat, terpéneket és szí
nezőanyagokat előbb a hordókból cl kell távolítani. Az előkészítés menete:

1. Hideg vizes áztatás. A néhány napig tartó áztatás közben a vizet kétszer-háromszor 
cseréljük.

2. Gőzölés vagy forrázás. A kiáztatott dongák pórusai gőz hatására kitágulnak. Gőzö
lésre csak kis nyomású (1,5 bar) gőz használható. A kisebb hordókat hengergetve 
ki forrázzuk. A piszkosbama kondenzvizet eltávolítjuk, és a gőzölést megismételjük.

3. Forró lúgos kezelés. A gőzölt hordókat 2%-os, forró szóda- vagy trisóoldattal ke
zeljük. Egy hl űrtartalomra 10-15 1 oldatot használunk. A forró lúgos kezelés idején 
lezárjuk a hordó nyílásait, majd a forró vizes kezeléshez hasonlóan hengergetjük. 
Ennek hatására a hordóban túlnyomás keletkezik, ezért a lúgos oldat a fa pórusaiba 
hatol. Az akonanyílást kinyitva a túlnyomást megszüntetjük, majd ismét lezárjuk és 
tovább hengergetjük a hordót. Fokozatos (10-20 perc) lehűlés közben a hordóban 
vákuum jön létre, amely a pórusokból kiszívja a lúgos oldatot. Az akonadugó ismé
telt eltávolításával kiegyenlítődik a nyomás. A vákuum gyors megszakítása megaka
dályozza, hogy a lúg visszanyomuljon a pórusokba. A szennyezett oldatot most már 
kiöntjük a hordóból.

4. Forrázás. A  lúgos kezelés után forró vízzel kiáztatjuk és kiöblítjük a hordót. Ennek 
az a célja, hogy a hordó pórusaiból eltávolítsuk a lúgos maradványokat.

5. Áztatás. A  hordó előkészítésének utolsó munkafázisa a 2-3 napig tartó, többször 
váltott, hideg vizes áztatás. Hatására a pórusok összehúzódnak.

Végül a hordót csurgóra állítjuk, és kiszikkadás után 1,5-2,0 g/hl kénszelettel kénezzük. 
Vizes felületű hordót nem szabad kénezni, mert a kén-dioxid egy része kénsavvá alakul, 
amely árt a hordó fájának, továbbá a bor szulfátízt kaphat.

Az új hordót először musterjesztésre vagy kisebb értékű borok tárolására használjuk.
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A barrique hordókat nem kell beavatni, hanem csupán csapvízzel öblíteni a használat
bavétel előtt.

Üres hordók gondozása. A hordót kiürítés után azonnal ki kell mosni. Ha rövid időn 
belül újra bort töltünk bele -  és a kifejtett bor hibátlan és egészséges volt az üledék 
eltávolítása után elegendő a gondos, hideg vizes kimosás. A hosszabb ideig üresen mara
dó hordókat alapos kimosás után kicsöpögtetjük vagy kiszikkasztjuk és kitöröljük, majd 
bekénezzük.

Az üresen álló hordókat penészesedés 
és ecetesedés ellen havonként rendszeresen 
kénezni kell, idővel csökkenő mértékben.
Erről a 26. táblázat tájékoztat. A kénező- 
drótra fűzött kénlapot fölül gyújtjuk meg, 
és a hordóba lógatjuk. Elégetés után a dró
tot a kénlapmaradvánnyal kiemeljük, és a 
hordót ledugózzuk. A kénezés időpontját a 
hordón feltüntetjük.

A hosszabb ideig üresen maradt hor
dókat használatba vétel előtt hideg vízzel 
öblítsük ki, hogy a rendszeres kénezéssel 
kisebb-nagyobb mértékben képződött kén
savat eltávolítsuk. A hordókat -  attól függetlenül, hogy teli vagy üresen állnak -  rendsze
resen tisztára és szárazra töröljük.

A hordók külső bevonására diófapácot használunk. Ez a lúggal főzött ásványi eredetű 
festék (kasseli barna) a penészképződést nem akadályozza meg, csupán előnyösebb kül
sőt kölcsönöz. Az abroncsokat drótkefével jól letisztítva, míniumfestékkel óvjuk meg a 
rozsdásodástól.

Hibás hordók kezelése. Kirívó hanyagság esetén általában az ecetsav-baktériumok és a 
penészgombák okoznak hordókárosodást.

A kissé ecetes vagy penészes hordókat úgy kezeljük, mint az új hordókat, vigyázva 
arra, hogy először mindig többször váltott hideg vízzel áztassunk.

Az erősen ecetes hordó rendbe hozása igen nehéz feladat. Először az ecetsav-bakté- 
riumokat kell elpusztítani erős kénezéssel. Ezután a hordót hideg vízzel átöblítjük, majd
2-3% -os szódaoldattal kezeljük. A szóda nátrium-acetát (CH,COONa) alakjában leköti 
az ecetsavat. A szódás kezelés után gőzöljünk, végül hideg vízzel öblögetünk. Még az 
ilyen erélyes kezelés sem ad mindig elfogadható eredményt.

A hordó penészesedését az Aspergillus és a Penicillium nemzetségbe tartozó penész
gombák okozzák. Az eleinte szürkésfehér, később zöldes színű penészbevonatot hideg 
vízzel, gyökérkefés súrolással távolítjuk el. Ehhez a kisebb hordókat ki fenekelj ük. A don
gákat a rostok irányában súroljuk, az eresztékekből pedig kaparóvassal távolítjuk el a pe
nészt. Meleg vizet ne használjunk, mert az még mélyebbre viszi a penészt a hordó fájába.

A régóta penészes, dohos hordóknál a hideg vizes súrolás rendszerint nem elegendő. 
A dohos hordó belsejét az egészséges farész eléréséig ki kell gyalulni, s ezután az új hor
dók módjára előkészíteni. Az egyszer már hibásnak bizonyult hordó javítása után is nagy 
a kockázata annak, hogy a bornak idegen ízt ad át.

A korábban vörösborok tárolására használt hordókba csak kellő kezelés után tölthe
tünk fehérbort. Ennek hagyományos módja az, amikor a hordó belső felületét mésztcjjel 
bevonjuk. Amint a mész megszáradt, először hideg vízzel alapos mosást, gőzölést és forró 
szódás kezelést, végül ismét forró és hideg vizes öblítést végzünk.

26. táblázat. Fahordók kénezésének mértéke

Hordók
űrtartalma
(hl)

Első Második Harmadik

kénezés alkalmával (g/hl)

1-3 2,0 1,0 0,7

3-10 1,5 0,7 0,4

10-20 1,0 0,5 0,3

20-50 0,7 0,3 0,2

50-100 0,5 0,2 0,2

100< 0,3 0,2 0,2
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Előzőnél ajánlatosabb a kénessavas kezelés. A hordót 0 ,05-0 ,1%-os kénessav-oldattal 
megtöltve 2-3 hétig áztatjuk, majd vízzel öblítjük.

9.1.1.2. Légtisztaság, szellőzés
A bor fejlődéséhez, kezeléséhez tiszta levegő szükséges. A levegő a hordó pórusait átjár
va jut a borba. Azért fontos, hogy a pince levegője tiszta legyen, mert a bor könnyen ma
gába vesz idegen szagot. Dohos, fülledt levegőjű pincében a bor hibás illatú és ízű lesz.

A pince tiszta levegőjét folyamatos légcserével biztosítjuk. A jó  szellőző rendszer a 
páratartalmat is szabályozza. A légcsere természetes úton szellőzőkéményekkel (kürtő) 
és nyílászárókkal (ajtó) vagy szellőző-berendezéssel oldható meg.

A természetes légcsere a pince és a külső levegő közötti nyomáskülönbség révén jön 
létre. A meleg, könnyebb levegő felfelé törekszik, míg a hideg, nehezebb levegő az alsó 
szinten helyezkedik el. 1 m3 0 °C-os telített levegő tömege 1285 g, míg a 20 °C-osé 
1177 g (R akcsányi et al., 1967).

A föld alatti pincék legegyszerűbb szellőzője a 20-30 cm átmérőjű szellőzőkémény, 
amely a pince mennyezetéből indul ki és a szabadban, kéményfejben végződik. A kémény 
teteje zárt, csak az oldalán vannak az égtájak felé néző, nyitható és zárható nyílások. 
A kémény- (kürtő-) hatás eredményeként az elhasznált levegő a kémény nyílásain át ki
áramlik, s helyére a mélyebben fekvő nyílászárókon (pincebejárat) át friss levegő érkezik. 
A szellőzőkémények rendeltetésszerű működését ellenőrizni kell.

A mesterséges szellőző-berendezések közül a leginkább használatos centrifugál venti
látorok (exhausztor) a légcserét gyors légáramlás létesítésével, a külső levegő hőmérsék
letétől függetlenül, rövid idő alatt végzik. A kapcsolódó légvezeték mérete és alakja olyan 
legyen, hogy abban a levegő minél kisebb ellenállással, szabadon áramolhasson.

A szabályozható légcserén kívül a berendezési tárgyak állandó tisztán tartásával, csa
tornázott pincékben a szennyvízelvezető csatornák rendben tartásával és légtérkénezés- 
sel segíthetjük elő a pincelevegő tisztaságát, a penészgombák, és ecetsav-baktériumok 
kiszorítását. A fahordós pincék légterének kénezésére -  kivéve a nemes pincepenésszel 
(Cladosporium cellare) bevont pincéket -  100 légköbméterenként hetente 50 g ként éges
sünk el, a szellőzőrendszer 1-2 napi lezárásával.

A fahordós érlelőpincék bemutatásakor nem mehetünk el szó nélkül a higéniai követel
mények érzékeltetése mellett. Amikor hangsúlyozzuk, hogy a fahordók ma sem nélkülöz
hetők a testes fehérborok, borkülönlegességek és a vörösborok ászkolásához, nyomban 
hozzátesszük, hogy más borászati feladatokhoz már korántsem előnyösek, sőt olykor ki
fejezetten hátrányosak. A készrekezelt borok tárolásához szükséges csíraszegény környe
zet kialakítása fahordókkal szinte megoldhatatlan.

9.1.1.3. Egyéb berendezések
A pincében a feladatok ellátásához egyéb berendezések is szükségesek. Nagyobb hor
dókkal telepített hosszú pinceágakban (pl. Budafokon) jó  szolgálatot tesznek a fix cső
vezetékek. A fahordók viszonylatában a félkész borok fejtéséhez az élelmiszeriparban 
engedélyezett műanyag is megfelelő.

Az üzemelő pincékből a világításhoz szükséges villamos áramon túl nem hiányozhat 
az elektromotorok hajtásához szükséges áram. A pincék vízigénye (hordómosás) nagy. 
Csak kifogástalan ivóvíz használható. A nagyobb vízfogyasztáskor keletkező szennyvíz 
elvezetéséhez csatornázás szükséges.

9.1.2. Vasbeton-tartályos pincék
A vasbeton tartályok (cementhordók) vasbetonból készült, pórusmentes bortárolók, ame
lyeknek belső (üveg, műanyag stb.) borításuk van.
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Az első vasbeton tartályok az 1870- 
es években készültek Magyarországon, 
szinte kizárólag a kereskedelmi pincésze
tekben. Terjedésük számos előnyük elle
nére közel egy évszázadon át, az 1960-as 
évek elejéig lassú volt; részarányuk ak
kor a nagyüzemek többségében a 10%-ot 
sem érte el. Az 1960-as években -  a II. 
ötéves tervidőszakban (1961-65) telepí
tett szőlők termőre fordulásával -  gyors 
ütemü tárolótér fejlesztés vált szüksé
gessé, és ehhez akkoriban még egyedül a 
vasbeton tartály látszott kivitelezhetőnek.

Az akkori Állami Pincegazdaságok a leggyorsabb és legolcsóbb megoldásokat válasz
tották. A tárolótér-fejlesztés egyik iránya szerint a nagyobb pinceágakban vasbeton tar
tályokat építettek a fahordók rovására. A blokkszerű kialakítás (közös tartályfal) nagyon 
kedvezőnek mutatkozott (84. ábra). A vasbeton tartályok fahordókkal szembeni előnyei:

• a gazdaságos térkihasználás,
• a könnyű tisztítás és higiénikus tisztántartás,
• a nagy mennyiségű, egyöntetű bor összeállítása,
• az apadási veszteség kiiktatása,
• a hosszú élettartam,
• az olcsóbb előállítás,

mind kecsegtetőek voltak. Ráadásul nem volt szükség új épületre, és az ideális pince
klímában jó  tárolóhelyc volt a bornak. Mivel elsődleges szempont volt a bor tárolása, és 
kezelése, ekkor és itt még nem ütköztek ki a vasbetontartályok hátrányai.

A tárolótér fejlesztés másik iránya új vasbeton-tartályos pincék építése földborítás
sal (hantolás). Ezeket zömmel az Alföldön létesítették, ahol a magas talajvízállás miatt 
legfeljebb félig süllyeszthették a pincéket a talajfelszín alá. A pince helyét markolókkal 
kiemelték, kiépítették a két tartálysort, közöttük a kezelőfolyosóval, és az építményt -  hő- 
szigetelés végett -  2 m vastagságú földdel borították (85. ábra). A vízszigetelésre -  úgy 
ahogy -  a gyepesítés szolgált. A tartályok űrtartalmát egységesen 1000 hl-ben szabták 
meg, és ellátták azokat a legszükségesebb szerelvényekkel. A tartályokat túlnyomóan 
üvegcsempével béleltek, külső homlokfaluk fehér csempével borított (86. ábra). A tar
tályajtó alatti gyűjtőakna segíti az üzemelést, de tisztán tartása nehéz. A tartályok fenék-

85. ábra. Egyfolyós (hantolt) pince metszete: 1. vasbeton tartály, 2. kezelőfolyosó, 3. hőszigetelő 
földborítás, 4. kezelőjárda, 5. rakodórámpa, 6. szellözökemeny
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síkja az ajtó felé lejt, fedélsíkja a töltőnyí
lás felé emelkedik, így a tartály telitölthetö 
és teljesen kiüríthető.

Ahol a földborításos pince már meglévő 
nagyüzemhez épült, és csak bortárolóként 
működött, a tárolók bővítése nem okozott 
nagyobb zavart a borászati technológiában. 
Ott viszont, ahol egyedülálló építményként 
üzemelt, és szükségessé vált a borkezelés 
is, súlyos problémák álltak elő. Pontosab
ban: ilyen szükségtárolókban szakszerű 
borkezelés nem végezhető.

Ezzel még korántsem zárult le az a prob
lémakör, amely miatt e pincészetekben fo

lyó borászat csaknem ellehetetlenült. Kényszerhelyzetben musterjesztésre is használták 
az 1000 hl-es tartályokból álló blokkot. A következmény egyfelől az erjedő must olymér- 
vü túlmelegedése volt, amely állandó romlásveszéllyel fenyegetett, másfelől az üveg
csempék meglazultak, gyakran lehullottak az erősen fölhevülő közegben (a vasbeton és 
az üveg tágulási együtthatója különböző).

A hatvanas évek állami gazdaságaiban még katasztrofálisabb helyzet állt elő. Az újon
nan létesített pincészetekben a vasbeton tartályok aránya 80-90%  volt. Az 1970-es évek 
elején országos átlagban a nagyüzemek tárolóterének már több mint 60%-a vasbeton tar
tályokból állt. Az erjedő must túlmelegedése, a föltáskásodott üvegcsempék alá behatoló 
must (bor) romlása oda vezetett, hogy ezeket a tartályokat fokozatosan kivonták a hasz
nálatból.

A vasbeton-tartályos pincék létesítésének történelmi áttekintése szolgáljon tanulságul 
arra, hogy egy országos méreteket öltő átgondolatlan cselekvésnek milyen következmé
nyei lehetnek. A hibák gyökerei a tartályépítési lazaságokban és a tartályok rendellenes 
használatában egyaránt fellelhetők.

Hogy nem a vasbeton tartályokat érintő kategorikus szembehelyezkedésröl van szó, 
szolgáljanak példaként azok a 100 évvel is régebben épült, máig hibátlan csempebélésü 
tartályok, melyekben a csempék épségben a helyükön vannak.

Ha a tartályokat gondosan felépítik, bélelésükre nemcsak üvegcsempe, hanem epoxi 
alapú műgyanta, és rövid idejű tárolásra többrétegű borkősavas bevonás is sikeresen al
kalmazható. Bármilyen bevonatú is a vasbeton tartály, a légterét nem szabad kénezni, 
mert a kénessav megtámadja a betonfelületet, illetve a csempék ragasztóanyagát.

Végezetül leszögezzük, hogy a vasbeton tartályok egy történelmi időszak bortároló 
edényzetei, amelyek manapság már kifogástalan műszaki megoldással sem jöhetnek szá
mításba a fejlesztéshez.

9.1.3. Saválló acél tartályos pincék
A fémtartályok közül a saválló acél szerkezet már hosszú évtizedekkel ezelőtt uralkodóvá 
vált a nagy bortermelő országok borászatában. Ez annak köszönhető, hogy a döntő fon
tosságú bortechnológiai műveletek (kíméletes szőlőfeldolgozás, mustkezelés, irányított 
erjesztés, inert gázzal védett borkezelés és tárolás, készrekezelt borok aszeptikus tárolása, 
hidegkezelése, üzemi higiénia, közúti borszállítás stb.) a legkényesebb igényeket is kielé
gítendő egyedül a saválló acélból gyártott gépekkel és berendezésekkel valósítható meg. 
Továbbmenve: a saválló acél tartályok egymással és más berendezésekkel összekapcsol
va tökéletesen automatizált borászati technológiát tesznek lehetővé.

86 . ábra. Vasbeton tartály: 1. töltőnyílás,
2. színelőkönyökös csap, 3. ürítőcsap. 4. ajtó, 

5. folyadékszintjelzö próbacsappal

224



Ezek után nem csodálható, hogy a bo
rászatot szinte forradalmasította a saválló 
acél tartályok berobbanása. Térhódítása a 
hazai borászatban is jelentős, sőt manapság 
jóformán az egyetlen tartály típus, amely az 
üzemfejlesztésben számításba jön.

Pórusmentes szerkezetről lévén szó, leg
feljebb erősen háttérbe szorítja, de kizárni 
nem tudja a fahordókat. Nem nehéz prog
nosztizálni a korszerű borászat további fej
lődési irányát: a saválló acél szerkezetű tar
tályok, gépek, csővezetékek, szállítóeszkö
zök egyre uralkodóbbá válnak; a fahordók 
használata azokra az esetekre korlátozódik, 
ahol „kötelező” az ászkolás. Főleg kisebb 
borgazdaságok számára bortárolásra ajánl
hatók az olcsó beszerzésű kisebb mérték
ben légáteresztő polipropilén tartályok 
(Türk-Műanyag Bt. Pilisvörösvár). Min
den más szerkezet (pl. poliészter) kiszorul, 
sőt ma még itt-ott fellelhető más anyagokat 
(festékkel, műgyantával bevont szénacél, 
alumínium) a versenyképességhez el kell 
felejteni. Utóbbiakat tankönyvünkben nem 
is részletezzük.

A saválló acél tartályok egyik főhasz
nosítása a musterjesztés, a legolcsóbban 
szabadtéri elhelyezéssel. A 87. ábra ilyen megoldást szemléltet, melynél az erjesztőtartá- 
lyokhoz musttemperáló berendezés kapcsolódik.

A tartályok szabadtéri elhelyezésének megvannak a bortechnológiai és üzemelési ne
hézségei. A szabadtéri elhelyezés erősen korlátozza a tartályok sokoldalú hasznosítását. 
A derítés sikere pl. meghiúsulhat a napi hőingadozás révén létrejövő konvexiós folyadék- 
áramlás miatt. Korán beköszöntő tél következtében „bennragadhatnak” a borok a tartá
lyokban, vagy már azok nehezen moshatók ki stb.

Mindezek arra kell, hogy sarkalljanak bennünket, hogy a korszerű európai gondolko
dással egyezően a borászati technológia teljes folyamatát zárt épületben valósítsuk meg, 
azaz vigyük a technológiát a minőségi borászatot megillető helyre.

A saválló acél tartályos pincék óriási előnye, hogy minden tartályt bármely technoló
giai feladatra (mustülepítés, -erjesztés, borkezelés, készrckezelt borok tárolása) alkalmas
sá lehet tenni, és a teljes technológiai folyamatot -  ideértve a CIP rendszerű tisztítást
-  temperált környezetben automatizálni.

A saválló acél tartályok sokféle technológiai hasznosításán túlmenő mobilitása abban 
is megmutatkozik, hogy széles határok közötti űrtartalommal, eltérő formai kivitelezés
ben, különböző elhelyezési rendszerben telepíthetők. Ezáltal a kis-, közép- és nagyüze
mek a számukra legkedvezőbb technológiai, technikai változatok közül választhatnak, 
sőt a gyártók például a szerelvényezésben egyedi kívánságokra is nyitottak.

A saválló acél tartályok gazdag választékából néhány gyártmány bemutatásával kí
vánjuk érzékeltetni azt, hogy ma már a földkerekség valamennyi bortermelője számára 
elérhető közelségbe kerültek a korszerű borászat kialakításának a feltételei. A példatárat 
kezdjük a kisüzemekkel.

87. ábra. Szabadtéri acéltartályos 
erjesztőtartályok a kiépített musttermperáló 

berendezéssel, Nagyrédén
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A 88. ábra elemes (egymásra rakható) tartályokat szemléltet, közös hengerpalásttal 
kialakított kétkamrás, illetve lábakkal egymásra helyezett formában. A 89. ábra úszó- 
fedeles (mindig tele) tartályt és a fedelet mozgató pneumatikus szerkezetet tárja elénk.

Közép- és nagyüzemekben használatosak a hűtököpennyel ellátott, lábakon álló er- 
jesztő-borkezelő tartályok. A programvezérlésű rendszer „gondoskodik” a must erjedési 
hőmérsékletének az optimalizálásáról, mint ahogyan a kierjedt és már előkezelt újbor 
borkő-stabilizációjához szükséges hűtési hőmérséklet és a hidegen tartás megvalósításá
ról is.

A 90. ábra nagyüzemben kiépített saválló acél tartálysort mutat be.
A saválló acél tartályok kezelését, karbantartását a gyártó cégck gépkönyvben ismer

tetik.

90. ábra. Saválló acél tartálysor nagyüzemben
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10. SZŐLŐBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEK

A borászati technológia eddigi fejezetei olyan ismereteket tartalmaznak, amelyekből már 
következtetni lehet arra, hogy a szőlő-bor fogalom világméretekben megkülönböztetett 
értékrendet képvisel. Ezt alátámasztandó, mintegy összegzésként emeljük ki a követke
zőket:

1.A szőlő-bor kapcsolatrendszerét a történelem folyamán harmonikus egység jelle
mezte, amely a szőlőtermesztéstől a borfogyasztásig mindenkor mélyen gyökerezett 
az egyetemes kultúrába, s napjainkig tartóan meghatározó tényezője annak.

2. A szőlő-borkultúra a globalizáció világméretűvé válásával mindinkább szerves ré
szévé válik az emberek életének. Színpompás kiadványok, terjedelmes albumok, in
ternetes szolgáltatások népszerűsítik a bort. Betekintést adnak a nemzetközi borpiac 
gazdag választékába, miközben a történelmi, tájképi, turisztikai látványosságokkal 
tarkított információ-áradatban ki-ki megpróbál eligazodni. Ez azonban akkor sem 
egyszerű, hogyha a termékismertetők árjegyzékkel egészülnek ki.

A borok értékét, rangját ugyanis csupán hozzávetőleg fejezi ki az ár-értékarány. 
Az ún. csúcsborok árában jelentősen közrejátszik a hozzáadott érték, amely a bor 
tényleges élvezeti értékén felüli hírnév, rang, általános elismerés együttes kifejezője, 
így rajzolódik ki a borkultúra sok tényezős, tarka összképe.

3. Az előzőekben vázolt tarka borvilágban nemzetközi együttműködéssel létrehozott 
szervezetek igyekeznek valamennyi szőlő-bortermelő ország számára elfogadható, 
és törvényerőre emelkedő szabályozási rendszert kidolgozni. Földünk legkiterjed
tebb érdekszférájú, szakmai szervezete az Európai Unió Közössége, amely egyre 
jelentősebb szerepet tölt be szőlő-borvilágunkban; minden uniós tagállam számára 
kötelezően előírt szabályozási rendszerének főbb kulcsszavai: eredetvédelem, ter
mékleírás. E két kulcsszó irányt mutat a bizonyos mértékben bürokratikusnak tűnő 
terjedelmes rendeletek között. Ugyanakkor az is megfogalmazódik, hogy az egyes 
tagállamok szabadkezet kapnak sajátos érdekeik, boraik, borkülönlegességeik vé
delmében, amelyeknek belső szabályozással, „technológiai szabadsággal” szerez
hetnek érvényt.

E gondolatok előrebocsátása mellett az EU-Közösség által megszabott előírások valamint 
a borászati technológia logikai rendjének az ötvözésével kívánjuk ismertetni e fejezet 
tárgyát, a szőlőből készült termékeket, az alábbi részletezésben:

• borok, tokaji borkülönlegességek,
• szénsavas borok,
• szőlőből készült egyéb termékek.

10.1. Borok, tokaji borkülönlegességek

A borok és a borkülönlegességek világszerte a szőlő-borgazdaságok meghatározó termé
kei. A világhírű borvidékek rangos borai közszájon forognak, és a tájékozott, igényes bor
kedvelő ember pontosan tudja, hogy egy-egy bormárka megnevezését követő kóstoláshoz 
milyen várakozással közeledjen. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem kívánunk minden 
alkalommal élményszámba menő csúcsborokat fogyasztani. Egyszerűen a jó  ételhez jó
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bort kívánunk, s egy-egy kiválasztott ital olykor szerénységével is kitűnő gasztronómiai 
élvezetet nyújthat.

Úgy alakult ki a bortermelő országokra jellemző változatos kép, hogy az egyszerű bo
roktól kezdve a borkülönlegességekig gazdag választék áll rendelkezésre. Csupán a hazai 
termésű borkínálatból sok ezer palackozott bor közül választhatunk, amely bár eltörpül a 
nemzetközi borpiac óriási választékában, de közöttük sem könnyű eligazodni. Van azon
ban olyan borunk, melynek neve világszerte jól cseng, s ez a Tokaji aszú.

A borok közötti eligazodásban segítenek az EU-s és a hazai törvényes rendelkezések. 
Az előírások szerint megnevezett borok már közelebb hoznak bennünket egy-egy konkrét 
bor alaposabb megismeréséhez.

10.1.1. Borok
„A bor a kizárólag zúzott vagy nem zúzott friss szőlő vagy szőlőmust teljes vagy részle
ges alkoholos erjedése által nyert termék” (EK rendelet).

Tehát a bornak egyetlen alapanyaga a friss szőlő.
A Magyarországon (C. I. szőlőtermő övezet) szüretelt szőlőből előállított bor tényleges 

alkoholtartalma legalább 9 térfogatszázalék, és összes alkoholtartalma legfeljebb 15 tér
fogatszázalék lehet. A bor összes savtartalma (borkősavban kifejezve) nem lehet kisebb, 
mint 3,5 gramm/liter vagy 46,6 milliekvivalens/liter.

A szőlőből készült termékek között az EU-s szabályozásban bevezetésre került a „Még 
erjedésben lévő újbor” kategória is, amelynek definiálása szerint: „A még erjedésben 
lévő újbor olyan termék, amelynek alkoholos erjedése még nem teljesen ment végbe, és 
amelyet még nem fejtettek le a seprőjéről”.

A bor természetes alkotórészei közül csupán az alkoholtartalmat és az összes savtar
talmat tekintve vannak EU-s előírások. A szabályozás leglényegesebb köre az eredet
védelem, de ebben is messzemenően érvényesíthetők a hazai érdekek (lásd: OEM és 
OFJ borok 1.3.5. alatt). Továbbmenve: a borok előállítási eljárásaira utaló kifejezések, 
hagyományos és egyéb, korlátozottan használható kifejezések pontosan eligazítanak a 
különböző borkategóriák, borok világában. Ezeket a kifejezéseket és értelmezésüket a 
jobb áttekinthetőséghez táblázatosán a maguk helyén: borok, tokaji borkülönlegességek, 
pezsgők cím alatt ismertetjük. A 27. táblázat a borokat érintő kifejezéseket és azok hasz
nálatának a feltételeit tartalmazza.

27. táblázat. Borok előállítási eljárásaira utaló, továbbá hagyományos és egyéb, korlátozottan 
használható kifejezések

Kifejezés Borászati
termékek,
melyek...

A kifejezés használatának feltétele

1. „barrique” bor
(OEM és 
OFJ)

olyan bor, amelynek legalább egyharmadát 350 liternél nem 
nagyobb térfogatú, új tölgyfahordóban tárolták, amely esetében 
tölgyfadarabokat a bor érlelése és készítése során nem alkalmaztak, 
valamint a bor a forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez 
szükséges minősítés során az érlelésre jellem ző érzékszervi tulaj
donságokkal rendelkezik. Használható egyéb kifejezések:
• „barriquc-ban erjesztett”
• „barrique-ban érlelt”
• „barrel aged” (hordóban érlelt)
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Kifejezés Borászati
termékek,
m elyek...

A kifejezés használatának feltétele

2. „első 
szüret” 
vagy „virgin 
vintage”

az ültetevényről első alkalommal szüretelt szőlőből készült bor

3. „főbor” bor
(OEM)

olyan bor:
• amely legfeljebb 45 hl/ha hozamú ültetvényről származik
• amelynek természetes alkoholtartalma legalább 15,12 térfogat

százalék
• amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 11,5 térfogatszá

zalék
• amelyet forgalomba hozatal előtt legalább két évig érleltek (eb

ből egy évig fahordóban), és
• termelésének további részletes szabályait a használatát lehetővé 

tevő termékleírás rögzíti.

4 . , jégbor” bor
(OEM és 
OFJ)

túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt szőlöbogyók felhaszná
lásával előállított bor
• amelynek természetes alkoholtartalma legalább 16,66 térfogat

százalék
• amelyet igazoltan -7  °C-os vagy ennél alacsonyabb hőmérsékle

ten szüreteltek.
A jégbor készítésére vonatkozó szándékot legalább 48 órával a 
tervezett szüreti időpont előtt be kell jelenteni az ültetvény területe 
szerinti illetékes hegybíró részére.

5. „primőr” 
és „újbor”

a szüret évében palackozott bor

6. „szemelt” bor
(OEM és 
OFJ)

teljesen érett vagy nemesen rothadt bogyóknak a kevésbé érettektől 
való különválogatásával nyert bor, melynek természetes alkoholtar
talma legalább 13,59 térfogatszázalék

7. „töppedt 
szőlőből 
készült bor”

bor
(OEM és 
OFJ)

olyan szőlőbogyók felhasználásával előállított bor, amelynek élctta- 
nilag a teljes érésen túljutott, a vízvesztés következtében az értékes 
alkotórészek bctöményedésével jellemezhető szőlőtermés, amelyet 
a Botry’tis cinerea még nem támadott meg és amelyek természetes 
alkoholtartalma legalább 12,83 térfogatszázalék

8. „ó” (faj
tanév vagy 
a„b o r” szó 
elé írva)

bor a szüretet követő legalább harmadik évben palackozott bor

9. „szüret
ien”

bor olyan bor, amely hosszabb, többéves érlelés során vált palackéretté, 
mivel a labilitást okozó anyagok kiváltak belőle, vagy a derítések 
által kerültek tükrös állapotba, s amely esetében a technológia során 
mellőzték a szűrést

10. „késői
szüretelésü
bor”

bor
(OEM és 
OFJ)

az általános szüreti időszak után szüretelt, érett szőlőből állítot
tak elő, és amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 
térfogatszázalék

11. „váloga
tott szürete
lésü bor”

bor
(OEM és 
OFJ)

a tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott, egészséges, részben 
túlérett bogyóiból állítottak elő, és amelynek természetes alkohol- 
tartalma legalább 12,08 térfogatszázalék
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Kifejezés Borászati
termékek,
melyek...

A kifejezés használatának feltétele

12. „muzeá
lis bor”

bor
(OEM)

olyan bor, amelyet legalább öt évig palackban érleltek

13. „siller” bor
(OEM és 
OFJ)

rövid héjonerjesztés következtében élénk, halvány színű vörösbor

14. „termő
helyen palac
kozva”

bor
(OEM és 
OFJ)

a bor 100%-ban az adott OEM- vagy OFJ körzetből származik, 
valamint a palackozás is az adott körzeten belül történt

10.1.2. Tokaji borkülönlegességek

Magyarország zászlós bora, világhírű borkülönlegességünk a Tokaji aszú. Világhírét a 
XVI-XVI1. században szerezte, amikor Európában dicshimnuszokat zengtek a Tokaji 
aszúról. Az azóta is szállóigévé vált: „királyok bora, borok királya” megtisztelő címet 
XIV. Lajos francia király udvarában kapta, de az is kiemelkedő tény, hogy az orosz cári 
udvar a XVIII. században közel 70 éven át borvásárló bizottságot tartott fenn kiemelten a 
„tokaji” rendszeres beszerzésére. De nem tétlenkedtek a lengyel uralkodóház és a lengyel 
kereskedők sem! Lengyelországba már a XVI. század végén évente több ezer hektoliter 
bort szállítottak.

Honnan ered e különös minőség?
Világviszonylatban is ritkán adódik példa arra, hogy termőhely és fajta ily szerencsé

sen találkozzék, mint a Tokaji borvidék esetében a Fur
mint. Ennek termése kedvező időjárási viszonyok között 
a Botrytis cinerea hatására nemesrothadásba megy át, 
mely megteremti e páratlanul finom borkülönlegesség 
alapját. A nemesen rothadt szőlőbogyók külsőleg ham
vas csokoládébama, belsejükben sárgásbarna, barna szí
nűek. Az aszúszemek töppedtek, húsállományuk zsíros 
tapintású, felületük Botrytis cinereúval különböző mér
tékben fedett. A Furmint bogyóhéja vastag, de szívós, 
s ez előnyös az aszúsodáshoz. Jellemző, hogy e fajta 
aszúsodása fürtön belül is lokális; fellelhetők azon a 
nemesrothadás különböző stádiumát képviselő aszúbo
gyók és a teljesen ép bogyók is (91. ábra).

Ezzel szemben Tokaj másik főbb -  bár a Furminthoz 
képest alárendelt helyet elfoglaló -  fajtájának a Hárs
levelűnek az aszúsodása nehezebben indul, de kedvező 
időjárás esetén a hosszú, laza fürt összes bogyója egy
szerre aszúszemmé válik. A Sárga muskotály részesedé
se csak szűk térre korlátozódik, a Zéta fajta és az újra 
„felfedezett” Kövérszőlő aszúsodásáról pedig még nin
csenek kellő tapasztalatok.

A nemesrothadásról szólva hangsúlyozni kell az év
járat időjárási viszonyait. A Botrytis cinerea kedvező 
fellépésére a szükséges feltételek szerencsés alakulá- 

91. ábra. Aszúsodott Furmint sakor számíthatunk (lásd: a Borászati mikrobiológia: 
szölöfíirt Nemesrothadás című fejezetét). Kontinentális klímánk
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szeszélyességéből ered, hogy évtizedenként általában két-három évjáratban van jó aszú- 
sodás. További két-három évjáratban ez a folyamat közepes vagy gyenge. Amikor az 
aszúsodás elmarad, a borvidék meghatározó fajtája, a késői érésű Furmint a borvidék 
átlagában csak szerény bort terem, illetve minősége a szőlő-borgazdaságok különböző 
termesztéstechnológiai színvonala szerint jelentősen differenciált. Az újabb tapasztalatok 
azt bizonyítják, hogy a minőségre törekvés következetes alkalmazása még a gyengébb 
évjáratokban is gyümölcsöző lehet. Ennek eredményeképpen napjainkban a Tokaji Fur
mintnak (nem mint borkülönlegességnek!) valódi reneszánszát éljük ( E p e r je s i- K á lla y  
1996).

Ezzel együtt is a borvidék szőlő-borgazdaságainak életében sorsdöntő aszúsodás alap
ján nem csodálkozhatunk azon, hogy minden évben nagy várakozás előzi meg a szőlőérés 
folyamatát, hiszen Tokaj igazi értékei a nemesrothadás következtében bontakoznak ki; 
ilyenkor a termés értéke a többszörösére nő.

A tokaji borkülönlegességekhez tartozik a Tokaji aszú (3-6 puttonyos), a Tokaji eszen
cia, a Tokaji szamorodni (száraz, édes), továbbá a Tokaji fordítás és a Tokaji máslás.

A Tokaji aszú és a Tokaji eszencia a minőségi jellemzők alapján egy közös kategória
körbe tartozik, más kategóriát képvisel a Tokaji szamorodni (külön-kiilön a száraz, illetve 
az édes), a Tokaji fordítás és a Tokaji máslás.

A tokaji borkülönlegességekre vonatkozó törvényes előírásokat az Európai Unió, mint 
magyarországi specifikumokat a nemzeti szabályozás körébe utalta. Ennélfogva a tokaji 
borkülönlegességek készítés- és kezeléstechnológiáját a forgalomba hozatalra is érvényes 
rendelkezésekkel együtt részletezzük.

10.1.2.1. Tokaji aszú, Tokaji eszencia fogalma
„Tokaji aszú: a Tokaji borvidék területén oltalom alatt álló eredctmcgjelöléssel rendel
kező bor készítésére az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatá
rozott borszőlő Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott, szüretkor 
külön szedett, feldolgozott szőlőbogyóinak a Tokaji borvidék területén oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel rendelkező bor készítésére az e törvény felhatalmazása alapján ki
adott rendeletben meghatározott borszőlőből származó legalább 19 mustfokos musttal 
vagy ilyen minőségű azonos évjáratú borral történő áztatását követő, szeszes erjedés 
útján nyert; az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott 3-6 
puttonyszámtól függő mennyiségű cukormentes extraktot, valamint cukrot tartalmazó, és 
a forgalomba hozatal előtt legalább három évig, ebből legalább két évig fahordóban érlelt 
tokaji borkülönlegesség.”

„Tokaji eszencia: a Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására neme
sen rothadt, tökén aszúsodott és szüretkor külön szedett szőlöbogyókból préselés nél
kül kiszivárgó, mustból minimális erjedés útján keletkező tokaji borkülönlcgesség, mely 
literenként legalább 450 gramm összes természetes cukrot és 50 gramm cukormentes 
vonadékanyagot tartalmaz, ezen kívül az aszúra jellemző különleges illattal és zamattal 
rendelkezik.”

A Tokaji aszú kategóriájához tartozó borkülönlegességekre vonatkozó előírásokat a 28. 
táblázat tartalmazza.

28. táblázat. Tokaji aszúborok törvényesen előírt paraméterei

Puttonyszám 3 4 5 6 Tokaji eszencia

Cukor g/l legalább 60 90 120 150 450

C.m. extrakt g/l legalább 25 30 35 40 50
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10.1.2.2. Tokaji aszú készítése
A leghíresebb tokaji borkülönlegesség aszúbogyók föltárásával készül. Ehhez az aszú
szemeket szemenkénti válogatással szüretelik, külön edényben gyűjtik, és a szüret befe
jezésekor érkezik el a feldolgozás ideje. A tárolás során az aszúszemek tömörítése, enyhe 
kénezése, hűtése, védőgáz alatt tartása megengedett.

Az aszúszemek szedésére és gyűjtésére többféle lehetőség kínálkozik. Az egyik szerint 
az aszúsodott bogyókat a szőlőfürtökröl folyamatosan, napról-napra leszedik. Az aszú
szemek gyűjtésének ez a módja a szüret napjáig tart. A másik módszer szerint a teljes 
szüret napján két edénybe szedik a termést, az egyikbe az aszúszemeket, a másikba a 
fürtöket. A harmadik lehetőség a termés egybeszüretelése és az aszúszemek kiszedése 
válogatóasztalon. Ez a régi tokaji módszer.

A három módszer közül az aszúsodás mértékétől és az adottságtól függően lehet vá
lasztani vagy azokat kombinálni. A franciaországi Sauternes-ben pl. az aszús bogyókat 
napi rendszerességgel szedik.

Az aszúszemek gyűjtéséhez hagyományosan csappal ellátott, álfenekes kádak szolgál
nak. A higiénikus gyűjtés, tárolás, kénezés szakszerűbben megoldható saválló acél tartá
lyokkal, melyek ugyancsak csappal, álfenékkel vannak felszerelve. Az összegyűjtött sze
mek egymásra nyomódása következtében nagy cukor- (450-650 g/l) és extrakttartalmú, 
illat- és zamatgazdag lé préselődik ki. Ez a nyers eszencia, melyből lassú erjedéssel ke
letkezik a Tokaji eszencia borkülönlegesség. Ezt többnyire az aszúborokhoz keverik azok 
összetételben korrekciója végett, némelykor saját néven hozzák forgalomba.

Az aszúkészítés fontos mozzanata az aszúbogyók feltárása, feldolgozása. A feltárás 
hagyományos módja az aszútészta készítése volt, melyet hajdanán taposással, később 
az archimedesi csavar elvén működő elektromos meghajtású géppel végeztek. Lénye
ges szempont, hogy a fizikai feltárás során a szőlőmagvak ne sérüljenek. Az aszútészta 
intenzív feltárásához (extrakciójához) azonos évjáratú újbort vagy mustot használnak, 
melynek -  ismét hangsúlyozzuk -  meg kell felelnie az előírt követelményeknek. Legjobb 
extrakciós hatású a száraz, szénsavas új bor.

Az aszúbor készítésének hagyományos mértékegysége a gönci hordó (136-140 liter) 
és a tokaji puttony (25-27 kg aszúszem befogadásához). Az aszúkészítés puttonyszámát 
az határozta meg, hogy egy gönci hordónyi borhoz (musthoz) hány puttony aszútésztát 
adtak. Ma a klasszikus mértékegységek helyett a hektolitert és puttonyegységenként 20 
kg-ot számítanak. A további munkafolyamat az aszútészta és a bor többszöri összeke
veréséből, a felúszó szőlőmagvak eltávolításából, 24-36 órás áztatástól és présléből áll.

Az aszútészta készítésének és egyidejűleg borral történő összekeverésének korszerűbb 
módja egy csökkentett fordulatszámú csigaszivattyús feltárás, melynél egy megnövelt 
saválló acél garatba öntött aszúbogyókat folyamatosan rátöltött borral (musttal) mossák 
a szivattyúházba. A szivattyú (rotor) által készített, összekevert anyagot áztatótartályba, 
24-36 órás áztatásra vagy közvetlenül tankprésbe továbbítják préselésre.

Ha kierjedi újborral tárjuk föl az aszútésztát, úgy az aszúbor cukortartalma teljes egé
szében az aszúszemekből származik. Ilyenkor a cukorösszetételben általában kedvezőbb 
a glükóz-fruktóz arány az édesebb fruktóz javára. A kierjedt újbor aszúfeltáró hatása in
tenzívebb, mint a mustté. A borral készített aszúbor jellege az érlelés kezdetén (1-2 év) 
jól érzékelhetően eltérő a musttal készült aszúborctól. Az érlelés későbbi szakaszában a 
különbség mérséklődik, de többnyire mindvégig megmarad annak ellenére, hogy mind
két extrakciós módot alkoholos erjedés követ.

10.1.2.3. Tokaji aszú erjesztése, kezelése, stabilizálása
Erjesztés. Az erjesztés az aszúkészítési technológia egyik kritikus fázisa. Az aszúborok 
minimális alkoholtartalmát a törvény 9 v/v%-ban rögzíti, a hosszú fahordós érlelés során 
a biológiai borstabilitás biztosításához, az állandó utóerjedés kockázatának csökkentésé-
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hcz azonban legalább 12-13 v/v% alkoholtartalom szükséges. A magasabb alkoholtar
talom gyorsítja az aszúbor természetes kémiai stabilizációs folyamatait, és a palackozás 
mikrobiológiai biztonságát is fokozza. A nagy cukortartalom, a botritisz okozta kémiai 
változások és az alacsony hőmérséklet rendkívül kedvezőtlen feltételeket jelent az élesz
tőgombák számára, ezért az erjedés nehezen indul be és rendszerint hónapokig elhúzó
dik. Az erjedés megindulása gyorsítható, ha az aszúáztatást erjedő musttal végzik, de a 
folyamat elhúzódása ezzel a módszerrel nem feltétlenül küszöbölhető ki. A kereskedelmi 
forgalomban lévő szárított élesztőkészítmények az üzemi tapasztalatok szerint általában 
nem adtak megfelelő eredményt az aszúborok erjesztésében, bár az objektív összeha
sonlító kísérletek eddig hiányoznak. A kereskedelmi kultúráknál kedvezőbb eredmények 
várhatók a helyi élesztőflórából szelektált törzsek vagy törzskeverékek alkalmazásával, 
amely jelenleg kísérleti stádiumban van.

Az aszúerjesztés irányításának másik súlyos problémája az erjedés megállítása a kívánt 
alkoholtartalom elérése után. A helyi élesztőflórából felszaporodó, egyes kiemelkedően 
alkoholtűrő élesztőtörzsek ugyanis az erjesztést esetenként 16 v/v % alkoholtartalomig 
is folytathatják, ami az adott puttonyszámnak megfelelő, értékes maradék cukortartalom 
elvesztéséhez vezethet. így előfordulhat, hogy az aszú forgalomba hozatal előtti minő
sítése alatta marad az aszúkészítéskor alkalmazott puttony számnak. Ez pedig jelentős 
értékveszteség. Az erjedés leállításának technikai szempontból hatékony eszköze a pasz
tőrözés, amely azonban a botritiszes aromakarakter kisebb-nagyobb mértékű csökkenését 
eredményezi, kis pincészeteknél pedig nem is oldható meg. Ennek hiányában az erjedés 
leállítására különböző szűrési technikák, kénezés és hűtés kombinációi jöhetnek számí
tásba, melyek kidolgozása az aszúkészítési technológia fejlesztésének jelenleg legsürge
tőbb feladatai közé tartozik.

Borkezelés, érlelés. A Tokaji aszúborok első fejtését hagyományosan későn (február-már
cius) végezték. Ma az értékes cukortartalom megőrzéséhez indokolt a fejtés korábbi (de
cember-január) elvégzése, melyet a már nevezett kezelésekkel kombinálhatunk. A fejtés
kor keletkezett seprőt hasznosítjuk, s ezzel szélesedik a tokaji borkülönlcgességek köre.

A Tokaji aszúborok fejtés utáni kezelése szorosan egybekapcsolódik a mikrobiológiai 
stabilitással. A borok ezen állapotáról rendszeres élesztővizsgálattal kell meggyőződni, 
és az erjedést szűrésekkel megelőzni. A fejtés után ajánlatos derítést és tisztító szűrést vé
gezni, s csak ezután beavatkozni EK- és membránszüréssel, hogy utóbbiakat ne terheljük 
fölöslegesen a flokkulált zavarosságokkal.

A tokaji aszúborok készítésének, kezelésének, érlelésének legdöntőbb kérdése -  leg
főképpen az érlelési szakaszban -  a kívánt cukortartalom megőrzése és a mikrobiológiai 
stabilitás szavatolása. E cél eléréséhez különböző technológiai m egoldások kínálkoznak, 
aszerint, hogy a fizikai m ódszerek mellett m ilyen teret engedünk a kémiai módszereknek, 
különösképpen a kénessavnak (K állay-E perjesi, 2002).

Az aszúborok érlelés alatti kénezése a tokajit érintően az egyik aktuális vitaforrás. 
Rögvest hozzátesszük, hogy e téma sokkal bonyolultabb annál, mint amilyennek első 
gondolatra tűnik.

Előrebocsátjuk azt, hogy a forgalmazott aszúborok még az azonos technológiai elveket 
valló tokaji termelők produktumaiként is igen eltérő illat- és zamatgazdagsággal, makro- 
és mikroösszetevőkkel, érleltséggel, botritiszes jelleggel jelenhetnek meg. Az aszúérlelés 
alatti szabadkénessav-tartalom tartós jelenléte (szabadkénessavszint), illetve annak hiá
nya viszont már jelentős „vízválasztó” az aszújelleg megjelenítésében.

Az aszúkészítés évszázados hagyományai szerint az aszúborok érlelés alatti kénezését 
nem alkalmazták. Nem kevesen vallják e felfogást napjainkban is, és mondhatjuk, hogy 
tradicionális módon érlelik aszúboraikat. Lényeges technológiai elem a többszöri fejtés, 
mely az elhúzódó erjedés során képződő szén-dioxid eltávolítását is szolgálja, nehogy az
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fülledtséget okozzon a borban. Az aszúkészítést követő évben 2-3 fejtés, később szükség 
esetén évi 1-2 fejtés ajánlatos a fahordós érlelés folyamán.

Az aszúborok „intenzív” erjedési folyamatának befejeződése utáni kénezés viszonylag 
új keletű elem a Tokaji aszúnál. A kénessavnak mikrobiológiai hatása mellett érvényesül 
redukáló hatása is, amely megváltoztatja az aszúbor jellegét.

Figyelemreméltó körülmény az, hogy általában a tokaji borok, főként a Tokaji aszú
borok ún. „reduktív ereje” a természetes redukálóanyagok viszonylag nagy koncentráci
ójánál fogva jelentős, amely optimális pinceklímában, kis fahordóban is kellő védelmet 
nyújt az oxidációval szemben. Nincs szükség tehát a kénessav redukáló szerepére, sőt a 
kénessav fékezi az aszúborok igen összetett illat-, íz- és zamatharmóniájának a kifejlő
dését.

Stabilizálás. A tokaji aszúborok, különleges összetételük következtében más borokhoz 
képest lényegesen nehezebben tisztíthatok és stabilizálhatok. Ennek oka elsősorban a 
kolloid vegyületek nagy koncentrációja, és különleges összetétele. A botritiszes erede
tű (3-glükán igen nagy molekulatömegű poliszacharid, amely egyrészt védőkolloidként 
ideiglegesen gátolja a borban kicsapódó anyagok flokkulációját és kiülepedését, másrészt 
a szürőlapok és membránok gyors eltömődését okozza. Ezt a poliszacharidot a közönsé
ges pektinbontó enzimkészítmények nem képesek lebontani, de kereskedelmi forgalom
ban már kaphatók (3-glükanáz aktivitással rendelkező enzimkészítmények is. A stabilitási 
problémákhoz valószínűleg hozzájárul az aszúborok sajátos fehérje-összetétele is, amely 
még kevéssé ismert.

A palackozott aszúborokban a kolloidális kiválások veszélyét a vas és egyéb nehézfé
mek, valamint az alumínium nagymértékben megnövelik, oldhatatlan komplex vegyüle- 
teket képezve a bor poliszacharidjaival és fehérjéivel. Ezért a fémszennyeződéstől mentes 
feldolgozási technológia és a rozsdamentes szerkezeti anyagok használata az aszúborké
szítésben még szigorúbb követelmény, mint egyéb borok készítésénél.

A kémiai stabilizáció szempontjából a magasabb alkoholtartalom és a minél hosszabb 
fahordós érlelés feltétlenül kedvező.

Zászlós borunkra vonatkozó érveléseink összefoglalásaként az alábbi főbb konklúziók 
vonhatók le:

1. A Tokaji aszú minősége azonos évjárat és puttonyszám esetében is igen sokszínű, 
melyet a már ismertetett szempontokon túl jelentősen befolyásolnak a szűk termő
helyi sajátosságok (francia kifejezéssel élve: terroir).

2. A Tokaji aszú készítésének nélkülözhetetlen feltétele a botritiszes nemesrothadás. 
Töppedt, de nem aszúsodott szőlőből bár kiváló minőségű édes bor készíthető, de 
az nem Tokaji aszú!

3. A tokaji jelleg kialakulását biztosító fahordós érlelés törvényileg szabályozott idő
tartama csak a „belépőjegy” lehet.

4. Tudomásul kell venni, hogy a Tokaji aszú jellegének kialakulásához egyrészt a 
botritiszes aszúszemek (aszújelleg), másrészt a fahordós érlelés (tokaji jelleg) szük
séges.

10.1.2.4. Tokaji szamorodni, Tokaji fordítás, Tokaji máslás
A tokaji borkülönlegességeknek a Tokaji aszúhoz képest a háttérben elhelyezkedő, de 
jelentős típusai még a Tokaji szamorodni, a Tokaji fordítás és a Tokaji máslás.

„Tokaji szamorodni: a Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására ne
mesen rothadt, tőkén aszúsodott szőlőbogyókat is tartalmazó, válogatás nélkül szedett 
szőlöfiirtök feldolgozásával előállított, legalább 21,0 tömegszázaléknyi (MM°) természe
tes eredetű cukrot tartalmazó mustból szeszes erjedés útján nyert tokaji borkülönlegesség,
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melyet a forgalomba hozatala előtt legalább két évig, ebből legalább egy évig fahordóban 
érlelnek.”

A „szamorodni” lengyel eredetű név, jelentése: „úgy, ahogy termett”. A korábban leírt 
fogalom-meghatározás értelmében aszúsodott szőlőbogyókat is tartalmazó, túlérett szőlő 
válogatás nélküli egybeszüreteléséről van szó. Ezért az értékes anyagok kioldásához a 
cefrét 24-36 óráig áztatjuk, majd préseljük.

A Tokaji szamorodni „száraz” és „édes” típusként ismert. A törvényi szabályozás 
10 g/l cukortartalomig Tokaji száraz szamorodni, e fölött Tokaji édes szamorodniról ír. 
A cukortartalom kivételével a két típus illatát, ízét, zamatát tekintve nem tesznek közöt
tük különbséget a szövegben: a „Tokaji szamorodni illata: egészséges, a tokaji borkülön
legességekre jellemző szamorodni és érlelési illat; íze, zamata: egészséges, harmonikus, 
a készítési módra, a tokaji borkülönlegességekre jellemző szamorodni és érlelési íz és 
zamat” (99/2004.(VI.3.) FVM rendelet). Megjegyzendő, hogy a törvényes rendelkezé
sektől nem várható el a technológiai részletekig terjedő elemzés. Mivel azonban a két 
típus között lényegi különbség van, erről részletesen kell szólnunk.

A tokaji borgazdaságok gyakorlatában a Tokaji édes szamorodni cukortartalma -  figye
lembe véve a borvidék uralkodó fajtájának, a Furmintnak a savas karakterét is -  legalább 
30 g/l, de inkább jóval e fölötti. Botritiszes jellegét és cukortartalmát tekintve a Tokaji 
aszúra emlékeztet, ahhoz közelít. Nemhiába nevezik „házi használatban” a Tokaji édes 
szamorodnit „kis aszúnak”. A két borkülönlegesség közös bélyegei a borkezelésben és az 
érlelésben is megjelennek, melyeket a szőlő-borgazdaságok saját döntésük szerint kiala
kított technológiájukban érvényesítenek. A törvényesen biztosított szabadságfok alapján 
a technológia különbözősége oda vezethet, hogy egy gazdaság aszú és édes szamorodni 
bora jellegében közelebb áll egymáshoz, mint más gazdaság azonos típusú boraihoz.

Merőben más kép tárul elénk a Tokaji száraz szamorodni esetében. Az általános 
gyakorlat szerint e borkülönlegesség nemcsak nevében, hanem kémiai összetételében 
és gasztronómiai értelmezésben is száraz, azaz legtöbbször nem tartalmaz érzékelhető 
mennyiségű cukrot.

A Tokaji száraz szamorodni borok érlelésében hagyományosan alkalmazzák a hónapo
kig terjedő darabban tartást. Ennek során a száraz borokon gyakran csak olajszerű, avagy 
fehér szigetekből álló élesztőhártya alakulhat ki, ami gazdagítja a szamorodni aromáját. 
Az így kialakult szamorodni jelleg -  az érzékelhető különbségek mellett -  emlékeztet a 
sherry borok jellegére, és ez a hasonlóság az élesztőhártya alatti érleléssel jelentősen fo
kozódik. A tokaji édes borkülönlegességek készítésében az élesztőhártya alatti érlelésnek 
nincsen pozitív szerepe az élesztők erőteljes erjesztőképessége miatt (M agyar, 1998).

A Tokaji száraz szamorodni markáns tokaji borkülönlegesség; készítése igen összetett 
és igényes technológiai feladat. Távol álljon tőlünk annak bizonygatása, hogy mindenkor 
az egyedüli helyes lépés a darabban tartással kialakítandó élesztőhártya alatti érlelés. Ez 
csupán lehetőség, amellyel több fontos feltétel együttes biztosításával élhetünk. Bármely 
technológiai változatot részesítjük előnyben, a Tokaji száraz szamorodni borokat az érle
lési szakaszban ne kénezzük, mert a művelet hátrányos a borjellegre. A vonatkozó vizsgá
latok és üzemi tapasztalatok alapján nagy bizonyossággal feltételezhető, hogy a kénessav 
a Tokaji száraz szamorodni jellegét meghatározó anyagokkal reagál.

„Tokaji fordítás: a kipréselt aszútésztára felöntött ... mustból vagy azonos évjáratú bor
ból alkoholos erjedés útján készült, a forgalomba hozatal előtt legalább két évig, ebből 
legalább egy évig fahordóban érlelt tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési 
illattal és zamattal rendelkezik”.

A „fordítás” szó az aszúkészítés régi hagyományait őrzi, mikoris a borral vagy musttal 
áztatott aszútésztát zsákokba töltve, lábbal taposva „kipréselték”, az aszúmustot hordóba 
töltötték, majd a lételenített aszútésztát a zsákokból kifordították és újból hasznosították.
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A Tokaji fordítás e néven hozható kereskedelmi forgalomba.

„Tokaji más lás: a szamorodni vagy az aszú seprőjére felöntött mustból vagy azonos év
járatú borból alkoholos erjedés útján készült tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes 
érlelési illattal és zamattal rendelkezik, és a forgalomba hozatal előtt legalább két évig, 
ebből legalább egy évig fahordóban érlelték.”

A Tokaji máslás e néven hozható kereskedelmi forgalomba.
A 29. táblázatban a tokaji borkülönlegességekre vonatkozó főbb paramétereket ismer

tetjük.

29. táblázat. A tokaji borkülönlegességekre előírt főbb paraméterek

Megnevezés Tényleges 
alkohol 
legalább 
20 °C-on

Összes 
alkohol 
legalább 
20 °C-on

C.m.
extrakt

legalább

Titrálható
sav

tartalom
legalább

Illósav
tartalom

legfeljebb

Kénessav
tartalom

legfeljebb
mg/l

v/v% v/v% g/l g/l g/l összes szabad

Aszú 3-6 
puttony

9 - lásd: 
28. táblá

zat

6 2,1 400 60

Eszencia 1,2-8 - 8 2,1 400 60

Szamorodni 12 - 23 5,5 1,5 400 60

Fordítás 9 12 23 6 1,5 400 60

Máslás 9 12 23 6 1,5 400 60

Végezetül arra a törvényes rendelkezésekkel szavatolt különleges statuszra utalunk, 
amely 22 borvidékünk közül egyedül a Tokaji borvidéket illeti, és arra a megkülönbözte
tett elismerésre, amely a tokaji borkülönlegességeket övezi.

A szabályozás egyik alapvető eleme e termékek forgalomba hozatala, melyeknél köte
lező a „Tokaj” oltalom alatt álló eredet-megjelölés (Tokaj OEM).

Tokaji borkülönlegességeket kizárólag palackozva, a törvényesen meghatározott „to
kaji” palackban szabad forgalomba hozni. Ilyen palackokba csak tokaji borkülönlegessé
geket lehet tölteni. A palackozási kötelezettség nem vonatkozik a Tokaji borvidék terü
letén a termelők által saját pincéjükben forgalomba hozott tokaji borkülönlegességekre.

A palackozási kötelezettség alá vont tokaji borokat poharanként csak palackból szabad 
kimérni.

10.2. Szénsavas borok

Szénsavas bor a pezsgő, a habzóbor és a gyöngyözőbor. Közülük messze legjelentősebb 
a pezsgő, míg a többi szénsavas bor háttérben marad; közöttük lényeges különbség van. 
A pezsgő szénsavtartalma az erjedésből származó szén-dioxid megőrzésének az ered
ménye, a habzóbornál az élelmiszer-ipari célra felhasználható ásványi eredetű szén-di
oxid adagolásával alakítják ki a szénsavas jelleget. A gyöngyözőborok egyik típusa az 
erjedésből származó szén-dioxid megőrzésével, a másik az ásványi eredetű szén-dioxid 
hozzáadásával készül.

E fejezetben jelentőségéhez mérten a pezsgővel kiemelten foglalkozunk.
A pezsgő és az egyéb szénsavas italok közötti éles választóvonal a gasztronómiában 

testesül meg igazán. Míg az egyéb szénsavas italok szomjunk oltására valók, addig a 
finom pezsgő valóságos ünnepi légkört, igazi gasztronómiai élményt teremt.
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10.2.1. Pezsgőbor

A pezsgő az a szénsavas bor, amely mustból közvetlenül erjesztett vagy borhoz adott 
cukorból zárt palackban vagy zárt tartályban másodlagos erjedéssel képződött szénsavat 
tartalmaz.

A pezsgőgyártás felfedezőjének D ó m  P k r ig n o n t  (1639-1715), a Champagne-i Haut- 
villers bencés apátságnak a pincemesterét tartják. Kétségtelen, hogy már előtte is voltak 
próbálkozások az erjedési szénsav megőrzésére, de D ó m  P u r ig n o n  érdeme a parafa dugó 
és a vastag falú üvegpalack használatának a bevezetése, amely lehetővé tette az üzemi 
pezsgőgyártás feltételeinek a kialakítását. A XVIII-XIX. század folyamán kristályosodott 
ki a Champagne-i pezsgőgyártási technológia. Azóta világszerte erre a „klasszikus” tech
nológiára alapoznak a palackos erjesztésü pezsgőt készítő cégek, a borvidéken kívül esők 
a Champagne megnevezés használatának szigorú tilalma mellett.

A „Champagne” fogalom kettős jelentése a egyrészt egy földrajzi térséget, másrészt 
franciául „pezsgőt” jelent. Franciaországban csak Champagne-ban lehet pezsgőt készíte
ni, minden más borvidéken „csak” habzóbort (vin mousseux). Még akkor is kötelező ez 
a megnevezés, ha az eljárás teljesen megegyezik a Champagne-ivel. (A franciák szigorú 
„belső szabályozása” nem áll teljes összhangban az EU-által deklarált, „pezsgő”, illetve 
„habzóbor” fogalmakkal.)

Franciaország leghíresebb borának arisztokratikus megkülönböztetését az egész világ 
elfogadja. A számunkra adódó egyetlen lehetőség, hogy kellő igényességgel közelítsünk 
a Champagne-i módszerhez -  az Európai Unió rendeleteinek egyidejű betartásával.

Az utóbbit követve pezsgő(k) gyűjtőnéven három, egymástól törvényesen elhatárolt 
terméket értünk, amelyek: „pezsgő”, „minőségi pezsgő”, „illatos minőségi pezsgő”.

10.2.1.1. Pezsgő
A pezsgő olyan termék,

a) amelyet friss szőlőből, szőlőmustból, borból első vagy második erjesztéssel nyer
nek;

b) amelyből a tárolóedény kinyitásakor kizárólag az erjedésből származó szén-dioxid 
szabadul fel;

c) amelyben 20 °C-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3 bar-nál nem 
kisebb túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt;

d) amely esetében az előállítására szánt küvék* (alapborok) összes alkoholtartalma 
nem lehet kisebb mint 8,5 térfogatszázalék.

A készpezsgő tényleges alkoholtartalmának, beleértve az esetlegesen hozzáadott expedí- 
ciós likőrben lévő alkoholt is, legalább 9,5 térfogatszázaléknak kell lennie.

10.2.1.2. Minőségi pezsgő
A minőségi pezsgő olyan termék,

a) amelyet friss szőlőből, szőlőmustból, borból első vagy második erjesztéssel nyer
nek;

b) amelyből a tárolóedény kinyitásakor kizárólag az erjedésből származó szén-dioxid 
szabadul fel;

c) amelyben 20 °C-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3,5 bar-nál nem 
kisebb túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt; amelyeket 25 
centilitemél kisebb térfogatú, zárt tárolóedényben tárolnak, megengedhető, hogy 
20 °C-on történő tárolás esetén a minimális túlnyomás 3 bar legyen;

* A pezsgöalapbor megnevezésére használatos küvé szó a francia „cuvée” fonetikus kiejtéssel írt megfelelője.
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d) amely esetében az előállítására szánt küvék összes alkoholtartalma nem lehet kisebb 
mint 9 térfogatszázalék.

A kész minőségi pezsgő tényleges alkoholtartalmának, beleértve az esetlegesen hozzá
adott expedíciós likőrben lévő alkoholt is, legalább 10 térfogatszázaléknak kell lennie.

A minőségi pezsgők előállításának időtartama -  beleértve az előállító üzemben történő 
érlelés időszakát is -  a szén-dioxid-képződést szolgáló erjedési folyamat kezdetétől szá
mítva nem lehet rövidebb:

a) hat hónapnál, ha a szén-dioxid-képződést szolgáló erjedési folyamat zárt tartályok
ban megy végbe;

b) kilenc hónapnál, ha a szén-dioxid-képződést szolgáló erjedési folyamat a palackok
ban megy végbe.

A küvében végbemenő, szén-dioxid képződését szolgáló erjedési folyamat és a küvé sep
rőn tartásának időtartama nem lehet rövidebb:

• 90 napnál, avagy abban az esetben
• 30 napnál, ha az erjedés keverőkkel ellátott tartályokban megy végbe.

A termelő tagállamok meghatározhatnak kiegészítő vagy szigorúbb jellemzőket, illetve 
feltételeket a területükön termelt minőségi pezsgők előállítására és forgalmazására vo
natkozóan.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott pezsgők és minőségi pezsgők készítésé
re a minőségi pezsgőkre vonatkozó előírások érvényesek -  kiegészítve az OEM követel
ményeivel.

10.2.1.3. Illatos minőségi pezsgő
Az illatos szőlőfajtákból készült pezsgő olyan minőségi pezsgő,

a) amelyet kizárólag a küvé összeállításakor külön jegyzékben felsorolt különleges 
borszőlőfajtákból nyert friss vagy erjedésben lévő szőlőmustból állítanak elő;

b) amelyben 20 °C-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3 bar-nál nem 
kisebb túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt;

c) amelynek tényleges alkoholtartalma nem lehet kisebb mint 6 térfogatszázalék;
d) amelynek összes alkoholtartalma nem lehet kisebb mint 10 térfogatszázalék.

Az illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő erjedési folyamatának szabályozása a 
küvé összeállítása előtt és után, annak érdekében, hogy a küvében szén-dioxid képződjön, 
csak hűtéssel vagy egyéb fizikai eljárásokkal végezhető.

Az illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgők előállítási folyamata nem tarthat egy 
hónapnál rövidebb ideig.

Az illatos szőlőfajtából készült, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott minő
ségi pezsgők készítésére az illatos minőségi pezsgőkre vonatkozó előírások érvényesek
-  kiegészítve az OEM követelményeivel. Utóbbinak fontos része, hogy a külön jegyzék
ben felsorolt, s a gyártásban érintett fajtát alkalmasnak ismerjék el azon a termőhelyen, 
amelynek nevét az adott OEM illatos minőségi pezsgők viselik.

A cukortartalom jelölése csak a pezsgő, habzóbor, minőségi pezsgő, valamint illatos 
szőlőfajtákból készült pezsgők esetében kötelező, amelyet az alábbiak szerint kell feltün
tetni:

Brut nature: Ha a cukortartalom alacsonyabb, mint 3 gramm/liter; a kifejezés csak azokra 
a termékekre alkalmazható, amelyekhez nem adtak cukrot a másodlagos erjedést kö
vetően.
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Extra brut: Ha a cukortartalom 0 és 6 gramm/liter közötti.
Brut: Ha a cukortartalom kisebb, mint 12 gramm/liter.
Különlegesen száraz: Ha a cukortartalom 12 és 17 gramm/liter közötti.
Száraz: Ha a cukortartalom 17 és 32 gramm/liter közötti.
Félszáraz: Ha a cukortartalom 32 és 50 gramm/liter közötti..
Édes: Ha a cukortartalom magasabb, mint 50 gramm/liter.

A pezsgők alapvetően kétféle gyártástechnológiával készülnek, éspedig: palackos eijesz- 
téssel, illetve tankerjesztéssel. A palackos erjesztésű pezsgőgyártás kettéválik aszerint, 
hogy a kész termék előállításában a hagyományos seprötelenítést (degorzsálás) vagy a 
szüréses seprötelenítést (transzvazer-eljárás) alkalmazzák (lásd: a részletes technológiai 
leírást). így a pezsgőgyártási technológiát elkülönítetten három részre osztva ismertetjük 
a következők szerint:

• palackos erjesztésű pezsgőgyártás (Champagnei-módszer),
• palackos erjesztésű, szűréssel seprőtlenített pezsgőgyártás,
• tankpezsgőgyártás.

A háromféle technológia több közös elemet tartalmaz. Ezeket nem ismételjük meg az 
egyes technológiák ismertetésekor. A pezsgőkre vonatkozó, általánosítható műveleteket 
az első, klasszikus pezsgőgyártásnál ismertetjük.

10.2.1.4. Palackos erjesztésű pezsgőgyártás (Champagne-i módszer)
Az ide sorolható pezsgők és minőségi pezsgők alapanyagai a következők (az illatos mi
nőségi pezsgőbort külön tárgyaljuk):

• alapbor (küvé),
• tirázslikőr: a másodlagos erjedés kiváltására a küvéhez adott termék,
• töltőbor: az alapbor és a tirázslikőr keveréke, a másodlagos erjedést indító fajélesz

tővel, az erjedést serkentő tápanyagokkal, esetleg derítőszerekkel,
• expedíciós likőr: a pezsgőkhöz egy adott ízhatás elérése érdekében hozzáadott ter

mék.

1. Alapbor (küvé)
A „küvé” jelentése: szőlőmust, bor, szőlőmustok és/vagy különböző tulajdonságokkal 
rendelkező borok keveréke.

Az alapborral szemben támasztott érzékszervi tulajdonságok legfontosabb tényezője 
a nagy és finom savtartalom. Ilyen borok termelésére kiválóan alkalmasak a meszes ta
lajok. Champagne közismerten a legkiválóbb talajadottságú borvidék. Itt a Mame folyó 
völgyében biztosított még a kellő páratartalom, az erdők kiegyenlítő hatása, a szép őszi 
időjárás is. A szőlőfajta meghatározó jelentőségű. Champagne-ban a Chardonnay, a Pinot 
noir és a Pinot meunier (az utóbbi kettő kék héjú szőlő) egymást kiegészítve biztosítják a 
kellő savtartalmat, eleganciát, testességet, harmóniát, gazdagítva is egymást. A szakem
berek a különböző területek, dűlők eltérő jellegét figyelembe véve igyekeznek a legjobb 
házasítást, összeállítást az ún. cuvée-t kialakítani.

A szőlőfeldolgozás lényege az, hogy a leszüretclt szőlőfürtöket válogatva csak az 
egészséges részeket juttatják zúzás-bogyózás nélkül a sajtókba. Régebben vertikális, ala
csony, nagy átmérőjű kosaras présekkel, ma pneumatikus sajtókkal történik a lékinyerés.

A klasszikus lékinyerési arányt ma is betartják Champagne-ban; 150 kg szőlőből 100 1 
mustot nyernek. Gyakorlatilag tehát csak a színiéből készítenek bort. Ennek az a célja, 
hogy a préselés következtében a mustba kerülő polifenolok minél kisebb mennyiségben 
legyenek jelen. A pezsgőalapborokra legveszélyesebbek ugyanis a polifenolok, amelyek
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felelősek a későbbi nemkívánatos színmélyülésórt. A második veszély a vastartalom, 
amely katalizálja a polifenolok oxidációját.

A kíméletes szőlőfeldolgozás után a mustot alacsony hőmérsékleten kell erjeszteni, 
hogy friss, üde bort kapjunk. A borok savösszetételétől függően kell végigvinni a borkö- 
stabilizálást, hogy e folyamat ne a palackban következzen be.

A pezsgőgyártás legigényesebb feladata a borok kora tavaszi kiválasztása, a cuvée 
összeállítása. Ehhez a munkához a borász az analitikai vizsgálatokra is támaszkodik.

Az alapborkezelések alapvetően arra irányulnak, hogy az ízharmónia mellett a bor ne 
legyen hajlamos az oxidációra.

Magyarországon is vannak kiváló pezsgőalapbort adó borvidékek, bortermő területek. 
Tradícióinál és nagyságánál fogva Etyeket és környékét emelhetnénk ki, de a zalai 

termőhelyek is értékesek. Hagyományos pezsgőalapbort termő területek Bükkalján 
Tibolddaróc területe, Baranyában Boly, Szederkény környéke, az Alföldön Izsák térsége. 
Legfontosabb pezsgőalapbort adó szőlőfajtáink: Chardonnay, Olaszrizling, Zöld veltelini, 
Arany sárfehér. Ezerjó, Királyleányka.

Ezek a fajták ugyanis magasabb savtartalom és jó  savösszetétel mellett fiatalos, üde 
jellegűek, aromájuk diszkrét. Színük szép zöldfehér, megfelelő érettségi állapotban, mo
dem technikával feldolgozva, alacsony hőmérsékleten erjesztve értékes alapbort adnak.

2. Ti rúzs likőr
A pezsgők és a minőségi pezsgők gyártására szánt tirázslikőr csak a következőket tartal
mazhatja:

• szacharóz,
• bor,
• szőlőmust vagy részben erjedt szőlőmust,
• sürített szőlőmust,
• finomított szőlőmustsűrítmény.

A szacharóz felhasználásával készített tirázs likőrt kétszer finomított kristálycukor bor
ban oldásával állítjuk elő. A likőrt 500 g/l cukortartalomra készítjük.

3. Töltőborkészítés
Az alapbor és a tirázslikőr keverékéhez adott fajélesztő és élesztőtápanyag együttesen 
jelenti a töltőbort.

Ahhoz, hogy a pezsgőben a kívánatos 6 bar nyomás alakuljon ki, a töltőborhoz 24 g/l 
cukrot kell adagolni (literenként 4 g cukor kierjedése egy bar szénsavnyomást eredmé
nyez).

A második erjesztést a szelektált speciális fajélesztők végzik. Itt olyan közegben kell 
megindítani az erjedést, melynek jelentős alkoholtartalma van, alacsony a hőmérséklet, és 
egyre nő a szénsavnyomás. Cél a cukor tökéletes kierjesztése, és olyan üledék képződése, 
amely könnyen lecsúszik a palack belső falán. Ezeket a speciális élesztőket régebben 
féltve őrzött anyaélesztö tenyészetekben tartották fenn. Minden jelentős pezsgőgyárnak 
megvolt a saját élesztötörzse.

Ma már a legjobb élcsztőtörzsek könnyen kezelhető és felhasználható formában, szá
rított élesztőként beszerezhetők a kereskedelemben. Ez jelentősen megkönnyíti a pezsgő- 
készítés mikrobiológiai feladatait.

Úgy kell adagolni az élesztőt, hogy a töltőbor minimálisan 105/1 élő élesztösejtet tar
talmazzon.
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4. Erjesztés, érlelés
Az összeállított töltöbort palackokba töltik, 
mégpedig olyan űrméretű, alakú palackba, 
amelyekben forgalomba hozzák, így a pa
lackok típusa elég változatos. A klasszi
kus pezsgőpalack 0,75 1-es. A palackokat 
koronazárral zárják. A letöltött palackokat 
10-12 °C-os állandó hőmérsékletű pincé
ben, ún. máglyákban erjesztik, ahol a palac
kokat egymásra rakva fektetik (92 ábra).
Az erjedés hónapokig tart. A máglyában 
lévő palackokat háromhavonta felrázzák, 
és átrakással új máglyákat képeznek. A fel
rázás célja, hogy a seprő nagyobb felületen 
érintkezzen a borral, továbbá, hogy meg
akadályozzák a seprő erős feltapadását a 
palack falára.

Az erjedés befejeződése után a nyers 
pezsgőbor még hosszú ideig érlelődik 
aszerint, hogy az illető pezsgőgyár mi
lyen pezsgőt kíván forgalomba hozni. A jó  9 ?. ábra. Palackos pezsgő erjesztése és érlelése 
alapbor és a hibátlan technológia mellett máglyákban
ugyanis a pezsgő minőségének fontos té
nyezője az érlelési idő. Ezalatt az érlelési
idő alatt az élesztők autolízistermékei (aminosavak, foszfátok stb.) fokozatosan átmennek 
a borba, és a finom szénsavval együtt páratlanul finom ízek alakulnak ki a pezsgőben. 
Az autolízis is közrejátszik abban, hogy a pezsgő a világ egyik legkedveltebb itala lett. 
A jobb pezsgőmárkák csak legalább 36 hónapos érlelés után kerülhetnek piacra.

5. Razas
A rövidebb-hosszabb ideig tartó érlelés után technikai jellegű műveletek következnek. 
Ezeket régen nagy munkaerőigény és sok veszteség jellemezte.

A régi technikai szerint a vízszintesen máglyázott palackok falára rárakódott seprőt 
fából készült rázóállványokon (93. ábra) ferdén, „fejjel” lefelé 45 fokos szögben helye
zik el, és sajátos csuklómozdulattal a lerakódott seprőt egyre lejjebb csúsztatják a palack 
nyaka felé. A palackokat naponta 1/8 fordulattal forgatják el, és a teljes körfordulatot
ugyanúgy még kétszer megismétlik, az 
újabb forgatásokkal egyre függőlegesebb 
helyzetbe hozva a palackokat. így cgy-egy 
palackot 24-szer ráznak fel és forgatnak át. 
Tehát kereken egy hónapot vesz igénybe, 
amíg a már függőleges helyzetbe hozott 
palackban a seprő a dugóra tömörül.

A modem technika szerint már az er
jesztést 500 db palackot befogadó fából 
vagy fémből készült konténerekben vég
zik. Ilyenkor elmarad a máglyázás. Ezeket 
a konténereket az erjedés és érlelés után 
rázógépre az ún. „giropalette”-re helyezik 
(94. ábra), amelyen a palackokat program 
szerint automatikusan forgatják, rázzák 93. ábra. Rázóállványok
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úgy, hogy 8-10 nap alatt tökéletesen lerá
zott, fokozatosan a függőleges helyzetbe 
került palackok várnak a rakaszolásra. A ra
kományt targoncával helyezik a degorzsá- 
lóhelyre, az ún. „kázé”-ba vagy rakaszba.

Ettől kezdve a palackokat mind a kézi, 
mind a gépi rázás után fejjel lefelé, függő
leges helyzetben tárolják. Itt a tárolási időt 
vagy a késztennék kiszállítási üteme hatá
rozza meg, vagy egyes pezsgőgyáraknál az 
érlelés korább folytatódik.

6. Seprötelenítés (degorzsálás)
A pezsgőkészítés izgalmas pillanata a sep
rötelenítés. A pezsgőmester ugyanis ekkor 

győződik meg arról, hogy a hosszú évek alatt hogyan alakult az ízek, aromák és a szénsav 
kívánt harmóniája.

A veszteség nélküli seprötelenítés ma már technikai kérdés, nem igényel annyi ügyes
séget, gondosságot mint régen, amikor a palackokat kézzel nyitották ki és a kilövelt seprő 
után hüvelykujjal tartották vissza a kiszökni készülő pezsgőt, mielőtt parafa dugóval le
zárták volna.

Ma mélyhűtött, -24  °C-os sóoldatban fagyasztják meg a palack nyakához csúszott sep
rőt, amely a koronazár eltávolítása után a belső nyomásnál fogva jégdugó formájában tá
vozik a palackból. Ezután a palackot újra talpra állítva helyezik el a palackozó gépsoron, 
ahol a pezsgőket likörözéssel (expedíciós-ízesítő) különböző cukortartalomra állítják be, 
majd parafa dugóval lezárják, címkézik és raktározzák. A pezsgő ugyanabban a palack
ban kerül forgalomba, amelyben erjedt. A seprőtelenítéstöl a címkézésig tartó műveletek 
automata gépsorokon mennek végbe (95. ábra).
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94. ábra. Giropalette

95. ábra. Palackos pezsgő degorzsálása, likőrözése, töltése
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30. tab/azat. Pezsgők előállítási eljarasaira utaló, továbbá hagyományos es egyeb, korlatozottan hasznalhato kifejezesek

Kifejezés Borászati termékek, melyek 
címkéjén a kifejezés feltüntethető

A kifejezés használatának feltétele

1. „blanc de blanc” minőségi pezsgő 100%-ban Chardonnay szőlőfajtából származó küvéből készült

2. „blanc de noir” minőségi pezsgő 100%-ban Pinot noir szőlőfajta gyors feldolgozásával nyert küvéből készült

3. „nyerspezsgö” minőségi pezsgő palackban erjesztett, expedíciós likőrt egyáltalán nem adtak hozzá

4. „termelői pezsgő” pezsgő, minőségi pezsgő, illatos 
minőségi pezsgő (OEM)

• a terméket palackban történő második alkoholos erjesztéssel teszik pezsgővé;
• a termék a küvé összeállításától számítva legalább kilenc hónapon át megszakítás 

nélkül a borseprőn marad ugyanabban az üzemben, ahol a küvé készül;
• a terméket degorzsálással választják el a borseprőről;
• ugyanabban a gazdaságban -  ideértve a termelői csoportokat is -  termelt szőlőből 

állítják elő, amelyben a termelő az OEM pezsgők gyártására szánt szőlőből bort 
készít;

• a címkén jelölik a gazdaságot és a szőlőfajtát.

5. „palackban erjesztett” pezsgő (OEM), minőségi pezsgő 
(minőségi pezsgőn akkor is 
használható, ha az FN)

• második alkoholos erjesztés palackban történt
• a küvében végbemenő, szén-dioxid-képződést szolgáló erjedés kezdetétől a 

gazdaságban történő érlelési időt is beleszámítva -  legalább kilenc hónap telt el
• a szekunder fermentáció és a küvé seprőn érlelési ideje legalább 90 nap
• a terméket szűréssel, transzvázé eljárással vagy degorzsálással seprőtlenítik

6. „hagyományos módszerrel 
palackban erjesztett” 
„hagyományos módszer” 
„klasszikus módszer” 
„klasszikus hagyományos 
módszer”

pezsgő (OEM), minőségi pezsgő 
(minőségi pezsgőn akkor is 
használható, ha az FN)

• második alkoholos erjesztés palackban történt
• ugyanazon gazdaságban legalább kilenc hónapon keresztül seprőn marad a pezsgő
• leprőtelenítés degorzsálással

7. „Crémant” pezsgő fehér és rosé (OEM) • csak OEM nevével együtt használható
• kézi szüret
• egész szölőfurtök vagy bogyózott szőlő préselésével előállított
• kinyert mustmennyiség maximum 100 1/150 kg szőlő
• kén-dioxid tartalom maximum 150 mg/l
• cukortartalom max. 50 g/l
• második alkoholos erjesztés palackban történt
• legalább ugyanazon gazdaságban kilenc hónapon keresztül seprőn marad a pezsgő
• seprőtelenítés degorzsálással

8. „muskotály” bor (OEM és OFJ), pezsgő és 
szén-dioxid hozzáadásával készült 
habzóbor

muskotály és más illatos szőlőfajták ( ló  fajta) közül legalább 85%-ban egynek vagy 
többnek a terméséből készülnek (126/2009.(IX.29.) FVM rendelet 15.sz. melléklet)



7. Expediciós likőr hozzáadása
A kereskedelem ben  m eg je lenő  pezsg ő  végső  típusá t az  exped ic ió s likő r m enny isége  és 
összetéte le  ha tározza  m eg. A tö rvényes e lő íráso k  szerin t az  exped ic ió s likő r csak  a k ö v e t
kezőket ta rta lm azhatja :

• szacharóz,
• sző lőm ust,
• részben  erjed t sző lőm ust,
• sü ríte tt sző lőm ust,
• finom íto tt sző lőm ustsü rítm ény ,
• bor vagy
• ezek keveréke,
• bo rpárlat ese tleges hozzáadásával.

M inden pezsgőkészítőnek  m egvan  a saját ö sszeá llítású  likő r recep tje . A z exped ic ió s likőr 
főbb alko tó  elem ei az éd esítőanyag  m ellett: óbor, bo rp á rla t ese tleg  érle lt pezsgő .

A z exped ic iós likő r h ozzáadásá t o ly  m ódon  kell végezn i, hogy  a pezsgő  tény leges 
a lkoho ltarta lm a ne növeked jen  0,5 té rfoga tszáza lékná l többel.

8. Készárutárolás
A likőrözött pezsgő t parafa  dugóval és d u g ó leszo rító  d ró tkosárra l lezá rják  és pár h ó n a
pos érlelés, harm on izálás cé ljábó l pa lack rak tá rb a  helyez ik . V égső  m ű v ele t a k iszere lés, 
c ím kézés, kartonozás, m ajd  a k észáru rak tá rb a  helyezés. Innen  kerü l a pezsgő  a k eresk e
delem be.

Fontos, hogy  m ind ig  fekvő  he lyze tben  és lehető leg  fény tő l védve  táro lják  a p a lac k o 
kat. A z álló  palackok  dugó ja  ugyan is k iszá rad  és e lvesz íti ru ga lm asságá t, a m esterséges, 
fő leg  neonfény  ha tására  ped ig  ke llem etlen  kesernyés íz a laku lha t ki a pezsgőben .

A kü lönböző  pezsgők  fo rgalom ba h o za ta láh o z  h aszn á lh a tó  k ife jezések  fe lté te le it a 30. 
táblázat ta rta lm azza.

10.2.1.5. Palackos erjesztésű, szűréssel seprőtelenített pezsgőgyártás
Ezzel a pezsgőkészítési e ljá rássa l, am elyet francia  k ife jezésse l m éthode  tran svasem en t, 
m agyarosan  m ondva tran szv áze r m ódszernek  nevezünk , egységes m inőség i p ezsgő t lehet 
készíteni.

A gyártástechno lóg ia  az  erjedés és a sep rős é rle lés  befe jezésé ig  az e lőző  m ó d sze r sze
rint m egy végbe, ezért a nyers pezsgő  m inősége  azonos. A z e lté rés  abban  van , hogy  a 
palack falára lerakódo tt sep rő t szű résse l távo lítják  el a pezsgőbő l.

Ezt úgy végzik , hogy  az érle lt pezsgő  pa lack ja it egy  e lő fesz íte tt C O , nyom ás a la tt álló  
tartá lyba ürítik  (96. ábra), lehű tik  (97. ábra), a  sep rő t ü lep ítik  m ajd  kovafö ld , ille tve  lap 
szűrés után a pezsgő t e llennyom ásos tö ltőgéppe l pa lackozzák .

E nnél az e ljárásnál á lta lában  1,5 1-es, ún. m agnum  p a lack o k b an  fo ly ik  az  erjesz tés, 
érlelés. A z ü rítőgép  m űködésének  lényege az, hogy  a szénsavval e lő fesz íte tt tankokban  a 
nyom ás valam ivel a lacsonyabb  m in t a pa lackok  belső  n yom ása , így a tan k o k  m iközben  
m egtelnek  pezsgővel, a k iszo ríto tt C O , egy zárt ren d szerb en  ú jra  fe lh aszn á lh a tó  elő fe- 
szítésre.

A tartá lyban  a pezsgő  h ő m érsék le té t 2 °C -ra  á llítják  be, és ezen a h ő m érsék le ten  egy 
hétig  tartják. E zután  köve tkez ik  az e llen n y o m áso s k o vafö ld szü rés , az  ex p ed ic ió s likő r
adagolás, m ajd  a lapszürés s végü l a pa lackozás.

A lepalackozott pezsgő t itt is p ihen te tjük , hogy  az ex p ed ic ió s  lik ő r jó l ö sszeérjen  a 
pezsgővel, m ielő tt fo rgalom ba h ozzák  (98. ábra).
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97. ábra. Nyomásálló, hüthető pezsgöstank

pezsgő

96. ábra. Öntőgép szüréses seprőtelenítéshez

98. ábra. Palackos erjesztésü pezsgőgyártás folyamata szüréses seprötelenítéssel: 1. alapbor 
(cuvée) összeállítása, kezelése, 2. tirázs- és expedícióslikőr-készítés, 3. anyaélesztő-készítés,

4. töltöbor összeállítása, 5. töltés, lezárás, 6. erjedés máglyában, 7. átrakás, érlelés máglyában,
8. ürítés, 9 hűtés, expedíciós likőrözés, 10. szűrés, 11. tárolás töltötankban, 12. palackozás, 
13. dugaszolás, 14. dugó lekötése (kosarazás), 15. pihentetés, 16. palackok külső lemosása, 

17. átnézés, 18. címkézés, 19. csomagolás
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A pezsgő lényeges értékei ennél az eljárásnál is megtalálhatók a palackban, de a homo- 
genizálás folytán hiányzik az egyedisége, az érintetlensége a champagne-i módon készí
tett pezsgőkkel szemben. Ezért piaci értéke alacsonyabb az előzőhöz képest.

Illatos minőségi pezsgő készítése
Ez a termék a pezsgőknek egy különleges kategóriája, ahol a kiinduló alap nem bor, 
hanem főleg illatos szőlőből származó must. Ehhez főleg muskotályos és más illatos faj
tákat választanak (lásd: 606/2009/EK rendelet 1. függelék).

E terméknek világszerte ismert típusai az észak-olaszországi Asti Spumante vagy a 
francia Clairelle de Die.

A szőlő gyors préselése után gyenge kénezés (5 g/hl), majd derítés-szűrés következik. 
Ezután a mustot alacsony hőmérsékleten lassan erjesztik, gyakori szűréssel gyérítve az 
élesztőket (10-15 szűrés). A nagy cukortartalmú bort lepalackozzák, máglyákba rakják, 
és így erjesztik tovább. Amikor a szénsav nyomása elérte a 6 bar-t, akkor a palackokat 
transzváser eljárással kiürítik, és egy másik palackba töltve rövid tárolás után értékesítik.

Az illatos minőségi pezsgőhöz expediciós likőr hozzáadása tilos.

10.2.1.6. Tankpezsgőgyártás
Amikor a pezsgők iránti kereslet világszerte megnőtt, előtérbe került egy, a hagyomá
nyoknál jelentősen gyorsabb és főleg olcsóbb pezsgőkészítési eljárás, amely a francia 
C h a rm  at (Sarma) nevéhez fűződik (99. ábra).

Ezáltal a pezsgő a szélesebb fogyasztói réteg számára is hozzáférhetővé vált.
Az alapbort különböző nagyságú hüthető, füthető 60-1500 hl-es nyomásálló tartályba 

töltik, majd az elérendő szénsavnyomásnak megfelelő cukortartalmú tirázslikőrt adagol
nak hozzá, a kiválasztott fajélesztővel együtt. A bor hőmérsékletét erjedési hőmérsékletre 
emelik, és szabályozzák az erjedés folyamán. Időnként keverő berendezéssel felkeverik 
a seprőt, laboratóriumban folyamatosan ellenőrzik a cukorfogyást és a szénsavnyomást. 
Ha a nyomás eléri az 5-6 bar értéket, akkor a kierjedt tankpezsgőt a hütőtankba fejtik, 
ahol leáll az erjedés. Itt -1 -4  °C-on 7-20 napig tartó hűtés következtében stabilizálódik 
a képződött szénsav és végbemegy a borkő-stabilizálás.

Ezután következik a kereskedelmi igényeknek megfelelő cukortartalom, valamint a 
különböző ízek kialakítása az expediciós likőr adagolásával. A pezsgőt néhány napig még 
0 °C körüli hőmérsékleten tartják, majd szűrik és ellennyomásos töltőgépen palackozzák, 
dugaszolják, címkézik, raktározzák. A 100. ábra a Törley Pezsgőpincészet Kft. erjesztő 
tankjait szemlélteti.

Meg kell jegyezni, hogy pontos, fegyelmezett technológiával, gondos alapbor kivá
lasztással, célirányos likőrözéssel kellemes pezsgő készülhet tankerjesztéses eljárással is. 
Ne feledjük el azonban, hogy ennek a minősége nem tartozik egy kategóriába a palackban 
erjesztett és érlelt pezsgővel.

Voltak évek Magyarországon, amikor tankpezsgőgyártásunk elérte az évi 80-90 millió 
palackot. Ebből 60-70 milliót exportáltunk, de azt is hozzátesszük, hogy kizárólag az 
igénytelen, ún. volt szocialista piacra.

Mindenesetre ahhoz jó  volt ez a felfutás, hogy létrejött egy országos pezsgőgyártó 
hálózat 8-9 pezsgőgyárral, ahol kialakult a borászati technológia legigényesebb ágazata. 
Hogy ez gazdaságilag nyereséges ágazat volt-e, azt a KGST keretében lebonyolított ke
reskedelemben nehezen lehetett átlátni.

A rendszerváltást követő KGST piac összeomlásával tankpezsgőgyártásunk erősen 
csökkent. E tevékenység jelentős mértékben a Törley pezsgőgyárban folyik.

Megjegyzendő, hogy az utóbbi években sokat javult a tankerjesztéses pezsgő minősé
ge azáltal, hogy hosszabb erjedési és érlelési időt biztosítanak a tartályokban. így ezekben 
is végbemegy az élesztő autolízise és javul a pezsgő minősége.
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99. ábra. A tankpezsgőgyártás folyamata: 1. alapbor (cuvée) összeállítása, kezelése, 2. tirázs- 
és expedícióslikör-készítés, 3. anyaélesztő-készítés, 4. erjesztés, 5. első (kovaföld-) szűrés,

6. expedíciós likőrözés, 7. hűtőtárolás, 8. második (lap-) szűrés, 9 tárolás töltötankban,
10. palackozás, 11. dugaszolás, 12. dugó lekötése (kosarazás), 13. pihentetés, 14. palackok külső 

lemosása, 15. átnézés, 16. címkézés, 17. csomagolás

100. ábra. Pezsgőstankok
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10.2.2. Szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

„A habzóbor olyan tennék,
a) amelyet oltalom alatt álló eredetmegnevezéssel vagy földrajzi jelzéssel nem rendel

kező borból nyernek,
b) amelyből a tárolóedény kinyitásakor szén-dioxid szabadul fel, amely teljesen vagy 

részben e gáz hozzáadásából származik;
c) amelyben 20 °C-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényben tárolva 3 bar-nál nem kisebb 

túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt.”

A habzóbor cukortartalmának jelölésére alkalmazandó kifejezések a pezsgőkkel egye- 
zőek (lásd: 10.2.1.3. pontban).

Amint azt a bevezetőben megírtuk, ez a bortípus szomjoltó jellege miatt, valamint az 
ipari jellegű szén-dioxid-tartalom miatt más kategóriába tartozik, mint a pezsgők.

Általában ez egy egyszerű alapbor felhasználásával, idényszerű igények kielégítésére 
szolgáló tömegárunak minősül. Technológiája könnyen megvalósítható. Zárt rendszerű 
szénsavadagolás, hűtés, szaturálás a mai technikával különösebb gondot nem okoz. Csak 
a változó fogyasztói igény szab határt a gyártásának. Pezsgőspalackban hozzák forgalom
ba, ezért a címkén feltűnően kell szerepeltetni a „Habzóbor” megnevezést.

10.2.3. Gyöngyözöborok
A gyöngyözöborok az Európai Uniós szabályok értelmében két termékcsoportba sorolha
tók, így ezeket e szerint definiáljuk.

10.2.3.1. Gyöngyözőbor
„A gyöngyözőbor olyan tennék,

a) amelyet borból nyernek, feltéve hogy annak összes alkoholtartalma nem kevesebb 
9 térfogatszázaléknál;

b) amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 7 térfogatszázalék;
c) amelyben 20 °C-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényben tárolva minimum 1 bar és 

maximum 2,5 bar túlnyomás uralkodik a benne oldott endogén szén-dioxid jelenléte 
miatt;

d) amelyet 60 literes vagy annál kisebb térfogatú tárolóedénybe töltenek le.”

10.2.3.2. Szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor
„A szénsav hozzáadásával készült gyöngyözőbor olyan tennék,

a) amelyet borból nyernek;
b) amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 7 térfogatszázalék és összes alkohol- 

tartalma minimum 9 térfogatszázalék;
c) amelyben 20 °C-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényben tárolva minimum 1 bar és 

maximum 2,5 bar túlnyomás uralkodik a teljes mértékben vagy részben hozzáadott 
oldott szén-dioxid jelenléte miatt;

d) amelyet 60 literes vagy annál kisebb térfogatú tárolóedénybe töltenek le.”

A gyöngyözöborok mindkét termékcsoportja pezsgőspalackban forgalmazható, e termé
kek hazai előállítása jelenleg még szűk térre korlátozódik.
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10.3. Likőrborok

A szőlőből készült termékek között a likőrborok nagyobb alkohol- és cukortartalmuk
nál, valamint más jellegzetességeiknél fogva élesen elkülönülnek a természetes borok
tól. Készítéstechnológiájuk leegyszerűsített summázata: a célszerűen kiválasztott borhoz 
(musthoz) borpárlatot és sűrített mustot kevernek. Hogy ez mennyire végletekbe menő 
egyszerűsítés, bizonyságul elegendő megjegyezni, hogy a likőrboroknak csupán Euró
pában -  főleg a mediterrán térségben -  óriási hagyománya, technológiai változatossága, 
következésképpen választéka ismeretes.

Elemezvén az EK-rendeletek bő tárházát, megállapítható, hogy az Európai Unió il
letékes bizottságai nem könnyű feladatot vállaltak a tagállamok szőlészeti-borászati te
vékenységének az összérdekeket célzó koordinálásában -  tiszteletben tartva az alapvető 
nemzeti érdekeket is. Nos, leginkább a likőrborokat érintő szabályozásnál érzékelhető, 
hogy gyakorta az évezredes hagyományokat őrző vázlatos termékismertetők -  s ez csak 
helyeselhető -  nemzeti hatáskörben készültek.

A likőrborok sokszínűsége folytán csupán arra vállalkozhatunk, hogy áttekintjük e 
termékek alapvető összetevőit, majd röviden kitérünk néhány ismertebb desszert-speci- 
fikumra, hírességre.

Az áttekintéshez a 479/2008. EK rendeletből és a 606/2009. EK rendeletnek a termé
keket előállító országokra érvényes, igen részletes leírásaiból indulunk ki, ezek szükség
szerű rövidítésével, technológiai értelmezésével.

A likőrbor olyan termék,
• amelynek tényleges alkoholtartalma minimum 15 térfogatszázalék és maximum 22 

térfogatszázai ék,
• amelynek eredeti, természetes alkoholtartalma nem kevesebb 12 térfogatszázalék

nál, összes alkoholtartalma nem kevesebb 17,5 térfogatszázaléknál, kivéve bizo
nyos eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló jelzéssel ellátott likőrborokat (kü
lön jegyzékben),

• amelyet részben erjedt szőlőmustból, borból, ezek vegyítéséből vagy szőlőmustból, 
illetve annak borral való vegyítéséből állítanak elő -  összhangban az OEM vagy 
OFJ előírásaival,

• amelyhez hozzáadtak (a termék alkoholtartalmának kialakításához) minimum 52 
v/v% maximum 96 v/v% alkoholtartalmú borpárlatot; megjegyzendő, hogy a két 
szélső érték között az egyes likőrboroknál más alkoholkoncentrációk, illetve a bor
párlaton kívül szárított szőlőből előállított párlat, törkölypárlat stb. is találhatók.

• amelyhez hozzáadtak (a termék cukortartalmának kialakításához) adott esetben egy 
vagy több terméket az alábbiak közül:
• részben erjedt szőlőmust,
• töppedt szőlőből nyert, részben erjedt szőlőmust,
• sűrített szőlőmust,
• közvetlen hőhatással készített szőlőmust, mely -  e művelet kivételével -  megfe

lel a sűrített szőlőmust fogalom-meghatározásának,
• szőlőmustból vagy annak borral való vegyítéséből, amennyiben OEM és OFJ 

likőrborokról van szó.

Előbbiekből következik, hogy a likőrborok készítésének tág lehetőségei vannak. Az 
igazság azonban az, hogy ezek a lehetőségek az évszázadok (évezredek) során már „el
keltek”, s számunkra az kínálkozik, hogy kellő elismeréssel, tisztelettel ismertessük e 
hírességeket.
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10.3.1. Külföldi likőrborok, borkülönlegességek

Portói (Portbor). A portugáliai Duero folyó mentén elterülő teraszokon termelt, elsősor
ban kék (Bastardo, Murisco-Tinto stb.), de fehér (Malvasia, Moscatel) szőlőfajtákat is 
válogatva, teljes érésben szüretelik. A mustot -  a fehér szőlő feldolgozásánál is -  rövid 
ideig a törkölyön hagyják. Erjedés alatt 70 v/v% alkoholtartalmú borpárlattal avinálnak. 
A borokat a termelői pincékből az első fejtés után Portóba szállítják. Itt egalizálják, és 
szivar alakú 550 1-es hordókban 4-8 évig érlelik. Az érlelés alatt az egyes tételek közötti 
különbségek kiegyenlítődnek. A portói borok minőségét és a forgalomba hozható meny- 
nyiséget szigorúan ellenőrzik. A portói borok általában 19-20 v/v% alkoholt és 3-13%  
cukrot tartalmaznak. A típusokat szín szerint nevezik el (white = fehér, vagy tawny = 
borostyánkősárga stb.).

Kagor A franciaországi Cahors városáról nevezték el, ma azonban jellegzetes Krím-fél- 
szigeti bortípus. Az érett kék szőlőt bogyózzák, és a törkölyös mustot 65 °C-ra melegí
tik. Lehűlés után az erjesztést meghatározott cukortartalomig végzik, majd sajtolnak és 
avinálnak. Alkoholtartalma 16 v/v%, cukortartalma 18-20%. Legalább 3 évig érlelik, 
jellegzetes, csokoládéra emlékeztető íze van.

Madeira. Madeira szigetéről származik, és elsősorban Portugáliában készítik. Kékszőlő
fajtákat (Malvasia, Verdelo stb.) teljes érésben szüretelnek, bogyóznak és héjon erjeszte
nek. Az erjedés végén vagy közben avinálnak. Második évben a 4 -6  hónapig darabban 
tartott boroknál 35-70 °C-on hőkezelést végeznek. A hőkezelés időtartama fordítva ará
nyos a hőmérséklettel. Ezután még pár éves érlelés következik. Alkoholtartalma 17-20 
v/v%, cukortartalma 2-7%.

Malaga. A  spanyol Malaga város környékéről származik. Elsősorban a fehér Pedro 
Jimenes fajtából készítik. A szőlőt túlérésben szedik, bogyózzák, sajtolják, az erjedés 
végén a bort avinálják. Ezenkívül a malaga készítéséhez még 15-16 v/v% alkoholtar
talomra avinált mustot, aszalt, pépesített 8 v/v% alkoholtartalomra szeszezett szőlőt és 
nyílt tűzön kevésbé vagy jobban besűrített mustot használnak fel. Általában 18-22 v/v% 
alkohol- és 16-20% cukortartalmú, sötét színű, jellegzetes ízű likőrbor.

Nevezetesek még a különböző muskotály (pl. Muscat Frontignan - francia, Moscato - 
olasz, Samos - görög) likőrborok.

Banyuls, Rivesaltes, Manry. A  dél-franciaországi Languedoc-Roussillon borvidékek li
kőrborai, melyeket Grenache, Maccabeu, Malvaisie és Muscat szőlőfajtákból készítenek 
úgy, hogy a must erjesztését borpárlattal állítják le. A kész bor cukortartalma a legszára
zabb típusnál 60-70 g/l, alkoholtartalma 18 v/v%. A szigorú előírások szerint a termő
helyhez kötött termésmennyiség maximum 40 hl/ha és a must minimális cukortartalma 
21,5 mustfok kell, hogy legyen. Az avináláshoz borpárlatot használnak.

Marsalo. Szicíliai, inkább száraz fehérbor, amely egy kevés hasonlóságot mutat a Madei
ra típusú borokhoz. Termőhelye a Palermo melletti Zucco, valamint Balestrate és Castel- 
lamare.

10.3.2. Elesztőhártya alatt érlelt borkülönlegességek
Az élesztőhártya alatt érlelt borok több évezredes hagyományok alapján készített külön
leges likőrborok. Bölcsőjük Spanyolország déli részén, az Andalúziában elterülő Jerez-i 
borvidék, ahol a világhírű Xérés bort már 3000 évvel ezelőtt ismerték. A Sherry név
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ugyanannak a bornak angol nyelvű megnevezése, és a bor leginkább angol nevén vált 
világszerte ismertté és híressé. Köszönheti ezt annak, hogy e különleges termék nagyon 
népszerű Angliában, Hollandiában, továbbá az angol nyelvterület számos országában.

A Xérés bort a mintegy 10 000 ha szőlőültetvénnyel rendelkező Jerez-i borvidék alábbi 
három nagyobb termelési körzetében állítják elő:

1. Jerez de la Frontéra,
2. Puerto de Santa Maria,
3.Sanlucar de Barrameda.

A borvidék évi bortermelése átlagosan 2 millió hl, melynek mintegy 2/3 részét exportál
ják. Napjainkban valamelyest mérséklődött e borok exportforgalma.

Az évtizedek óta ismert Xérés borok különleges jellegének kialakulása két döntő té
nyező eredménye:

a) a borvidék ökológiai adottságai,
b) a természetes úton kiszelektálódott hártyaképző élesztők.

A borvidék talaja nagy mésztartalmú, fehér „albariza” talaj, ami szerves tápanyagok
ban szegény, de folyadék megtartó képessége jó. Három engedélyezett szőlőfajtája a 
Palomino, a Pedro Ximénez és a Moscatel.

A Xérés-borok készítésében kétféle érlelésmódot, vagy ezek kombinációját alkalmaz
zák. Az egyik az élesztő hártya alatti érlelés (flor-sherry borok), a másik a hártya nélküli 
darabban tartás (oxidatív sherry borok). Az érlelés előtt az újborokat a készítendő bor 
típusának megfelően 15-17% v/v alkohol tartalomra avinálják borpárlattal.

A flor-sherry típusok készítésének lényege az élesztőhártya alatti érlelés, amelyet a va
lódi borélesztő (Saccharomyces cerevisiae) speciális törzsei végeznek. A hártyaszigetek 
illetve a hártyaréteg kialakulásának szükségszerű feltétele a darabban tartás. Az érlelést 
földfelszín fölötti érlelőpincékben (bodegákban), ún. Solera-módszerrel irányítják, mely 
egymás fölött öt szinten elhelyezett -  nyergeit -  hordósort jelent. A hordókat tölgyfából 
készítik. A tipikus Jerez-i tölgyfa hordó, az ún. „bota” űrtartalma hagyományosan 516 
liter, ma már 600 1.

A Jerez-i borkészítés régi hagyományai szerint a solerákban megy végbe a must er
jesztése, a bor kezelése (fejtés, avinálás stb.), a sherryzálás, az utóérlelés. Manapság a 
must erjesztését és a palackozás előtti stabilizáló kezeléseket savállóacél tartályokban 
végzik, de a közbeeső sherryzálási, érlelési időszak tárolóedényei kötelezően a nevezett 
tölgyfahordók. Ajerezi boroknak minimálisan három éveseknek kell lenniük ahhoz, hogy 
piacra kerülhessenek.

A Xérés-borok készítésének előzményeiről és feltételeiről azért írunk ilyen részletes
séggel, mert ezeknek a boroknak élesen elütő jellege megmozgatta a világ borász szak
embereinek a fantáziáját, s e borkészítési technológia túlnőtte természetes hazáját. A XX. 
században az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Dél-Afrikában és másutt is készítet
tek Xérés-borokat, és hazai viszonylatban a Borászati Tanszéken kidolgozott technológia 
alapján 1975-ben megkezdődött az élesztőhártya alatt érlelt borkülönlegesség előállítása, 
majd belföldi és exportforgalmazása Héliosz néven -  figyelmet érdemlő sikerrel. A jelen
leg érvényben lévő törvényes rendelkezések Sherry-re utaló megnevezéssel Európában 
nem teszik lehetővé ilyen típusú borok előállítását, de más földrészeken természetszerű
leg nem érvényesíthetők az EU szabályai.

A következőkben a világhírű, eredetvédett Sherry-borok választékáról szólunk.

10.3.2.1. Spanyol Sherry-típusok
A spanyol Xérés borok kétféle márkanév viselésére jogosultak a Jerez-i eredetvédelmi 
előírások szerint:
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1. „Jerez -  Xérés -  Sherry”
2. „Manzanilla -  Sanlúcar de Barrameda”

A „Jerez -  Xérés -  Sherry” márkanevet viselő borok, több típusban jelennek meg. Egy 
részüket hosszabb-rövidebb ideig élesztöhártya alatt érlelik, más részük nagyobb alko
holtartalommal, de élesztöhártya nélkül érlelődik (oxidatív típusok). Az egyes típusok 
éles karakterbeli különbségeket mutathatnak. A különbözőséget a szárazgyümölcsök va
lamelyikére (mandula, mogyoró, dió) emlékeztető aromával is hangsúlyozzák.

A főbb típusok az alábbiak.

Fino. Mindvégig élesztőhártya alatt érlelt, halvány arany-szalmasárga színű, vékony, 
könnyed, nagyon lágy, száraz, finom és „csípős” mandula aromájú és zamatú. Alkohol- 
tartalma 15-17 v/v%, titrálható savtartalma 3,5 g/l alatt van. Intenzív illata és zamata 
mellett elegáns sherry.

Amontillado. Ez részlegesen élesztőhártya alatt érlelt, aranysárga színű, testes, gömbölyű, 
lágy, száraz, mérsékelten csípős mogyoró aromájú. Alkoholtartalma 16 -22  v/v%, savtar
talma kevesebb 5 g/l-nél.

Oloroso. Élesztöhártya nélkül, csak oxidatív érleléssel készül. (Régebben napon is ér
lelték, de a Jerez borvidéken ezt ma már csak a Pedro Ximenez édes bor érlelésében 
alkalmazzák elvétve). Sötétarany színű, testes, lágy, száraz vagy gyengén édesített, na
gyon aromagazdag, ahogyan azt a neve is jelzi, dió zamatú. Alkoholtartalma 17-22 v/v%, 
savtartalma 5 g/l alatti. A klasszikus Sherry képviselője, amellyel e borféleség világhírűvé 
vált.

Raya. Jellemzői egyezőek az Olorosóéval, de aromája kevésbé finom.

Palo cortado. Különlegesen finom, hosszan érlelt, ritkaságnak számító oloroso típus.

A fent nevezett típusok alapvetően száraz borok, a Sherry borok „Vinos Generosos” cso
portjába tartoznak. Megjelennek azonban -  főleg az Amontillado és Oloroso-típusúak
-  édesített változatban is, különböző cukortartalommal („Vinos Generosos de Licor”). 
Édesítésre a „Dulce” és a „Vino de color” szeszezett édesítőanyagokat használják, me
lyek alkoholtartalmát avinálással legalább 17 v/v%-re kell növelni.

A Dulce” nagyon érett, napon aszalt szőlőből készült erjesztett misztella. Ha a Dulce 
készítésére használatos fajta Pedro Ximenez avagy Moscatel, a bornak annak nevét kell 
viselnie.

A „ Vino de color’’ friss must erjesztésével készül, melyhez melegítéssel karamellizált 
mustkoncentrátumot adagolnak.

Az egyes Sherry típusok cukortartalmuk szerint száraz, félédes, édes jelleggel és ehhez 
kapcsolódóan különböző ismert jelzőkkel, úm. „pale”, „dry”, „médium”, „cream” stb. 
jelennek meg a nemzetközi piacokon. Közülük is kiemelésre érdemes a Cream Sherry, 
amely Oloroso és Dulce házasításával készült, nagy (113 g/l feletti) cukortartalmú, boros
tyán színű, hosszú fahordós érleléssel készült likőrbor.

A „Manzanilla -  Sanlúcar de Barrameda” márkanevű, hagyományosan Manzanilla- 
nak nevezett bort a tengerparti (Sanlúcar) bodegákban tömörebb élesztőhártya alatt érle
lik, ezért önálló névhasználatra jogosult. Jellemzői: mindvégig élesztőhártya alatt érlelt, 
nagyon halvány Fino színű, könnyed, nagyon vékony, a legelegánsabb Fino típusú Sherry. 
Mandula aromája finom élesztős illattal társul. Alkoholtartalma 15-17 v/v%, savtartalma 
kisebb 3,5 g/l-nél.
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Megemlítjük, hogy a Jerez/Xéres/Sherry márkanév vislésére jogosult még néhány ki
emelkedően nagy (400-500 g/l) cukortartalmú likőrbor is, amelyek készítésében a bio
lógiai érlelésnek nincs szerepe, csakúgy, mint az Oloroso esetében. Ezek napon aszalt 
szőlőből készülnek az erjedés korai leállításával, borpárlattal végzett avinálással, majd 
hosszú oxidatív érleléssel. A Moscatel mahagóni színű, bársonyos, intenzív szárított 
gyümülcs zamatú, míg a Pedro Ximénez sötét mahagóni színű, szirupszerü, és ízében a 
mazsola és csokoládé dominál.

10.4. Szőlőből készült egyéb termékek

A szőlőből készült termékek közül akadnak olyanok, amelyek nem önálló termékek
ként kerülnek forgalomba, hanem fontos alkotórészei egyes végtermékeknek (bor, pezs
gő, likőrbor stb.). Ezeket a 479/2008/EK rendeletben összefoglalt termékkategóriákat, 
mint a szőlőmust; a „részben erjedt szőlőmust”, a „töppedt szőlőből nyert részben er
jedt szőlőmust”, a „még erjedésben lévő újbor”, a „sűrített szőlőmust”, a „finomított 
szőlőmustsűrítmény”, már ismertettük a kapcsolódó technológiai fejezetekben, a szük
séges részletezésben.

Ezúttal még két, önálló arculatú termék ismertetésével vagyunk adósok, mely termé
kek a borok választékában ugyan nincsenek az élvonalban, de színesítik a palettát. Ezek
ről a következőkben szólunk.

10.4.1. Szárított szőlőből készült bor
A szárított (töppedt) szőlőből készült bor az a termék,

a) amelyet alkoholtartalom-növelés nélkül, napon vagy részleges vízelvonás céljából 
árnyékon hagyott szőlőből állítanak elő;

b) amelynek összes alkoholtartalma minimum 16 térfogatszázalék, és tényleges alko
holtartalma minimum 9 térfogatszázalék;

c) amelynek természetes alkoholtartalma minimum 16 térfogatszázalék (vagy 272 g/l 
cukor).

(Mivel a természetes és az összes alkoholtartalom minimum-értékeinek előírásai egye- 
zöek, a bor teljesen natúr terméknek minősül.)

10.4.2. Túlérett szőlőből készült bor
A túlérett szőlőből készült bor az a termék,

a) amelyet alkohol hozzáadása nélkül állítanak elő;
b) amelynek természetes alkoholtartalma minimum 15 térfogatszázalék;
c) amelynek összes alkoholtartalma minimum 15 térfogatszázalék, és tényleges alko

holtartalma minimum 12 térfogatszázalék.
A tagállamok e termékre érlelési időtartamot írhatnak elő.
(A természetes és az összes alkoholtartalom minimum-értékei e terméknél is egyezőek.)



11. SZŐLŐ- ÉS BORALAPÚ ÍZESÍTETT ITALOK

Elözö gondolatsorral befejeztük a szőlőből készült azon termékek ismertetését, melyek
re az EK előírásai kötelezőek. Ugyanakkor vannak olyan tradicionális, hírneves italok, 
melyeknek alapanyaguk a szőlő, illetve a bor, de más (édesítő, ízesítő, színező stb.) anya
gok hozzáadásával készülnek, így a vonatkozó törvényes előírások gasztronómiai helyük, 
megítélésük a természetes borokétól lényegesen eltérő. Ilyenek gyűjtő néven az ízesített 
italok, amelyek pontos meghatározására, illetve kiszerelésükkel kapcsolatos követelmé
nyekre nincsenek közösségi előírások. Helyettük ezen italokra az általános élelmiszer- 
előállítás szabályai érvényesek.

Léteznek azonban általános közösségi szabályok (1601/91 EGK rendelet), amelyek 
meghatározzák a rendezőelveket ezen italokra is, mivel az alapanyagul szolgáló szőlő, 
must, bor szabályozásának köre az EK kompetenciája.

Az ízesített italokat csak nagyvonalakban részletezzük az alábbiakban:
• „ízesített bor”,
• „ízesített boralapú ital”,
• „ízesített boralapú koktél”.

11.1. Ízesített bor

Az ízesített bor elkészítéséhez használt bornak, illetve az alkohol hozzáadásával lefojtott, 
friss szőlőből nyert mustnak a végtermékben nem kevesebb, mint 75%-os arányban jelen 
kell lennie.

Az ízesített bor tényleges alkoholtartalmának legalább 14,5 és legfeljebb 22 térfogat
százaléknak, az összes alkoholtartalmának legalább 17,5 térfogatszázaléknak kell lennie. 
Az ízesített bor alkoholtartalmának a kialakításához olyan, különböző eredetű etilalkohol 
használható, melynek minimális alkoholtartalma 96 v/v%, és megfelel a közösségi ren
delkezésekben megállapított jellemzőknek.

Az ízesített borokat általában édesítik (ehhez az édesítőanyagok széles köréből lehet 
választani), fűszernövények, fűszerek, élelmiszerekben engedélyezett aromaanyagok fel- 
használásával ízesítik, esetleg karamellel színezik.

Az „ízesített bor” megnevezés helyettesíthető a „boraperitif ’ kifejezéssel.
A vermut egy különleges ízesített bor, amelynek jellegzetes íze a megfelelő anyagok

ból, így különösen a kötelezően alkalmazandó üröm (Artemisia-) fajokból állítható elő; 
ez az ital csak karamellizált cukor, szacharóz, szőlőmust, finomított szőlőmustsürítmény 
és sűrített szőlőmust felhasználásával édesíthető. Az így készült ital „vermut” megneve
zése helyettesítheti az „ízesített bor” kifejezést.

Az „ízesített keserű bor”, valamint a „tojás alapú ízesített bor” megnevezések bizo
nyos feltételekkel ugyancsak helyettesíthetik az „ízesített bor” kifejezést.

11.1.1. Ürmösborok

Az ürmösbor az ízesített bor sajátos típusát képviselő, ősi eredetű ital. Az ürmösbort száz 
százalékban borból állították elő, régebben hagyományosan növényi eredetű adalékanya
gok, az utóbbi időkben ezekből készített szeszes kivonatok felhasználásával.
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Ürmösbort már az ókori görögök is készítettek (Kádár et al., 1982). E bort Európában 
is régóta készítik az olasz, a német, a francia borvidékeken, de igazi méretekben Olaszor
szágban Torinóban a XVIII. század második felében kezdték gyártani.

A XVI. században már hazánkban is ismert volt az ürmösbor. Méliusz Juhász Péter 
az első magyar nyelvű botanikai könyv írója szerint ürmösöket a borba főzött ürömfü 
felhasználásával készítettek (Csoma, 1993).

Magyarországon háromféleképpen készítettek ürmöst:
1. Kis vászonzacskókban szárított fehérürmöt lógattak a mustba vagy borba.
2. A XVIII. századtól terjedt el a főtt ürmös készítése, amikor az ürmösbomak szánt 

must egy részét főzéssel betöményítették. Ezt a tömény mustot öntötték össze a nor
mál musttal és ebbe lógatták bele a zacskós ürömfüvet, úgy lassan kierjedve kapták 
az ürmösbort.

3. A rácürmös a XVIII. században tűnt fel a délszláv lakta magyar vidékeken. Lényege, 
hogy a frissen szedett kékszőlöbogyóval, üröm, mustár és más fűszernövényekkel 
rétegesen telerakták a hordót, amire óbort öntöttek és a hordót jól lezárták.

Ürmösbort a II. világháború után nagy mennyiségben készítettek, főleg Budafokon, ahol 
elkülönített pincében adtak helyet e különleges ital számára. A fehér és a vörös ürmösök 
aperitifként hosszú időn át népszerűek voltak. Az évszázados tapasztalatok alapján az 
ízesítésre használt fűszerek köre jelentősen kiszélesedett az eredetileg felhasznált ürömfü 
mellett.

Az ürmöskészítéshez felhasznált fűszerek és drogok mérgező anyagokat nem tartal
maznak, kellemes ízűek vagy illatosak. A drogokat a szerint osztályozzák, hogy a nö
vény melyik része (gyökér, levél, virág, mag stb.) tartalmazza a hatóanyagokat. Borá
szati szempontból jobban kezelhető az íz- és illatanyag szerinti csoportosítás (K kller-  
Érczhegyi- T örök, 1969):

• nagyon keserű: ürömfü, kínakéreg, kvasszia,
• keserű: benedekfű, ezerjófü, enciángyökér, mustármag,
• gyengén keserű és aromatikus: kálmosgyökér, keserű narancshéj, angelika levele, 

rebarbara, angostura,
• aromatikus, többé-kevésbé csípős: angelikagyökér, narancshéj, koriander, borsfű, 

citromhéj, majoránna, bazsalikom, citromfű, izsóp, íriszgyökér, sáfrány,
• aromatikus, hűsítő: borsosmenta, fodormenta, kakukkfű, kardamomum,
• aromatikus, balzsamos: bodza, vanília, levendula, cickafark, kamilla, szagos müge, 

zsálya, rozmaring, somkóró,
• aromatikus, égető: fahéj, szegfűszeg, gyömbér, szerecsendió, szerecsendió-virág, 

szegfííbors,
• aromatikus, édes: ánizs, édeskömény, édesgyökér, borókabogyó, csillagánizs.

A kiválasztott fűszerekből áztatással (macerálás) vagy átfolyatással (perkoláció) szeszes 
kivonatot készítenek, majd a borhoz keverik. A fűszerkeverék összetétele, kivonatolása 
az egyes gyártók belső ügyéhez tartozik.

11.2. Ízesített boralapú ital

Az ízesített boralapú italt borból vagy borokból, lehetőség szerint hozzáadott szőlőmust
tal, illetve részben erjedt szőlőmusttal állítják elő; az elkészítéshez használt bornak a 
késztermékben legalább 50%-os arányban jelen kell lennie.

Az ízesített boralapú italt alkohol hozzáadása nélkül készítik; tényleges alkoholtartal
ma legalább 7 és legfeljebb 14,5 térfogatszázalék lehet. Ezen italokat esetleg édesítik, fíí-
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szemövények, fűszerek, és/vagy ízesítő élelmiszerek, engedélyezett aromakészítmények 
felhasználásával ízesítik.

r

11.3. ízesített boralapú koktél

Az ízesített boralapú koktél elkészítéséhez használt bornak, és/vagy szőlőmustnak a kész
termékben legalább 50%-os arányban jelen kell lennie.

Az ízesített boralapú koktélt alkohol hozzáadása nélkül készítik; tényleges alkoholtar
talma kevesebb, mint 7 térfogatszázalék. Ezen italokat esetleg édesítik, esetleg színezik, 
fűszernövények, fűszerek, és/vagy ízesítő élelmiszerek, engedélyezett aromakészítmé
nyek felhasználásával ízesítik.

A borászati termékeket és ízesítőket tartalmazó, legalább 1,2 térfogatszázalék alkohol- 
tartalmú, olyan ízesített italok kereskedelmi megnevezésében (például „wine-cooler”), 
amelyek nem állnak összhangban ezzel a rendelettel, nem történhet utalás szőlészeti-bo
rászati termékekre.



12. A BOR PALACKOZÁSA

A borászati technológia végső célja túlnyomó többségében palackozott borok előállítása, 
amely egyaránt megfelel a termelők, a forgalmazók és a fogyasztók érdekeinek. Világ
szerte érvényesül az a tendencia, hogy a borok minősége és eredetisége a palackozással 
szavatolható.

A palackozás a legösszetettebb borászati munka; egyesíti magában a magas színvonalú 
technológiát, a fejlett technikát és az összetett üzemgazdasági feladatokat. A borpalacko
zás összehasonlíthatatlanul nagyobb felelőséggel jár, mint a hordós borforgalmazás.

Technológiai oldalról elegendő utalni az állóképességre, hiszen a palackozott bornak 
kellő stabilitással kell rendelkeznie. Emiatt az adott bort előzetesen olyan kezelésekben 
kell részesíteni, amelyek az előírt ideig szavatolják tisztaságát, élvezeti értékének meg
óvása mellett.

Technikailag a műszaki fejlődés az egyre igényesebb, nagy kapacitású, automatizált 
gépsorok alkalmazását eredményezte. Mellettük azonban az utóbbi években hazánkban a 
kisebb pincészetek önálló palackozói is létrejöttek, amelyek korszerűségben felvehetik a 
versenyt a nagyüzemekkel.

Üzemgazdasági téren a nagyüzemekben szerteágazó munka- és üzemszervezési 
feladatokkal já r a palackozás. Közülük csupán a legfontosabbak: a borok előkészítésének 
és töltésének ütemezése a kellő fajtaválasztékban; a csomagolóanyagok és palackozási 
segédanyagok beszerzése, raktározása; a palackozott borok átmeneti és érlelő raktározá
sa; a palackozóüzem belső és külső szállításainak lebonyolítása; karbantartás, minőség- 
ellenőrzés, kereskedelem, adminisztrációs munka stb.

Ezek a feladatok a kisüzemi palackozókban is megvannak, azzal a lényeges különb
séggel, hogy ezekben a palackozás szezonális munka. A kisgazdaságok a bor legkedve
zőbb érettségi állapotához időzhetik a palackozást. Az alkalomszerű, azaz nem üzemszerű 
munka nagyobb fajlagos költségeit a borok egyediségéből, gyakran kiváló minőségéből 
származó többlet árbevétel kompenzálja.

A palackozott borok részaránya világszerte erősen eltolódott a hordós borokkal szem
ben. A fejlett iparral rendelkező országokban (Franciaország, Németország, Olaszország 
stb.) már évtizedekkel ezelőtt is palackozták a bortermés túlnyomó részét. Hazánkban a 
hetvenes években jött lendületbe a palackozás, de az akkori politikai helyzetben kizárólag 
a nagyüzemek folytathatták e tevékenységet. A részarányt tekintve jellemző a fejlődés
re, hogy a belföldi árubomak 1965-ben még csupán a 36%-át, 1970-ben már 60%-át, 
1980-ban pedig már közel 80%-át palackozott borként hozták forgalomba. A mai pa
lackos arány a kisüzemek körének belépése ellenére mérséklődött, mivel a nagyüzemek 
átalakulása, némelyek megszűnése, továbbá a szocialista piac összeomlása következté
ben országos viszonylatban csökkent a palackozás. A helyzet azonban évről-évre javul, s 
a felborult egyensúly kezd helyrebillenni. A palackos borok részarányának növeléséhez 
kereskedelmi, fogyasztói, társadalmi és gazdasági érdekek fűződnek.

A kereskedelmi érdekek már önmagukban is determinálják a borpalackozást. A palac
kozott bor kisebb egységekben, higiénikus, tetszetős formában, könnyen szállítható olyan 
fogyasztóhelyekre is, ahová a hordós bor gazdaságosan nem juthat el. A palackozott bor 
minőségének a szavatolása is kedvezőbb, és a felelősség könnyen tisztázható. A jobb 
eltarthatóság, a könnyebb kereskedelmi raktározás is további előnyt jelent a palackbo
roknál.
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A fogyasztói érdekeknek is jól megfelelnek a palackozott bor „kiszerelési” egységei. 
A fogyasztók széles rétegei könnyen hozzájuthatnak a teljes borválasztékhoz. A palacko
zott borok széles skálájával a legkényesebb gasztronómiai igények is kielégíthetők.

A társadalmi érdekek is a palackozás mellett szólnak. A palackozott bor ugyanis a kul
túrált borfogyasztás legjobb biztosítéka: az így vásárolt borokat többnyire az étkezéshez 
fogyasztják.

Végezetül a közgazdasági okokra hívjuk fel a figyelmet. Az egész éven át folyama
tosan működő palackozóüzem termelési eredménye a folyamatos értékesítés, és ebből 
eredően a folyamatos árbevétel. A kellő megalapozottsággal, szakértelemmel folytatott 
palackozás többletnyereséget hoz a hordós borok értékesítésével szemben. Ugyanakkor 
hangsúlyozzuk, hogy a palackozás erőltetése a kellő feltételek hiányában a borászati 
üzem kudarcát okozhatja.

12.1. Palackozóüzemek

Magyarországon a palackozást is végző pincészetek száma az 1989. utáni átalakulás (pri
vatizáció) következtében jelentősen gyarapodott. Az új palackozók döntően kis- és kö
zépüzemek, amelyek rendkívül változatos színvonalúak, és többnyire a saját termelésű 
szőlőből készítenek egyedi karakterű borokat. A legkiválóbb termelők olyan kiemelkedő 
minőségű borokat szállítanak a belföldi és az export piacokra, amelyek jogos elismerést 
váltottak ki a fogyasztók körében.

Az átalakult nagyüzemekben is rendkívül nagy fejlődés tapasztalható a borminőség 
javulásában. Jól érzékelhető, hogy -  a korábbi évtizedek gyakorlatától eltérően -  piacra 
termelnek. Ez versenyhelyzetbe hozta őket a nemzetközi piacokat uraló francia, olasz, 
spanyol stb. borhatalmakkal szemben, s a borpiacot jellemző éles konkurenciában csak a 
minőséggel maradhatnak talpon.

A belföldi borértékesítésben egy „spontán területfelosztás” alakult ki a kis- és nagy
üzemek között. A kistermelők egyedi karakterű, kiváló borai kis szériában, főleg az ét
termek és a borszaküzletek hálózatában jelennek meg. A nagyüzemekben nagy szériában 
palackozott borok az üzletláncok, bevásárló központok polcait és az export szállításokat 
uralják. így a kis- és nagyüzemek jól megférnek egymás mellett, sőt a borminőség szün
telenjavításában pozitív kölcsönhatás fedezhető fel közöttük.

A kistermelők egyedi megjelenésű boraira az évjárat erősebben rányomja bélyegét, 
mivel évről-évre egyazon ültetvény terméséből készítik a bort. Ezzel szemben a nagy
üzemeknek milliós szériában töltött boraikat viszonylag kiegyenlített minőségben kell 
produkálniok. Náluk általában háttérbe szorul az egyediség, és nagy hangsúly helyeződik 
a minél tökéletesebb harmóniára. Mivel a szőlőtermést (ritkábban a bort) termelőktől vá
sárolják, differenciált áraikkal módjukban áll összhangba hozni a termelők érdekeltségét 
saját borpiaci érdekeikkel.

Az időszakosan működő kis- és középüzemi palackozók töltési kapacitása széles ha
tárértékek között (1000-3000 palack/óra) váltakozik (101. ábra). Működésükre jellemző, 
hogy a borokat közvetlenül a készrekezelés után letöltik és adjusztálás nélkül máglyák
ba rakva vagy konténerekben pihentetik. A palackokat közvetlenül a forgalomba hozatal 
előtt „kiszerelik”, csomagolják.

A nagyüzemi borgazdaságokban általában önálló üzemként működnek a palackozók. 
Ezekben az alábbi üzemrészek találhatók:

• göngyöleg- és segédanyagraktár,
• borelőkészítő,
• töltőcsamok,
• készáruraktár.

258



101. ábra. Komplett borpalackozó berendezés, kis térigénnyel, 
3 ezer palack/óra névleges teljesítménnyel

• laboratórium,
• kiegészítő üzemrészek.

12.1.1. Göngyölegraktárak
A palackozóüzemek légtérigényesebb részei a különféle raktárak. Ezekben a palackozás
sal kapcsolatos összes anyagnak (dugó, címke, kupak, ragasztóanyag, kartonelemek stb.) 
helyet kell biztosítani a közlekedési és a tűzbiztonsági előírások betartásával. Rendsze
rint a kartonok összeállítását is a raktárakhoz kapcsolódó helyiségekben kell elvégezni. 
Számolni kell azzal is, hogy az üres palackoknak túlnyomó részét fedett térben szükséges 
elhelyezni. Ez különösen a téli időszakban fontos, amikor a lehűlt palackok közvetlenül 
nem kerülhetnek a mosó-, illetve öblítő gépbe. A palackok előkészítésekor tartsuk be a 
20 °C hőlépcsőt a törési veszteség csökkentéséhez.

A palackozóüzemekben általában az egy-két hónapi működéshez szükséges raktár- 
készletnek rendelkezésre kell állni.

12.1.2. Borelőkészítő
A borelőkészítő üzemrészben helyezik el a puffertartályokat, melyek méretezésénél a 
töltősor kapacitását kell alapul venni. Ugyanitt megy végbe hidegsteril palackozáskor 
a csírátlanító-(EK) szűrés. Az előkészített bort fogadó puffertartályból a végső kezelést 
ellátó membránszűrőkön át ju t a töltőtartályba a tökéletesen sterilizált bor. A membrán- 
szűrőket a töltőgép közvetlen közelében helyezik el, hogy minél kisebb legyen az utófer
tőzési veszély.

Melegsteril palacktöltés esetén a bor felmelegítésére szolgáló, a töltőgéppel összehan
golt teljesítményű, lemezes hevítő beiktatásával a puffertartályból közvetlenül a töltőtar
tályba jut a bor.

A borelőkészítő vezetékrendszere a töltőgép kiszolgálásáig saválló acél cső. Itt alakít
ják ki a CIP rendszerű tisztításhoz és fertőtlenítéshez szükséges egységeket (tartályok, 
szivattyúk stb.).

259



12.1.3. Töltőcsamok

A töltő üzemrész magában foglalja a palack-előkészítő, a töltő és palackozó, a kiszere
lő és csomagoló helyiségeket. A helyiségek üvegfalakkal vannak elválasztva egymástól. 
Bennük helyezkednek el a palacktöltés teljes munkafolyamatát végző gépek. A gépsort 
palackszállító szalag, illetve görgős szállítópálya kapcsolja össze. A 102. ábra üvegfallal 
elválasztott töltöcsarnok alaprajzi elrendezését vázolja elénk.

A palackelőkészítő a palackraktárral, a kiszerelő és csomagoló helyiség pedig a kész
árú raktárral van közvetlen összeköttetésben. A csarnok centrumában helyezkedik el a 
töltést és a zárást szolgáló, elkülönített töltőhelyiség. A legkorszerűbb üzemekben a töltő 
helyiségbe steril levegőt fuvatnak, állandó, 0,1 bar túlnyomást biztosítva (Laminar Flow 
System). Ezáltal innen mindig kifelé áramlik a levegő, és a töltő nem szennyeződhet a 
szomszédos helyiségek párás, poros, szennyezett levegőjével.

♦ palackraktár készáruraktár *
1 2 3

palackelőkészítő

4 5 6 7 8 9 10

átjáró kiszerelő és csomagoló

102. ábra. Töltöcsarnok, üvegfallal elválasztott töltöhelyiséggel. 
Palack-előkészítő helyiség: 1. palackmosó, 2. palacköblítö, 3. palacksterilizáló. Töltőhelyiség: 
4. töltőgép, 5. dugaszológép. Kiszerelő- és csomagolóhelyiség: 6. kupakfelrakó, 7. kupakoló, 

8. címkéző, 9. palackberakó, 10. palettázó

12.1.4. Készáruraktár

A készáruraktár kialakításakor fontos szempont, hogy a palackozott borok a forgalma
zásig teljes választékban elhelyezhetők és hozzáférhetők legyenek. Minőségi borok ese
tében alapvető követelmény, hogy legalább egy havi forgalomnak megfelelő borkészlet 
szabályozott légterű (12-18 °C), száraz levegőjű (max. 70% relatív páratartalom) raktár
ban pihenjen. A palackozás folyamán szükséges többszöri bormozgatás következtében a 
bor megbolydult egyensúlyi állapotának a helyreállításához ugyanis pihentető raktározás 
szükséges.

A készáruraktár belső terének könnyűszerkezetes kialakítása, szükség szerinti átren
dezése ma már a belső építészet sajátos specifikuma, amely bármely anyag, termék rak
tározásához megfelelő keretet szolgáltat. A palackos készáruraktár kombinálható az üres 
palackok és egyéb térigényes anyagok, göngyölegek raktározásával.

A kartondobozok, műanyag ládák (rekeszek) rakodólapra helyezve, emelővillás tar
goncával könnyen szállíthatók, és a raktáron belüli átcsoportosítás is célszerűen meg

260



oldható. Ahhoz, hogy az emelővillás targoncákkal 4 egységrakomány (rákász) egymásra 
helyezhető legyen, legalább 5 m belmagasság szükséges. A targoncák zavartalan közle
kedéséhez 2-2,5 m széles közlekedőutat kell szabadon hagyni.

A palackosbor-érlelő pince a készáruraktár speciális változata, ahol szereletlen palac
kokban, máglyákban, keretes raklapokon vagy rácsozott konténerekben, fajták szerint el
különítve érleljük a borokat, borkülönlegességeket. A palackok címkézetlenül fekszenek, 
de a kupakot a dugó penészesedés és más károsodás elleni védelmére ajánlatos a palackra 
helyezni. Palackosbor-érlelő pincével szemben követelmény az egyenletes -  fehérbornál 
10-12 °C, vörösbornál maximum 15 °C -  hőmérséklet.

A palackbor-érlelő pince a kisüzemek viszonylatában szinte általános gyakorlat, ahol 
egy rövid időintervallumban letöltött borokat akár egy évig, sőt -  nagy vörösborok, bor
különlegességek esetében -  hosszabb ideig így érlelnek. Nagyüzemekben inkább 3-6 
hónapig tartó érlelés után kerülnek ki a borok az érlelő pincéből, és a palackok külső 
tisztítása, majd szerelése után esetenként még a készáruraktárban is tovább érlelődnek.

12.1.5. Laboratórium
A laboratórium nélkülözhetetlen része a palackozóüzemnek. A laboratóriumi munka ki
építése jelentősen függ az üzem nagyságától.

Egész éven át megszakítás nélkül működő nagyüzemekben a rendkívül szerteágazó 
tevékenységi kört a palackozásra specializált minőségellenőrző laboratórium látja el. 
A palackozásra kerülő borok kémiai vizsgálatától és műveletenkénti mikrobiológiai el
lenőrzésétől kezdve a palackok, a dugók, a címkék, a kartonelemek és számos palacko
zási segédanyag szabvány szerinti megfelelőségét, azaz a palackozási tevékenység teljes 
körű vizsgálati rendszerét szigorú belső előírások alapján végzik.

A nagyüzemek többségében azonban a laboratórium nemcsak a palackozóüzem, ha
nem a szőlőfeldolgozó, mustkezelő, erjesztő, borkezelő üzem és az érlelőpince számára 
is ellátja a „gyártásközi” feladatokat. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a palackozással 
kapcsolatos vizsgálatok érthetően a laboratóriumi munka legkiemeltebb feladatait képe
zik. Naprakészen ismerni kell az érvényes előírásokat, azok változásait, s mellettük az 
importáló országok törvényes rendelkezéseit, az exportborokra vonatkozó, szerződésben 
rögzített, konkrét előírásokat.

A laboratóriumi munka legfőbb funkciója a minőségbiztosítás.
A minőségbiztosítás. Ez a borászati üzemben alkalmazott technológia teljes láncolatá

nak személyekre és műveletekre lebontott kötelezően előírt megvalósítását és szisztema
tikus belső ellenőrzését jelenti. A minőségbiztosítás fókuszában a borpalackozás mikrobi
ológiai ellenőrzése áll, amelynek korszerű módszere az ún. HACCP rendszer (részletesen 
lásd: Borászati mikrobiológia c. tankönyvben).

A kisüzemek legfeljebb az általános kémiai és palackállósági vizsgálatokat (lásd: A pa
lackozást megelőző műveletek című alfejezetet) végzik el saját tevékenységi körükben, 
és a speciális vizsgálatokat inkább jól felszerelt kutató és szolgáltató laboratóriumokkal 
magbízás alapján végeztetik el.

12.1.6. Kiegészítő üzemrészek
A palackozóüzemhez sok olyan üzemrész kapcsolódik, amelyek egyben a borászati 
üzemnek is elválaszthatatlan tartozékai. Ezek a következők:

• energiatelepek,
• karbantartó műhelyek,
• üzemi irodák,
• szociális helyiségek.
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Ezek az üzemrészek nemcsak a palackozó-, hanem az egész borászati üzem működését 
is szolgálják, de a borkezelő üzemtől különállóan működő, önálló palackozóüzemek sem 
nélkülözhetik ezeket az üzemrészeket.

Az energiatelepek feladata az üzem ellátása hűtő- és fütőenergiával. Az egyes üzemek, 
üzemrészek igénye a különböző időszakokban nagyon eltérő lehet. A hűtőgépek telje
sítményét például az erjedési időszakban jelentkező hütöenergia-igényhez kell méretez
ni, mert ez rendszerint nagyobb, mint amennyi a borok lehűtéséhez és hidegkezeléséhez 
szükséges. Itt kell elhelyezni a vízlágyító berendezést, és amennyiben gazdaságosan al
kalmazható, a légkondicionáló-klímaszabályozó berendezést is. Az energiatelephez tarto
zik a villamos transzformátor és a vízellátáshoz szükséges szivattyútelep is.

A palackozóüzem víz- és energiaszükséglete 1000 palackra vonatkoztatva:
• víz 1-1,5 m3,
• gőz 80-100 kg,
• elektromos energia 7-10 kWh.
A karbantartó műhelyek méretét, létszámát a borászati üzem nagysága határozza meg.
Az üzemi irodák és a szociális helyiségek kialakítása, létszáma ugyancsak az üzem 

méretétől függ. A szociális helyiségekkel kapcsolatos követelményeket a munkavédelmi 
rendeletek rögzítik.

12.2. A palackozás bortechnológiai igényei

Már utaltunk arra, hogy a borpalackozás nagy műszaki felkészültséget és szakértelmet 
kíván. Az alábbi kettős feladatnak kell megfelelni:

1. Kifogástalan stabilitás, vagyis zavarosság- és üledékmentesség, továbbá egyéb hát
rányos változások nélküli állapot szavatolása a bor fogyasztásáig.

2. A szőlőtermésből származó, illetve a tárolás folyamán kialakult finom borjelleg 
veszteségmentes átvitele a palackba.

A kettős feladat meghatározza a borkészítéssel és -kezeléssel szemben támasztott tech
nológiai igényeket.

Első számú igény a teljes borkészlet stabilizálása. Régebben a pince borkészletéből 
hosszabb-rövidebb idő után kiválasztották a palackozásra szánt borokat, melyek csupán 
kisebb részét képezték az összforgalomnak. Ez könnyebbséget jelentett a pincészetek 
számára. Ezzel szemben ma úgyszólván a teljes borkészletet alkalmassá kell tenni palac
kozás céljára.

A palackozás előtti kezelést, az érlelés időtartamát befolyásolja a borok összetétele 
és jellege. A túlérett szőlőből nyert nehéz, telt édes borok és a vörösborok érlelése hosz- 
szabb időt (1-3 év) kíván, mivel értékes jellegüket az ászkolás alatt kifejlődő másodlagos 
illat- és zamatanyagok adják. A hosszabb érlelési idő folyamán a tisztító- és a stabilizáló 
kezelések is elhúzódnak, és viszonylag nagy szerepük van a spontán tisztulási és stabili
zációs folyamatoknak. Ezeket a zömében oxidatív borokat fejlődésük tetőpontján vagy 
közvetlenül azt megelőzően palackozzuk.

Más elbírálás alá esnek a könnyű, üde, reduktív borok, melyek jellegét a szőlőtermés
ből származó illat- és zamatanyagok határozzák meg. A reduktív boroknál nem beszél
hetünk a fejlődés tetőpontjától olyan értelemben, mint az oxidatív boroknál, hiszen itt az 
ászkolási termékek háttérbe szorulnak, sőt gyakran nemkívánatosak. Következésképpen 
e borok nem igénylik az érlelő tárolást. A követendő technológia tehát röviden: a túlérés 
bevárása előtti szüret, gyors és zárt szőlőfeldolgozás, a must osztályozása és kezelése, az 
erjedés szabályozása, a kierjedt újbor optimális szabadkénessav-tartalmának kialakítása,
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gyorsított tisztító kezelése (derítés, szűrés), stabilizálása, korai palackozása, forgalomba 
hozatala. A korai palackozás további, közgazdaságilag is számos előnyt rejt magában, pl. 
csökkenthető az átmenő óborkészlet, nő a forgóeszközök forgási sebessége stb.

A korai palackozásnak feltétele a borok gyorsított ütemű stabilizálása. Ebben nél
külözhetetlen elem a must osztályozása. Vegyük figyelembe, hogy legkönnyebben 
készrekezelhetök a színmustból készített borok.

A korai palackozás természetszerűleg csupán a borkészlet egy részét érinti, hiszen a 
palackozó egész éven át folyamatosan működő üzem. így szükségessé válik, hogy re
duktív borokat óborként is palackozzunk. A gyorsított kezelést mint technológiai igényt 
azonban - számos előnye miatt -  ilyen esetben is érvényesíteni kell (Eperjesi, 1962).

A különböző zavarosodásokkal szemben stabillá kezelt borokat organoleptikai érté
kükben is stabilizálni kell. A finom borjelleg megóvásához pórusmentes tárolás szüksé
ges. Ehhez megfelelnek a tökéletesen sterilizálható acéltartályok. Havonkénti vizsgálattal 
ellenőrizzük a bor kedvező állapotának fenntartásához szükséges kénessavszintet, vala
mint az élő élesztősejtek számát. A hiányos ellenőrzés és a hatékony technológiai beavat
kozások elmaradása esetén a borban hátrányos mikrobiológiai folyamatok indulhatnak, 
amely gazdasági szempontból rendkívül hátrányos helyzetbe hozza az üzemet. Emiatt a 
mikrobiológiai stabilitás ellenőrzése nem korlátozódhat közvetlenül a palackozás előtti 
időszakra, hanem folyamatosságot kíván.

E feladat különös jelentőséggel bír a cukrot is tartalmazó boroknál. A borok édeské
séről, azaz cukortartalmuk kialakításáról „A bor kezelése” c. fejezetben részletesen szól
tunk. Tudnunk kell, hogy ehhez gondoskodni kell mind az alapbor, mind az édesítőanyag 
előzetes mikrobiológiai stabilitásáról. Számolnunk kell azzal, hogy a sűrített szőlőmust 
felhasználása e tekintetben nagyobb kockázatot jelent, mint a kénessavval fojtott must 
vagy a finomított szőlőmustsűrítmény használata.

Rendszeresen és különös gondossággal fertőtlenítsük a borral közvetlenül érintkező 
berendezéseket, mert a legnagyobb veszély az érintkezési infekció. A legveszélyesebb 
fertőzési gócok rendszerint a csőösszekötések. Fertőzöttség esetén alapos fertőtlenítést 
végezzünk nagy hatásfokú szerekkel.

Ha a bor sok élesztősejtet tartalmaz, az EK-szűrés hatása kétségessé válik. Emellett 
a szűrés költségesebbé és lassúbbá válik a gyakori szűrölapcserc miatt. Ezért az erő
sen fertőzött bort pasztőrözni kell. Utána EK-szűrés, majd membránszürés következhet. 
A pasztőrözés kiváltható Cross-flow szűréssel, amelynek eredményességétől függően vá
lasztható az esetleges következő szűrés.

Az élesztők mellett legtöbbször baktériumok is jelen vannak. Utóbbiak száraz boroknál 
is okozhatnak zavart. A baktériumos fertőzés kivédésére kétféle kezelési mód ajánlható.

Egyik kezelési mód a Cross-flow szűrés, amellyel egyidejűleg eltávolíthatók a bakté
riumokkal együtt a zavarosító (szuszpendált) részecskék is. Lényeges azonban, hogy a 
kezelést -  főképpen a reduktív bukéboroknál -  legalább két hónappal a palackozás előtt 
elvégezzük (Janky, 1997).

A másik kezelési mód szerint szükség esetén tisztító előszűrést, majd Dead-end rend
szerű membránszűrést végzünk. Az utóbbi a palackozáskor is beiktatható, mert ez -  
szemben a keresztirányú szűréssel -  nem viseli meg a bort.

12.3. A palackozást közvetlenül megelőző műveletek

Palackozásra csak készre kezelt, kellő élvezeti értékű, stabil borok kerülhetnek. A palac
kozóüzem feladata, hogy a kifogástalanul előkészített bor kedvező állapotát a munkafo
lyamatban megőrizze és a fogyasztásig biztosítsa.
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Közvetlenül a palackozás előtt ellenőrző vizsgálatokat végzünk. Az ellenőrzésre szol
gálnak az analitikai, organoleptikus, a mikrobiológiai vizsgálatok, továbbá az álló- és 
szállítóképesség megállapítása. Kémiai stabilizálószerek felhasználása esetén az egyes 
szereket is a palackozás előtt keverjük a borhoz. A borok frissessége szénsavazással fo
kozható.

Az ellenőrző vizsgálatok -  amint az a névből is kitűnik -  a palackozóüzem ellenőrzési 
rendszerét képezve a forgalomba hozatali engedély igénylése előtti kontrollvizsgálatok- 
nak minősülnek. Ennélfogva minimum az érvényben lévő hivatalos vizsgálatoknak kell 
megfelelni, amelyek szükség szerint kiterjesztendők egyéb paraméterek, jellemzők mé
résére.

A kötelező vizsgálatok körét a 607-2009 EK rendelete továbbá ezt kiterjesztve a 
127/2009.(IX:29.) FVM rendelet tartalmazza.

Az analitikai vizsgálatok az alábbi jellemzőkre kötelezőek (nevezett EK-rendelet):
• összes és tényleges alkoholtartalom,
• összes cukortartalom fruktózban és glükózban kifejezve (beleértve a szacharóz, 

esetleges mennyiségeit is pezsgők és gyöngyözöborok esetében),
• összes savtartalom,
• illósavtartalom*,
• összes kén-dioxid-tartalom,
• szénsavas boroknál szén-dioxid-túlnyomás (lásd: szénsavas borok).

Fentieken túlmenő analitikai, valamint palackállósági (hideg-, meleg-, levegő-, rázópró- 
ba) vizsgálatokra szóló előírások a nevezett FVM rendeletben találhatók.

Külön szólunk olyan eseti vizsgálatokról, amelyeket elsősorban az exportboroknál az 
importálók különleges -  szokványostól eltérő -  igényei szerint írnak elő. Ilyenek külön
böző anyagok használatára, maradékanyagok (pl. fémes szennyeződések) határértékeire 
stb. vonatkozhatnak, melyeknek összhangban kell állniuk az OIV által közzétett nemzet
közi borászati kódex követelményeivel.

Az érzékszervi vizsgálatok az alábbi jellemzőkre terjednek ki (nevezett FVM-rendelet):
a) szín: a címkén nevezett színnek (fehér, rozé, vörös) és jellegének megfelelő,
b) tisztaság: legalább tiszta, üledékmentes,
c) illat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő,
d) íz, zamat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő,
e) gyöngyözés: összes pezsgő, habzóbor esetében finom, tartós.

A mikrobiológiai vizsgálatok a „Borászati mikrobiológia” című könyv palackozásról 
szóló fejezetében találhatók.

Hangsúlyozzuk a palackozás előtti vizsgálatok ellenőrzési jellegét.
Nagyon igényesnek kell lennünk a tisztaság megítélésénél. Az előírás szerint elegendő 

a „tiszta” kategória, de a palackos bornak tükrösnek kell lennie. Tükrös az a bor, amely 
zavarosság nélkül, tökéletesen átlátszó, és sötét háttér előtt égő gyertya fényében csillog.

A kémiai stabilizálószerek felhasználása is a palackozást közvetlenül megelőző mű
veletekhez tartozik. A borkőstabilitás elősegítésére metaborkösavat, a cukrot tartalmazó 
borokhoz kálium-szorbátot vagy dimetil-dikarbonátot adhatunk.

A kémiai szerek adagolásának a szükségességéről alapos vizsgálatokkal győződjünk 
meg. A palackozás előtti S 0 2-kiegészités kétes értékű módszer.

A készre kezelt borok ugyanis fizikokémiailag -  ezen belül redoxinívójukban is -  sta
bilizált rendszerek, ezt a kénezés felboríthatja, s a bor „finomösszetételi harmóniája”

* Az illósavtartalom határértéke fehér- és rozéborok esetében 1,1 g/l (kivéve: Tokaji borkülönlegességek), vö
rösborok esetében 1,2 g/l
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csorbát szenved. A palackozás előtti kiegészítő kénezés vélt kedvező hatása az esetek 
többségben csak ideig-óráig tart; az adagolt kén-dioxid reakciósebessége a koncentráció
növelés révén meggyorsul, s a szabadkénessav viszonylag gyorsan -  néhány héten belül
-  lekötödik vagy oxidálódik, ezáltal előny helyett hátrányt okoz ( Eperjesi, 1971).

A kierjedt újbor az első fejtés előtt 2-3 g/l, utána 0,8-1 g/l szén-dioxidot tartalmaz. Ez 
a mennyiség a derítés, szűrés után 0,5-0,7 g/l-re csökkenhet.

A könnyű borok üdeségénck a fenntartásához kb. 0,8-1,0 g/l szén-dioxid szükséges.
A hiány mesterséges szénsavazással (impregnálás) pótolható. Az adagolandó meny- 

nyiséget organoleptikus értékeléssel állapítjuk meg. A bor felfrissítése céljából általában 
0,8-1,0 g/l-re növeljük a bor szén-dioxid-tartalmát, amely az első fejtés utáni állapotnak 
felel meg. Szükség esetén adagolhatunk több szén-dioxidot is. A csendes borok forgalom
ba hozatalakor az így kezelt borban a szén-dioxid mennyisége legfeljebb 3 g/l lehet, és a 
túlnyomásnak 20 °C hőmérsékleten 1 bar alattinak kell lennie.

A palackozandó bor kezelésének végső művelete a szűrés, amely a palackozási tech
nológiától függően EK-szürés és membránszürés vagy egyszerű, „csak” tükrösre szűrés.

A palackozóüzemnek bonyolult feladatot kell megoldania szigorú technológiai fegye
lem, magas fokú technika és szerteágazó üzemszervezési munka követelményei mellett.

12.4. A palackozás technológiája

A borászati technológia mai fejlett színvonalán a zavarosodások ellen -  egy kivételtől 
eltekintve -  stabillá kezelhetők a borok. A kivételt a mikrobiológiai zavarosodások kép
viselik, közöttük is az élesztőzavarosodás a leggyakoribb, a legveszélyesebb.

Az élesztőzavarosodás azért következhet be, mert a hozzáértő, szakszerű kezelés elle
nére is maradhatnak élő élesztősejtek a borban, illetve a bor a megtöltött palackok lezárá
sáig fertőződhet. A palackozott borban levő élő élesztősejtck a számukra kedvező körül
mények között elszaporodnak, a maradék cukrot erjesztik, majd elpusztulnak. E veszély 
tehát elsősorban a maradék cukrot tartalmazó boroknál áll fenn.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az élesztőzavarosodás a száraz boroknál sem kizárt. 
(A gyakorlatban különben is alig fordul elő tökéletesen száraz bor.) Az élesztők a száraz 
borokban is elszaporodhatnak, zavarosodást vagy utóerjedést okoznak. Az elhalt élesztő
sejtek összetapadnak, és jellegzetes élesztőüledék jelenik meg a palack alján.

A borban baktériumok is vannak. Ezek is okozhatnak elváltozásokat.
Látható, hogy a borok mikrobiológiai stabilizálásának a borászati technológia utolsó 

láncszeménél, a palackozásnál különös jelentősége van. A mikrobiológiai stabilizálás a 
palackozás folyamatában kémiai és fizikai módszerekkel végezhető. Esetenként a kétféle 
módszer kombinálása célravezető.

A kémiai módszerek közül számításba vehető a kálium-szorbát, valamint a dimetil- 
dikarbonát (DMDC) (lásd: A bor stabilizálása c. fejezetet).

A fizikai módszerek közül ismeretes a hidegsteril palackozás és a melegsteril palac
kozás. Mindkét palackozási technológiával elérhető az alapvető célkitűzés, a biológiai 
stabilizálás. Célszerű azt a technológiát választani, amely az adott körülmények között a 
kellő mikrobiológiai biztonság mellett gazdaságos, és nem hátrányos a bor minőségére.

A borpalackozási technológia megválasztásában további igény a borok oxidáció elleni 
védelme, valamint szénsavazás esetén a kívánt CO,-tartalom megőrzése. Előbbi szem
pont a reduktív jellegű boroknál, utóbbi a gyöngyöző-, a pezsgő- és a habzóboroknál 
jelentős.

Figyelembe véve a különböző borok palackozásával kapcsolatos kívánalmakat -  kö
zöttük is kiemelten a mikrobiológiai stabilizálást -  a borpalackozási technológiák között
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számításba jöhet a hidegsteril palackozás, a melegsteril palackozás, valamint a szénsavas 
borok palackozása.

A mikrobiológiai stabilizálás mélyebb összefüggéseit a „Borászati mikrobiológia” 
című könyv részletezi. E helyen a főbb technológiai teendőkre összpontosítunk.

12.4.1. Hidegsteril palackozás

A hidegsteril palackozási technológia lényege, hogy a készre kezelt bort EK-, majd 
membránszürön csírátlanítjuk, és aszeptikus körülmények között steril palackba töltjük. 
A klasszikus hidegsteril technológia befejező művelete, az EK-szűrés tehát kiegészült a 
membránszüréssel. Utóbbi amiatt indokolt, mert a biológiai almasavbontást végző tej- 
savbaktériumok, továbbá az EK-szűrőlapokról esetlegesen a borba kerülő szürőanyag 
szálacskák csak így távolíthatók el. Joggal ruházzák fel tehát a membránszűrést „az őr 
szerepe” titulussal. Ajánlatos kettős membránszürést végezni 0,8 (im, illetve 0,45 |im 
pórusméretű membránokkal. Előbbiek az esetleges élesztömaradványokat, utóbbiak a 
baktériumokat szűrik ki.

Sterilizálni kell a bort, a palackokat, a dugókat, a töltő- és palackzáró gépeket és a töl
tőhelyiséget. A palackok, dugók steril csomagolása ma már gyárilag megoldott.

A gépek és berendezések sterilizálására legbiztonságosabb a kis nyomású (0,5 bar túl
nyomású) gőz. A palackokat kénessavval vagy ózonnal sterilizáljuk. Palackozáshoz steril 
dugót használunk. A palacklezáró gépek dugószorító szerkezetét napközben többször öb
lítsük át forró vízzel.

A töltőhelyiség sterilitását ellenőrző vizsgálatok kimutatták, hogy a steril munkakörül
ményeket nem annyira a levegő, mint az -  érintési -  infekció rontja. A reinfekció egyik 
jelentős hordozója maga a dolgozó ember, ezért fontos, hogy a töltő- és palacklezáró gép 
kezelője tiszta munkaruhában (fehér köpeny, nőknél fejkendő, gumikesztyű stb.) végezze 
a gépek ellenőrzését, kiszolgálását. Ugyanezek a higiéniai követelmények érvényesek a 
szűrök kezelésénél is.

A hidegsteril palackozási technológia munkafolyamatát a 103. ábra szemlélteti.

103. ábra. A hidcgsteril palackozás munkafolyamata: 1. palackfcladás, 2. palackmosás, 
illetve -öblítés. 3. palackátvilágítás, 4. palacksterilizálás, 5. a bor hőfokának emelése töltéshez, 

6. EK-szürés, 7. membránszűrés, 8. töltés, 9. palackzárás, 10. kupakolás, 11. címkézés,
12. csomagolás



A pincehőmérsékletű bort a borelőkészítő üzemrészben lemezes hőcserélőn 20 °C-ra 
melegítjük. E hőfok kialakításának kettős célja van: egyfelől minimálisra csökkentjük a 
folyadékdilatációt, miáltal kis palacklégtér meghagyásával sem következhet be dugóki
tolódás, másfelől nem keletkezik a palackon páralecsapódás, ami zavart okozna a cím
kézésben.

A töltőüzemben a bor először egy fémtankba (előtank) kerül. Az elötank segítségével 
automatikus fejtés válik lehetővé. Ezáltal a borfejtő gép esetleges üzemzavarai miatt vagy 
hordóváltáskor sem kell a töltéssel leállni. Az előtank űrtartalma általában a töltőgép 
órateljesítményének 60%-a. A bor felfrissítéséhez vagy habzó- és gyöngyözöborok előál
lításához szükséges szén-dioxidot az előtankban keverjük el a borral (lásd: Szénsavas bo
rok palackozása című fejezetet). Kettős falú fémtank alkalmazásával a bor palackozásra 
beállított hőmérséklete is állandósítható.

Az előtankból a bort sűrített levegő, nitrogén vagy szén-dioxid juttatja a membrán 
szűrőn keresztül a töltőgépbe. A szűrő előtt a nyomóvezetékbe golyós úszószelepes sza
bályozó (visszacsapó szelep) van beiktatva. Ennek az a feladata, hogy üzemzavar esetén 
a szűrő kiürülését megakadályozza.

A palackot kén-dioxid-gázzal, kénessavoldattal vagy ózonnal sterilizáljuk, majd a bort 
töltőgépen átjuttatjuk a steril palackba. A palack a sterilizáló berendezéstől a töltőgépig, 
majd innen a dugaszolóig ultraviola (UV) sugárral sterilizált, fedett futószalagon halad.

A borellátó rendszert a hőcserélőtől a töltőgépig saválló acél csővezetékkel kapcsol
juk össze. A kiépített acél csővezeték a legbiztonságosabb, könnyen tisztítható és gőzzel 
sterilizálható.

12.4.2. Melegsteril palackozás
A palackborok biológiai stabilizálásának másik módja a melegsteril palackozási techno
lógia. Az eljárás lényege az, hogy az előzőleg készrekezelt, hőre stabil, szűrt bort lemezes 
borhevítőn 45-65 °C-ra hevítjük, és ugyanarra a hőfokra melegített palackba töltve le
zárjuk. A módszer sterilizálási biztonságát a bor töltési hőfoka és az alkohol dezinficiáló 
hatása adja meg. A csírátlanítást a palackozás folyamán egyedül a bor felmelegítésére 
alapozzuk. Elmarad tehát a palackok, a dugók, a töltőberendezés és a töltőhelyiség sterili
zálása. Különös gondot igényel viszont a bor minőségéhez igazodó töltési hőfok ingado
zásmentes biztosítása. Az üres palackokat a mosógépben melegítjük elő oly módon, hogy 
a palackok utolsó kezelése a melegvizes öblítés.

A melegsteril palackozási technológiával működő üzem munkafolyamatait a 104. ábra 
szemlélteti.

E technológia szerint a bort egyszerű lapszűrőn keresztül az előtankba fejtjük. (Tehát 
nemcsak a lapszürő funkciója, hanem a helye is megváltozik a hidegsteril palackozáshoz 
képest.) Innen a bort az előző módon a lemezes borhevítőbe juttatjuk, ahol a kívánt hő
fokra felmelegedve a töltőgépbejut.

Külföldön az általánosan elfogadott gyakorlat szerint a töltési hőmérséklet 50-55 °C. 
A hazai üzemek is e határértékek között töltenek, de inkább az 55 °C-ot közelítik meg 
( S ü m e g i, 1976).

A bor kívánt töltési hőfokáról a hőcserélőbe épített és a töltőgéppel összekötött au
tomatikus hőfokszabályozó gondoskodik. A hőérzékelő egy háromágú átváltószelepet 
működtet. Akkor, ha a bor hőfoka több vagy kevesebb a szükségesnél, a szelep a kerülő
vezetéken át visszavezeti a bort az előtankba.

Az 55 °C-ra melegített bort a mikrobiológiai stabilitás biztonságához 10-15 percig kell 
tartani e hőfokon vagy ezt közelítően, de legalább 50 °C-on. Ennél nagyobb hőfok vagy 
hosszabb melegen tartás illat- és ízkárosodást okozhat, a kisebb hőfok viszont a mikro
biológiai stabilitást veszélyezteti.

267



104. ábra. A melegsteril palackozás munkafolyamata: 1. palackfeladás, 2. palackmosás 
melegvizes utóöblítéssel, 3. palackátvilágítás, 4. palackszűrés, 5. borhevítés töltéshez, 6. töltés, 

7. palackzárás, 8. kupakolás, 9. címkézés, 10. csomagolás

Kívánatos lenne, hogy a bor '/2-1 órai melegen tartás után a palackborraktár eredeti 
hőfokára hűljön. A palackozott bor azonban saját hőtöbbletének leadásával melegíti a 
helyiséget, ezért -  főként a nyári időszakban -  természetes úton nem is hűlhet le. Ilyenkor 
mesterséges hűtést kell alkalmazni.

Az elmondottakból következik, hogy a melegsteril palackozás mikrobiológiai szem
pontból jóval egyszerűbb eljárás, mint a hidegsteril technológia.

A melegsteril palackozás -  külföldi és hazai tapasztalok alapján -  a vörösboroknál 
és az oxidatív típusú borkülönlegességeknél kockázat nélkül alkalmazható. A minőségi 
fehérborok -  elsősorban a reduktív borok -  töltésekor azonban fel kell készülni a várható 
oxidációs hatások ellensúlyozására is. Az oxidációs folyamatok a meleg borban elnyelt 
oxigén reakciósebességének a felgyorsulásával olyan intenzitásúak lehetnek, ami az illa
tos, friss borokra már hátrányos.

A melegsteril palackozás hátrányos következményeit a gyakorlat igazolja, így nem 
meglepő, hogy e technológia erősen háttérbe szorult.

12.4.3. Szénsavas borok palackozása
A szénsavas borok palackozási technológiáját alapvetően a szén-dioxid-nyomás határoz
za meg. Az üde borjelleg fenntartása céljából adagolt 1 g/l körüli CO, nem állítja külö
nösebb feladat elé az üzemet. Ezzel szemben a nagy szénsavtartalmú pezsgő-, habzó- és 
gyöngyözőborok már a palackozásra előkészítéskor és a palackozás folyamán mindvégig 
különleges technikával párosuló különleges technológiát követelnek.

A szén-dioxid oldhatósága atmoszferikus nyomáson főképpen a bor hőmérsékletétől 
és alkoholtartalmától függ. Minél alacsonyabb a hőfok és nagyobb az alkoholtartalom, 
annál több szén-dioxidot old a bor. A bor kolloidtartalma is növeli, míg az extrakt- és 
cukortartalma kismértékben csökkenti a szén-dioxid oldhatóságát. Támpontként megje
gyezzük, hogy 1 liter 10% alkoholtartalmú borban 15 °C-on mintegy 2,5 g szén-dioxid 
oldódik. Ennél nagyobb szén-dioxid-mennyiség elnyeletéséhez túlnyomás szükséges.

A szénsavas borok palackozását technikailag megnehezíti a nagy gáztartalom. Pezs
gőknél a kezeléstechnológia folyamán mindvégig gondoskodni kell a szén-dioxid megőr-
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105. ábra. Borellátó berendezés kapcsolása szénsavazott bor hidegsteril palackozásához:
1. szivattyú, 2. első nyomótank, 3. szénsavazó berendezés kiegészítő tartállyal,

4. nyomásfokozószivattyú, 5. lemezes borhűtő, 6. második nyomótank, 7. golyós úszószabályozó, 
8. EK-szűrő, 9. membránszürő, 10. rugós áteresztőszelep, 11. töltőgép

zéséről, szén-dioxid hozzáadásával készült habzó- és gyöngyözőboroknál a szén-dioxidot 
a palackozás folyamán kell elnyeletni és tökéletesen elkeverni a lehűtött borban, hogy 
minél kisebb veszteséggel tölthessünk. Szénsavazásra legalkalmasabbak a szabályozha- 
tóan adagoló, folyamatos szaturálóberendezések.

A szénsavas borokat kizárólag hidegsteril eljárással palackozzák. A lényeges eltérés a 
csendes borok hidegsteril palackozásával szemben az, hogy a pezsgőt és az egyéb szén
savas borokat a töltéshez 0-2 °C-ra lehűtik, és izotermikus puíTertartályba szűrik. Innen 
hidegen továbbítják és töltik a bort ellennyomásos töltőgéppel.

A szénsavazott borok palackozásának korszerű technológiáját a hazai nagyüzemi vi
szonyokra M e r c z  (1971) dolgozta ki. Munkája nyomán ismertetjük az ehhez szükséges 
borellátó berendezést, melynek feladata szénsavazott, steril bor szállítása a töltőgépekhez 
(105. ábra).

12.5. A palackozás technikája

A nagyüzemi borpalackozás magas színvonalú technikát és szervezettséget kíván. A pa- 
lackozógépcket, -berendezéseket tökéletes összhangba kell hozni és működtetni.

A palackozóüzem centruma a palackozó gépsor. Ide áramlik a megfelelően előkészített 
bor, palack, dugó, címke és a csomagolóanyagok. A bor előkészítéséről A borpalackozás 
bortechnológiai igényei részben szóltunk. Szorosan a borpalackozás technikájához tarto
zik viszont a bor „csomagolásához” nélkülözhetetlen göngyölegek előkészítése, felhasz
nálása és a palackozógépek üzemeltetése.

A borpalackozó gépek gyártása már évtizedekkel ezelőtt speciális iparrá nőtte ki ma
gát. A gyártó cégek bortechnológus szakemberek közreműködésével alakították ki azo
kat a gépeket, gépsorokat, melyek tökéletes összhangban állnak a korszerű technológiai 
követelményekkel, ennélfogva a mai gépgyárak kínálatában magas színvonalon a leg
szélesebb teljesítményskála megtalálható. A kisüzemek számára ajánlott félautomata 
(800-1000 palack/óra) teljesítménytől kezdve a nagyüzemben hatékonyan működtethető 
6-10 ezer palack/óra kapacitású, automata gépsorokig bármely technikai változat rendel
kezésre áll. Ezeket a gyártók részletes ismertetőikből (gépkönyvekből) megismerheti az 
érdeklődő, sőt a gyártók üzembehelyezési, karbantartási stb. tanácsaikkal jelentős szer
vizmunkát is vállalnak.
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A borpalackozási technika részletes ismertetése a technológiai utalásokkal megtalálha
tó M ercz (1981) munkájában.

Tekintettel az előbbiekre, valamint arra, hogy tankönyvünk fő iránya természetszerű
leg a borászati technológia, a borpalackozás technikai vonzatairól a többi fejezetre je l
lemző mértékben foglalkozunk.

A borok töltéséhez túlnyomórészt üvegpalackokat használnak. Emellett azonban újabb 
szerkezeti anyagok is terjednek. Ismeretesek különféle műanyag flakonok, több rétegű 
papír- és fémkombinációs dobozok, szögletes vagy hengeres fémdobozok, igen változa
tos formában és űrtartalommal. A 607/2009/EK rendelet szerint: „palackozás: az érinteti 
termék 60 litert meg nem haladó térfogatú tárolóedényekbe történő töltése későbbi érté
kesítés céljából’’.

A borászatban ma még az üvegpalackok „uralkodnak”, ezért a továbbiakban csak az 
üvegpalackokkal foglalkozunk.

12.5.1. Borospalackok
A borok palackozásához különféle palackok használhatók. Korábban merev szabályok 
voltak érvényben a borospalackok használatára. Mára jelentősen oldódtak a korábbi me
revségek, és a különböző borok töltésére tetszőleges űrtartalmú, formájú és színű palac
kok használhatók.

Kivételt képeznek a tokaji borkülönlegességek, amelyek kizárólag „Tokaj” típusú pa
lackban hozhatók forgalomba. E palacktípus: egyenes, hosszú nyakú, színtelen üvegpa
lack, amelynek hengeres teste a következő méretarányokkal rendelkezik:

• a hengeres rész magassága/teljes magasság = 1:2,7,
• teljes magasság/alap átmérője = 1:3,6,
• töltőtömeg: 500 ml; harmadik országba történő kivitel esetében lehet 375, 275, 100 

vagy 187,5 ml,
• a palackon elhelyezhető egy, a palack anyagából készült plomba, amely feltünteti a 

borvidék vagy a készítő nevét.

Látható, hogy az Európai Unió -  a tokaji borkülönlegességeket leszámítva -  szélesre 
nyitotta kapukat a palackos borok forgalmazásához. Tudni kell azonban azt, hogy ezek 
az „engedmények” manapság még csupán elvi jelentőségűek. A jellemző palacktípusok a 
0,75 1-es rajnai, burgundi és bordói palackok. Színük leggyakrabban olívzöld, sötétzöld, 
barna és színtelen.

Az utóbbi években hazánkban is divatossá váltak extra minőségű borok töltéséhez a
0,5 1-es hosszú, karcsú palackok, színtelen, olívzöld és más színmegjelenésben.

Évtizedekkel ezelőtt még a 0,7 1-es palack volt a jellemző méret. Az általános nemzet
közi gyakorlatnak megfelelően hazánkban is ilyen rajnai palackba töltötték a minőségi 
fehérborokat. A minőségi vörösborokhoz többnyire bordói, ritkábban burgundi palackot 
használtak. Mára fölborultak a korábbi szabályok, és a különböző borokat (fehér, vörös, 
rozé) mindhárom palackba töltik, tetszés szerinti palackszín megválasztásával. Eközben 
a 0,7 1-es űrtartalmat 0,75 1-re növelték.

A palackok formai és szín szerinti megválasztása szorosan összefügg a marketing te
vékenységgel. Célszerű megszívlelni, hogy például a vörösborok elegáns megjelenését a 
sötétzöld, a fehérborokét a barna palack hangsúlyosabbá teszi, a rozéborokat „feldobja” a 
színtelen palack. Külföldön gyakoriak az egyedi kiképzésű, törvényes márkavédelemben 
részesített palackok. Ilyenek megtalálhatók mind a nagyüzemekben, mind a kistermelők
nél. Az egyedi palackok itt-ott már hazánkban is fellelhetők. A palacktípusok látványos 
változtatásának és új csomagolóanyagok használatának a megszokottságon kívül techni
kai akadályai is vannak. Számos egyedi palack ugyanis csak kézzel tölthető, s az ilyenek 
csak kistermelőknél alkalmazhatók.

270



Alapvető követelmény, hogy a palackfal 
mindenütt egyforma vastag, szája a dugó 
hosszáig egyenletesen hengeres legyen. A 
palack egyenesen álljon a talpán. A meg
engedett tengelyferdülés max. 1,5°. Ennél 
ferdébb palack automata töltőgépekkel 
nem tölthető. A palacknak hő- és nyomás
állónak kell lennie, s nem tartalmazhat 
semmiféle borban oldható anyagot.

Ismernünk kell a palackok hőálló ké
pességét. A borospalack legjobb esetben 
30 °C-os hirtelen hőmérséklet-különbsé- 
get képes törés nélkül elviselni. Nagyobb 
biztonságot jelent azonban, ha 20 °C-os 
hőlépcsőt tartunk. A hő hatására a palack 
anyagában feszültség áll elő, amely lehet 
szívó- és nyomófeszültség.

A palack a szívófeszültség esetén törik 
el. Ez bekövetkezhet, ha hideg palackot 
meleg borral töltünk vagy a meleg palack 
(üres vagy folyadékkal töltött) külső felületét hideghatás éri. Fordított esetben az üvegben 
nyomófeszültség támad, amelynek ellenáll a palack. (Ha pl. meleg palackot hideg borral 
töltünk vagy hideg palackot külsőleg meleg vízzel kezelünk.)

Összegezve: törésveszély akkor áll fenn, amikor a meleg közeg belül van.
A hőálló képesség szabályainak ismeretében kell előkészítenünk a palackokat áztatás- 

hoz, mosáshoz, valamint a melegsteril palackozáshoz vagy a palackbor-pasztőrözéshez.
A leggyakoribb palacktípusokat a 106. ábrán szemléltetjük.

12.5.2. A palackok előkészítése
A palackok előkészítésének célja a palack steril állapotának kialakítása. Borpalackozás
hoz gyári, ún. „hutatiszta” és a kereskedelemből visszaáramló, különböző szennyezettségü 
palackokat használunk. Az eltérő tisztasági fok különböző előkészítést kíván.

A zsugorfóliába csomagolt, új, gyári palackokat -  hidegsteril palackozás esetén -  steril 
vízzel kell öblíteni. A használatból visszakerülő palackok előkészítése áztatásból, mosás
ból, öblítésből és sterilizálásból áll.

106. ábra. Leggyakoribb boros- és 
pezsgőspalackok: a) 0,5 1 tokaji, 0,75 1, 

b) burgundi, c) bordói, d) rajnai, e) 1 1-es 
borospalack, f) 0,5 1-es borospalackok, g) 0,75 

1-es pezsgőpalackok
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108. ábra. MDG-jclü palackmosó gép termikus diagramja (hidegsteril palackozáshoz)

A palackok mechanikai és kémiai úton tisztíthatok. A korszerű palacktisztítási techno
lógiában a kémiai kezelések nagyobb szerepet kapnak.

A tisztítást vízzel és mosószerekkel végezzük. Az ideális mosószer jó  szervesanyag- 
oldó, nedvesítő, emulgeáló, csökkentett habzású, gátolja a vízkő kiválását, és csíraölő 
hatása van.

A víz fclduzzasztja a palackon levő szennyeződéseket. Fontos, hogy lágy vizet hasz
náljunk, mert a víz keménységét okozó sók a mosószerben levő lágyítóanyagokkal (ma
rónátron, trinátrium-foszfát, ammóniákszóda) csapadékot képeznek.

A káros következmények megelőzéséhez ajánlatos 7 német keménységi fokra lágyíta
ni a vizet. Erre leginkább ioncserélő műgyantákkal működő berendezéseket alkalmaznak: 
a víz keménységét okozó kalcium- és magnézium-ionokat nátrium-ionokkal cserélik le. 
A műgyantákat a szükséges időközökben regenerálják NaCl adagolásával.

Használt palackokat nagy hatékonyságú, lúgos mosószerekkel mossunk. Közülük
leghatékonyabb a marónátron (NaOH), 
melyet 1,5-2%-os oldatban használunk. 
Hátránya, hogy erősen maró tulajdonsága 
miatt a munkavédelmi előírásokat szigo
rúan be kell tartani, továbbá hogy a maró
nátron a gyenge minőségű palack felületét 
megtámadja és homályossá teszi. A lúgos 
szennyvizeket kibocsátás előtt semlegesí
teni kell.

A hidegsteril palackozási technológiánál 
a palackok előkészítésének utolsó művele
te a sterilizálás. Sterilezöanyag a kénessav- 
oldat vagy SO,-gáz, újabban az ózon.

Mosási rendszerük alapján a palackok 
tisztítását végző gépek lehetnek kefés és 
vízsugármosók. A 107. ábrán az MDG-jelű 
vízsugaras palackmosógép működése lát
ható. Ebben a palackok átfutási ideje 15- 
18 perc. Az egyes kezelések sorrendiségét 
és időtartamát hidegsteril palackozáshoz a 
108. ábra szemlélteti.

A hidegsteril palackozásnál szükséges 
a palackok sterilizálása. A zsugorfóliával

109. ábra. Seitz-féle Tauch-Stella 
palacksterilizátor: 1. palackfeladás és -  

kivezetés, 2. szűrő, 3. szivattyú, 4. az üledék 
(szenny) eltávolítása, 5. az öblítővíz kiömlése, 
6. kén-dioxid-tartály, 7. kénessavoldatos fürdő, 
8. vízbevezetés, 9. vizes öblítés, 10. vízfelfogó 
tál, 11. kicsöpögtetés, 12. kén-dioxid-elszívó

272



zárt, gyárilag sterilizált palackoknak általában elegendő a szűrt, sterilvizes öblítés, de a 
mosott palackokat sterilizálni kell. Erre általánosságban a SO,-gáz vagy a kéncssavoldat 
szolgál. Utóbbinál 0,5%-os kénessavas fürdőbe vezetik a palackokat, és egyperces keze
lés után steril vízzel öblítik, csöpögtetik majd a töltőgéphez továbbítják azokat.

Környezetvédelmi szempontból a kénessavoldat helyett előnyösebb a palackok ózonos 
fertőtlenítése. Ehhez ózonfejlesztő berendezéssel előállított, 0,8 ezrelékes ózonfürdőbe 
viszik a palackokat, majd kezelés után steril vizes, majd szűrt levegős öblítést alkalmaz
nak.

Fontos a steril vizes öblítés a kénessavas és az ózonkezelésnél egyaránt. Utóöblítés 
hiányában az első esetben erősen megnövekedhet a bor kéncssavtartalma, a második eset
ben pedig a bor oxidációs károsodást szenvedhet.

A 109. ábrán bemutatott Seitz-féle palacksterilizátor kénessavoldattal és ózonfürdővel 
egyaránt működtethető.

A palack sterilizálást UV-sugárzással ellátott alagúttal kell kiegészíteni, hogy a sterili
zált palackok a töltőgép felé haladva ne fertőződhessenek.

12.5.3. A palackok töltése
Az előkészített palackok palackátvilágító készülék előtt, futószalagon haladnak a töltő
géphez. Az erős fényforrásnál lehetővé válik a nem tökéletesen tiszta vagy hibás palackok 
leemelése a szalagról. Ezután következik a palackok megtöltése.

Manapság az a töltési technika nevezhető korszerűnek, amely a palackozott borban 
kiküszöböli a káros oxidációt és megőrzi az eredeti szénsavtartalmat. (A mikrobiológiai 
stabilitásra vonatkozó igényt „A borászati mikrobiológia” című könyv ismerteti.)

Az oxidatív hatások különösen a reduktív borokra hátrányosak. A legegyszerűbben 
a palackok teletöltésével, illetve csupán a dilatációs tér meghagyásával védekezhetünk 
ellenük. Az oxidáció elleni leghatékonyabb védekezés a védőgázos (N„ C O J töltés. Kor
szerű műszaki színvonalú töltőgépekkel és védőgáz alkalmazásával teljesen kizárható az 
oxigénfelvétel a töltés során. A borban csupán a már korábban elnyelt oxigén van jelen, 
amely természetszerűleg a palackba is átmegy. (Újabban az oxigén borból történő kiűzé
séhez is alkalmazzák a védőgázokat.) A palackba zárt oxigén elfogyása után a bor ösz- 
szetételéből eredő lassú, reduktív fejlődési szakasz következik, melynek folyamán finom 
bukéanyagok alakulnak ki a borban.

A nagyüzemi töltőgépek körforgó rendszerűek. Lehetnek nagytartályos és gyűrűtartá- 
lyos kialakításúak.

A nagytartályos típusnál a bor felett jelentős mennyiségű levegő van, mellyel a bor 
nagy felületen érintkezik. Ez a nagy légtér csak annyiban előnyös, hogy a palacktöltés 
üzem közbeni egyenetlenségeit könnyen pufferolja.

A gyűrűtartály kisebb légtérrel rendelkezik. Ez a kisebb légtér a töltés egyenetlenségét 
az előző típusnál kedvezőtlenebbül egyenlíti ki, de még mindig elfogadható biztonság
gal. Viszont a kis légtér az oxidatív hatások leküzdése szempontjából kedvező műszaki 
feltételeket teremt. A légtér védőgázzal tölthető. A gyürűtartályos töltőgépek ma a legkor
szerűbb töltőberendezések.

A palackba közvetlenül a töltöszelepcn keresztül jut a bor. A borászatban a szintre 
(nívómagasság) töltő szelepek terjedtek el. A szintre töltő szelepek szerkezetük alapján: 
csövesek (szifonosak), rugósak, csaposak, vákuummal működők.

A töltőcső kialakítása alapján ismeretes: a rövid, a hosszú töltőcső és a töltőcső nél
küli szelep. A rövid töltőcső erősebb turburenciával jár. Előnyösebb a hosszú töltőcső 
(ENZiNGER-féle), am ely a bort a palack aljára vezeti. Legkorszerűbb a töltőcső nélküli 
töltőszelep (pl. HoLSTEiN-KAPPERr-féle), m elynél a bor a palack szájától kezdve vékony 
rétegben áram lik lefelé a palackfal m entén (110. ábra). A palacktöltök lehetnek hidro
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sztatikus, cllennyomásos és vákuumtöltő 
gépek.

A hidrosztatikus töltőgépeknél a bortartály 
és a palack a külső levegő hatása alatt áll. A 
bortartályban a bor mennyiségét úszósze
lep szabályozza, a palackba a bor helyzeti 
energiája révén kerül. A hidrosztatikus töl
tők a nagyüzemekből teljesen kiszorultak a 
bort érhető oxidációs hatások, valamint a 
fokozott fertőzési veszélyek miatt.

Az ellennyomásos töltőgépek bortartálya 
zárt, nyomás alatt áll. A nyomás közvetle
nül a töltés megkezdésekor a palackba is 
átterjed, és bonyolult szeleprendszer vezér

li a töltést.
A szénsavas borok, pezsgők csakis ellennyomásos töltővel palackozhatok. Az ellen

nyomásos töltők a legkorszerűbb töltőgépek; működésük a következő mozzanatokból 
tevődik össze (111. ábra):

110. ábra. Töltőcsövek: a) rövid töltőcső, 
b) hosszú töltöcső, c) töltőcső nélküli szelep

111. ábra. Ellennyomásos töltés: 
evakuálás, 2. előfeszítés, 3. töltés, 4. töltés vége, 5. fesztelcnítés

Evakuálás. Az evakuálószelep kapcsolatot teremt a palack belseje és a töltőszerkezet vá
kuumvezetéke között. A palackból a vákuumszivattyú a levegőt 90%-ban eltávolítja. Ez a 
művelet egyben az első kontroll a palack hibátlanságát illetően. Hibás palackban nem jön 
létre vákuum, így azt a gép nem tölti meg.

Előfeszítés. A töltöszerkezet gázszelepe rugó ellenében kinyit, és a bor feletti szén-dioxid 
megtölti a palackot. A töltőszerkezet csak akkor folytatja működését, ha a palack és a bor 
tartály között létrejön a nyomáskiegyenlítődés. Hibás palack tehát nem telik meg szén
dioxiddal.

Töltés. A  töltőszerkezet borszelepe szintén rugó ellenében nyit, és a bor a palack fala 
mentén a palackba jut. A töltés során kiszoruló szén-dioxid a gázcsövön át ismét a bor
tartály gázterébe kerül. A töltés akkor fejeződik be, amikor a bor szintje a palackban a
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gázcső nyílását eléri. Most már a palack nyakából a szén-dioxid nem tud eltávozni. Ekkor 
a mechanikusan működő -  a töltőszerkezet tetején található -  csaposkerék elzárja a gáz- 
és borszelepet.

Fesztelenítés. A töltőszerkezet fesztelenítő szelepe a palack nyakában rekedt gázfeles
leget a szabadba ereszti. így a palack felszabadul a túlnyomás alól, és a töltési művelet 
befejezést nyert.

A vákuumtöltők egyszerűbb szerkezetű 
gépek. Működésük lényege (112. ábra): a 
vákuumszivattyú a bor szintje felett a tar
tályban bizonyos mértékű légritkulást állít 
elő és tart fenn. A nyitott töltőfej légjára
tán keresztül a vákuum a töltésre kerülő 
palackban is érvényesül, és a töltőfejen át 
a palack megtelik borral. Hibás, repedt pa
lackot a gép nem tölt meg. A vákuumtöl
tő gépeknél védőgáz alkalmazására nincs 
mód. A szén-dioxid megőrzését sem teszik 
lehetővé.

A vákuumtöltők melegsetril palackozás
ra sem alkalmasak, mivel megnövekszik az 
alkohol- és az aromaveszteség. E gépekkel 
egyedül a csendes borok tölthetők.

Már utaltunk arra, hogy a palackozáshoz 
általában 0,75 1-es palackok és szintre töltő gépek használatosak. A palackok hengeres 
alján az üveg anyagából domborított számjelek jelzik a palack hasznos űrtartalmát, azaz 
a kötelezően előírt töltési mennyiséget. A bor nívómagassága fölötti üres tér (a palack 
nyakrésze) részint a dugó befogadására szolgál, részint dilatációs légtér. A palack nyak
részének kettős funkciója összefügg a dugó hosszméretének és a palackozási légtérnek a 
megválasztásával.

Muzeális és más nagyértékű borok palackozásához hosszabb dugót választunk. Fiatal, 
friss borok esetében „telitöltjük” a palackot úgy, hogy még legalább 15 mm-es dilatációs 
tér maradjon a tárolási hőmérséklet-ingadozás kivédéséhez. Ennél kisebb légtérnél elő
fordulhat a dugókitolódás.

12.5.4. A palackok lezárása
A palackok lezárásának hagyományos anyaga a parafa dugó, amely egyúttal a minősé
gi borok jelképe is. Újabban egyre terjednek a különféle fémzárak és műanyag dugók, 
legújabban az üvegdugók, de az arányokat tekintve továbbra is messzemenően vezet a 
parafa dugó.

A parafa dugó előnye: rugalmasság, lég- és folyadékzáróság, a palack száját nem sérti, 
azonkívül illetéktelen felbontását elárulja. A palackok kidugózása a megfelelő alkalom
mal emeli az ünnep fényét. A fogyasztók a nagyértékű, tradicionális borokat jó minőségű 
dugóval társítják.

A parafa dugót a mediterrán térségben őshonos paratölgynek (Quercus suber) a lehán- 
tott kérgéből készítik. A világ parafa dugó szükségletének 50-60% -át Portugáliában állít
ják elő. A lehántolt kérget speciális technológiával feldolgozzák, méretre vágják, minőség 
szerint osztályozzák, s úgyszólván hulladékmentesen hasznosítják.

bortér

töltő-- 
szelep

lég
szivattyú

- - palack- 
emelő

112. ábra. Vákuumtöltőgép működése
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113. ábra. Leggyakoribb dugófajták: natúr, kolmatált, agglomerált, kétlapkás agglomerált, 
finomszemcsés granulált, müanyagdugó, egylapkás agglomerált pezsgösdugó

A különböző dugófajták lehetnek: natúr, kolmatált és granulátumból készültek (113. 
ábra).

A natúr parafa dugók képezik a dugófajták elitjét. A jó  minőségű parafa dugó vöröses- 
barnás színű, csomós, varas részektől mentes, keresztben haladó járatai, likacsai üresek, 
dugólisztet (korpát) nem tartalmaznak. Az első osztályú dugó borral érintkező felülete 
tükrös, azaz sima, keresztben haladó járatoktól mentes.

A jó zárás érdekében fontos a dugó mérete. A legelterjedtebben használatos 0,75 
1-es palackok 17,5-18,2 mm-es szájnyílását a 24 mm átmérőjű dugó tökéletesen tömíti. 
Fontos azonban a palackszáj belső átmérőjéhez igazodva, a dugó átmérőjének a helyes 
megválasztása, amely a különböző dugófajták viszonylatában 21-26 mm közötti lehet. 
A dugó hossza legtöbbször 3 8 ^ 5  mm közötti. Ennél hosszabb dugó a töltési szint függ
vényében az átlagon felüli gasztronómiai értékű boroknál jön szóba.

A kiemelkedő minőségű natúr dugók gyakorlatilag korlátlan ideig kifogástalanul zár
nak, ezáltal muzeális borokhoz, fektetve tároláshoz, palackos érleléshez jól alkalmaz
hatók. Ezzel együtt is ajánlatos 26 mm-es átmérőjű dugót használni, ha túl hosszú ideig 
fekszenek a muzeális borok, mivel ilyenkor már veszít a dugó a rugalmasságából.

A dugaszolás után célszerű 24 órát várni a palackok elfektetésével, hogy ez idő alatt a 
dugó teljesen idom uljon a palacknyak belső felületéhez. A fektetve tárolás jobb  feltétele
ket teremt palackos borok érleléséhez, m int az állítva tárolás (Janky et al., 2007).

A kolmatált parafa dugók olyan natúr dugók, amelyeknek a felszínen eredetileg sok 
lyuk helyezkedik el, s a lyukakat nagyon finom parafa por és kötőanyag keverékével 
kitöltik, „kozmetikázzák". Ennek az eljárásnak köszönhetően a dugó tökéletesen zár, hi
szen eltüntetik azokat a lyukakat, amelyek mentén a bor esetlegesen kiszivároghatna a 
palackból.

A kolmatált dugók méretükben megegyeznek, de lényegesen olcsóbbak, mint a natúr 
dugók.

Az agglomerált parafa dugók agglomerátumból készülnek, vagyis 4 mm körüli átmé
rővel rendelkező szemcseméretű granulátumból. A parafa szemcsék kötőanyaga szinteti
kus anyag. Az így keletkezett dugómasszát hengerformába öntik, és kellő hosszúságúra 
szeletelik. A dugó véglapjának széleit a könnyebb palackozás és esetleges morzsálódás 
elkerülése érdekében lekerekítik.

Az agglomerált dugóval zárt palackban a bor eltarthatósága egy évig biztosított. Ennél
fogva a rövid időn belül fogyasztásra szánt friss, könnyű borok palackozásához ajánlható. 
E dugók a natúr minőségüekhez képest kevésbé rugalmasak; átmérőjük 21-23 mm, hosz- 
szuk leginkább 33-38 mm közötti.
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A kétlapkás (Twin Top) dugó úgy készül, hogy az agglomerált dugó két végére egy-egy 
5 mm vastagságú natúr parafa lemezt ragasztanak. A lemezkéket a natúr dugók kéregből 
való kivágása során keletkezett nyersanyag-hulladék gazdaságos felhasználásából nyerik.

A kétlapkás dugók fektetve tároláshoz 2-4  évig megfelelnek. Átmérőjük 23,5, illet
ve 24 mm, hosszuk négyféle méretben 39^45 mm közötti, árkategóriában a natúr és a 
kolmatált dugók között helyezkednek el.

K finomszemcsés granulált dugók ugyancsak a parafa feldolgozáskor keletkező hulla
dékból készülnek. A dugó szerkezete 100 százalékos granulátumból áll, viszont nagyon 
apró, finom szemcsés, 1 mm körüli mikroőrleményről van szó. A parafa szemcsék kötő
anyaga természetes gyanta. A gyártási technológia (dugómassza, szeletelés, lekerekítés) 
az agglomerált dugókéhoz hasonló.

A rendkívül tömör, e mellett esztétikus megjelenésű finomszemcsés granulált dugó a 
fektetve tároláshoz 4 évig megfelelő. A dugók átmérőjű 23-23,5 mm, hosszuk 35-44 mm 
közötti. Árkategóriáját tekintve a kétlkapkás és a kolmatált dugók között helyezkedik el.

A parafa dugókon belül -  elsősorban méreteik, de szerkezeti kialakításaiknál fogva is
-  külön kategóriát képviselnek a pezsgős dugók. Ezeknek az alábbi három típusa ismert:

a) Agglomerált dugó, amely csak méretében különbözik a borospalackhoz használ
taktól.

b) Egylapkás agglomerált, amely a twin tophoz hasonló eljárással készül, azzal a kü
lönbséggel, hogy az agglomerált törzsnek csak az egyik végén van egy natúr lemez, 
és a pezsgőspalack dugaszolásához egy automata berendezés (szenzor) forgatja úgy 
a dugókat, hogy mindig a natúr lemez érintkezzen a pezsgővel.

c) Kétlapkás agglomerált, a legjobb minőségű pezsgős dugó; az agglomerált törzs 
egyazon végéhez két réteg natúr lemez illeszkedik, ezzel méginkább biztosítva a 
kifogástalan zárást.

Manapság már a dugókészítő cégek gondoskodnak a parafa dugók paraffinos vagy szil- 
ikonos felületkezeléséről, csíramentesítéséről (általában sugárkezeléssel) és kén-dioxid 
gázos légmentes csomagolásáról (Keenan et al., 1999).

A parafa dugóknak a hagyományosan elismert előnyei mellett időnként a „dugóíz” 
néven ismert hátrányai is kiütköznek. Ennek a meglehetősen összetett íz- és szaghibának 
az eredője lehet hibás anyag, nem kielégítő fertőtlenítés, helytelen raktározás. Reprezen
tatív felmérések szerint a dugóknak mintegy 2-5 százaléka minőségi kifogás tárgya lehet, 
amely a gyártókat és felhasználókat fokozott minőségbiztosításra készteti.

A dugóízért leginkább felelős TCA (2-, 4-, 6-triklóranizol) néven elhíresült mikrobás 
eredetű szennyeződés a parafa klóros fertőtlenítésekor triklórfenollá (TCP) alakulva a 
penészes, nedves vászon szagára emlékeztető íz- és szaghibát okoz. Ezt kiküszöbölendő, 
a gyártók áttértek a klór helyett a hidrogén-peroxidos fertőtlenítésre. A dugóhiba azonban 
ezután is fel-felbukkan. A gyártókat és a felhasználókat élénken foglalkoztatja a dugóíz 
kiküszöbölésének a biztonságos megoldása (K ainer, 2005). Az ezzel kapcsolatos kutatá
sok a dohosságtól a mikrobiológiai problémákig kiterjedően igyekeznek a bajok gyökeré
ig hatolni és azokat orvosolni. Ezek eredményeként dolgozták ki az ún. DELFIN (direct 
environmental load focused inactivation)-eljárást, amelynek révén a parafát mikrohul
lámmal felforrósítják anélkül, hogy az anyag veszítene rugalmasságából (Jáger, 1999). 
A módszer nem hozott átütő eredményt.

ATCA-elleni fellépésnek újabb és sikeresebb módja a gőzdesztillációs eljárás. E mel
lett a kutatások több irányban is nagy intenzitással folynak.

A felhasználók számára hasznos tanács: a palackozóba leszállított dugókat célszerű 
mielőbb felhasználni, illetve a dugóbeszerzést rövid tárolási időre ütemezni. Ha szük
séges, akkor maximum fél évig lehet tárolni a dugókat, de csak klimatizált, jól szellőző, 
nem szennyezett légterű helyiségben (U lcz , 2008).
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A szintetikus műanyag dugók előnyös tulajdonsága, hogy morzsalék- és pormentes, 
nem okozhat TCA-tól eredő dugóízt, és az összes parafa-dugaszolóval zárható. Az oxigén 
átengedésének a mértékéről megoszlanak a vélemények, bár inkább a gyors fogyasztású 
borokhoz ajánlják.

A műanyag dugókat különböző színekben gyártják; átmérőjük 22 mm, hosszúságuk 
négyféle méretben 37-44 mm közötti.

Legújabban az üvegdugók is megjelentek a palackzárás elemei között. A parafa és a 
műanyagdugókhoz képest rövidebb méretű üvegdugók csiszolt felülettel, műanyag tömí
tőgyűrűvel, speciális szájkiképzésü palackokhoz használatosak.

Az utóbbi néhány évben egyes térségekben ugrásszerűen terjed egy esztétikus csa
varzár, az ún. Stelvin-zár használata. Térhódítását leginkább a borfogyasztók ítélete mo
tiválja, azaz hogy mennyiben ragaszkodnak a hagyományokhoz, illetve fogadják el az 
újabbat. Néhány évtizede jóformán csak a vermutoknál használtak csavarzárat, de mára 
egyre több országban (Egyesült Királyság, Ausztrália, Új-Zéland stb.) borokhoz is nép
szerűek a csavarzárak.

A Stelvin-zár két részből áll: a palack nyakát körülvevő alumínium „kapszulából” és a 
fölötte lévő menetes „kupakból”. A Stelvin csavarmenete 2,8 mm-rel a palacknyak széle 
alatt kezdődik. A borral érintkező felületen egy, a savakkal és a nedvességnek ellenálló 
belső védőréteg található, amely lehet polietilén réteg, ezen a gázok áramlását akadályozó 
ónfólia, majd polivinilidcnklorid (PVdC) kombinációja (Ulcz, 2008).

Kétségtelen tény, hogy a Stelvin-zárásnak érdemleges szakmai és gyakorlati előnyei 
vannak. Széleskörűen bizonyítást nyert, hogy a borok hosszú időn át hátrányos változá
sok (oxigén kizárása) nélkül megtarthatók eredeti állapotukban, ami főleg az illatos, friss 
boroknál kedvező ( J a n k y  et al., 2 0 0 7 ) .  Gyakorlati előny, hogy a palackot könnyű kinyitni, 
dugóhúzó sem kell hozzá, ráadásul egy mozdulattal visszazárható. A csavarzáras palac
kok minőségi kockázat nélkül állítva is tárolhatók.

A palackzáráshoz használnak még fémből készült koronazárakat, valamint polietilén 
müanyagdugókat. A söriparban általánosan ismert koronazárhoz képest erősebbet hasz
nálnak a palackos pezsgők erjesztéséhez a szűréses seprőtelenítésig terjedő időszakban. 
Koronazár alkalmazható 0,2 litert meg nem haladó, valamennyi pezsgőtípus forgalmazá
sához is.

Polietilén műanyag dugót többnyire a középszerű pezsgőknél és habzóboroknál, vala
mint a pezsgős palackba töltött gyöngyözőboroknál használnak. Ezeknél természetszerű
leg gondoskodni kell a biztonsági drótkosár felhelyezéséről is.

A palackok zárása közvetlenül a töltés utáni művelet, melyet dugaszológéppel vég
zünk.

A parafa dugók problematikája hívta életre más anyagok gyártását a palackzáráshoz, 
így állították elő polimerekből az extrudált, szintetikus dugókat, melyek különböző már
kanéven látványosan terjednek.

A parafa-dugaszolók villamos hajtással működő gépek. Az előkészített dugók tölcsér
szerű tárolóból csatornán át a szorítószerkezetbc kerülnek. Innen az összepréselt dugót az 
ütőszeg a palack nyakába juttatja.

A dugaszológépet a palackozósor vezérgépének minősülő töltőgép mellett a steril leve
gőjű töltő helyiségben helyezik el. További biztonságnövelést szolgálja a két gép közötti 
fedett szállítópálya, hogy a sterilen töltött bor semmiképpen ne fertőződhessen.

12.5.5. A palackok kiszerelése
A palackok kiszerelésén a kupakolást és a címkézést (etikettírozást) értjük. A palackok 
kiszerelésének kettős célja van:
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1. Feltüntetni a palackon a fogyasztók tájékoztatásához a bor minőségével kapcsolatos 
kötelezően előírt és egyéb hasznos tudnivalókat.

2. Felkelteni a vásárlók figyelmét.

Az Európai Unión belül a borok címkézésére, jelölésére rendkívül pontos és szigorú sza
bályok érvényesek. Ezekről az 1.3.6. fejezetben részletes leírást adunk „Kötelező jelö
lések” és „Fakultatív, szabályozott jelölések” címek alatt. Más fejezetrészekben borok, 
tokaji borkülönlegességek, pezsgők előállítására utaló, feltételekhez kötött kifejezéseket 
ismertetjük. E helyen a palackok kiszerelésének egyes technikai kérdéseivel foglalko
zunk.

A palackok hatásos és szakszerű szerelése finom ízlést, reklámlélektani ismereteket 
igényel. A szerelés tekintetében különbséget teszünk az egyszerűbb FN jelzésű és a jobb 
minőségű OEM, OFJ borok között.

A kupakokat alumíniumból, ónból és polietilénből készítik. A fémkupakok több szín
ben, festetlen és fényezett kivitelben készülnek. Gyakoriak a cégnyomatos kupakok. 
A kupak hossza akkor jó, ha a palackban levő dugót elfedi. A gyárilag készített kupako
kon kívül olcsóbb alumínium fóliát is alkalmazunk. A lemezkék közvetlenül a palackok 
fején formázódnak meg. Széleskörűen használatosak a polietilén kupakok. Hőre zsugo
rodnak, és fölveszik a palack szájnyílását erősítő gyűrű (band) formáját is. Újszerű az ún. 
„polylamilát” (LDPE = Low Density Polyethylene) három rétegből álló kupak. Szerkeze
te: két réteg 20-20 f^m-es alumínium, közöttük 70 [im-es polyetilén fólia.

Európai Uniós rendelkezés az ólomalapú kupakok, illetve fóliák használatának tilalma.
A kupakolás a palackszerelés első munkája. Ha a palackozott bor pincei utóérlelésre 

kerül, ne szereljük fel teljesen, de kupakkal lássuk el. A kupak nemcsak a palack díszíté
sére, hanem a dugó védelmére, a légnedvesség távol tartására is szolgál.

A kupakolás művelete a kupak palackra helyezéséből és rásimításából áll. Az első mű
velet végezhető kézzel vagy géppel. A második műveletet görgős vagy hidraulikus mű
ködésű kupakológépek végzik. Az utóbbiak munkája szebb, mint a görgős kupakolóké.

Míg kupakkal az arra érdemes borokat látjuk el, addig a címke a palackos borok jelö
lésének nélkülözhetetlen eszköze.

A leggyakrabban két címkét helyezünk a palackra: egy főcímkét és a szembeni oldalra egy 
hátsó címkét. Boroknál ritkábban, pezsgőknél általánosságban alkalmaznak szalagcímkét 
(nyakszalag) is a pezsgős palack nyakán hosszan lefutó fóliakupak lezárásához. Az ún. 
„lepke” (évjáratcímke) mára háttérbe szorult.

A boroscímke kettős funkciója: egyfelől a kötelezően előírt és a választható jelölések 
megjelentetése, másfelől a reklámlélektani eszközöket sem nélkülöző, változatos grafika 
bemutatása, amelynek révén a címketervezés és -gyártás egy sajátos iparággá nőtte ki 
magát. A borászati üzemek, forgalmazók számára kényszerítő körülmény a kötelező szö
veg teljes körű megjelentetése, de ugyanakkor nem hagyhatók el a borfogyasztók jobb 
tájékoztatását célzó fakultatív jelölések sem. Mindezekhez párosulnak még az egyes je 
lölésekhez (alkohol, névleges térfogat stb.) előírt minimális betű-, illetve számméretek, 
melyekről és több fontos ismeretanyagról a 607/2009/EK rendelet és a 127/2009(IX.29.) 
FVM rendelet kimerítően tájékoztat.

A borok címkézésére és jelölésére vonatkozó szabályok gyakorlati kivitelezéséhez ké
szített útmutatót B ra z s il-S id lo v its  (2009/b) nyomán mutatjuk be. Előre bocsátjuk, hogy 
a címkén megjelentetendő teljes szöveghez gyakorlatilag a fő- és hátcímke áll rendelke
zésre, a főcímke dominanciájával. A hátcímkén szövegezzük meg az adott borral kapcso
latos történeti ismereteket, gasztronómiai tanácsokat, specialitásokat.
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A terméken kötelezően feltüntetendő adatok és ezek szabályai:
Kötelezően feltüntetendő egy látómezőben:

• termékkategória megjelölése,
• OEM és OFJ boroknál a minősítés szerinti kategória,
• tényleges alkoholtartalom,
• űrtartalom,
• származási ország,
• palackozó; pezsgő, minőségi pezsgő, illatos pezsgő, habzóbor esetében: termelő 

vagy a forgalmazó; a palackozást/termelést végző szervezet neve helyettesíthető a 
borászati hatóság által kiadott H betűjelből és négyjegyű számból álló kóddal,

• cukortartalom: pezsgő, minőségi pezsgő, illatos pezsgő, habzóbor esetében.

Kötelezően feltüntetendő, de nem kötelező egy látómezőben:
• tételszám (ún. LOT szám),
• allergének (kén-dioxid) feltüntetése,
• import esetén importőr.

Választható jelölések és ezek szabályai:
• évjárat: ha a szőlő legalább 85 százalékát az adott évben szüretelték,
• borszőlő fajta neve: ha a bor legalább 85 százalékban az adott fajtából készült; két 

vagy több szőlőfajta esetén az érintett bor 100 százalékban a szóban forgó fajtákból 
készült; a borszőlöfajtákat a felhasznált mennyiségek részaránya szerint, csökkenő 
sorrendben kell feltüntetni,

• cukortartalom feltüntetése (lásd: 8.3.4. „A borok édesítése” című fejezetet),
• közösségi szimbólum feltüntetése,
• előállítási eljárásokra utaló kifejezések (részletesen lásd: a „Szőlőből készült termé

kek” című fejezetben),
• palackozás helyének feltüntetése „termelői palackozás”, „pinceszövetkezetben pa

lackozva”, „termőhelyen palackozva” kifejezések akkor használhatók, ha a bor az 
előírt feltételeknek 100 százalékban megfelel,

• OEM vagy OFJ szerinti területnél kisebb földrajzi egység feltüntetése; ilyen lehet 
település, illetve dűlő neve.

Néhány példa a címkézés kötelező adataira:

OEM boron kötelezően feltüntetendő OEM boron kötelezően feltüntetendő ada- 
adatok (termékleírás nélkül 2011. decem- tok (eredetvédelmi rendelettel v. elfoga- 

ber 31 -ig) dott termékleírással)

Mátrai 
Minőségi bor

vagy’
Mátrai oltalom alatt álló 

eredetmegjelölésű (v. OEM) bor

Termelte és palackozta: Kékes Szövetkezet, 
3200 -  Gyöngyös, Muskotály utca 1.

Magyar termék L 0903
Szulfitokat tartalmaz!

12 %vol 750 ml

Egri Bikavér 
védett eredetű klasszikus bor

Termelte és palackozta: Kiss István, 
3300 -  Eger, Dobó István utca 1.

Magyar termék L 0905
Szulfitokat tartalmaz!

12 %vol 750 ml
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OFJ bor címkén feltüntetendő kötelező FN boron feltüntetendő kötelező adatok 
adatok

Zempléni Bor
Tájbor
vagy

Zempléni oltalom alatt álló
földrajzi jelzésű (v. OFJ) bor

Palackozta: Észak-Tokaji Szövetkezet, Termelte és palackozta: Kiss István,
3950 -  Sárospatak, Cinka utca 12. 2835 -  Tata, Kossuth utca 13.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

Magyar termék L 0904 Magyar termék L 0906
Szulfátokat tartalmaz! Szulfátokat tartalmaz!

12 %vol 750 ml 12%vol 750 ml

A címkézésnél követelmény, hogy a palack ne piszkolódjon el, és a ragasztás gyorsan 
száradjon. Legjobbak a gyorsan száradó, kazein bázisú ragasztóanyagok.

A követelmények teljesítésének egyik fontos előfeltétele a palack megfelelő hőmér
séklete. A kiszerelő helyiségben meleg van. A hideg borral töltött palack felületén pára 
keletkezik („a palack megizzad”). Ilyen palackon a címke könnyen elcsúszik. A palack 
felületét fel kell melegíteni. Ehhez a pincehideg bort dupla falú előtankban vagy lemez
hőcserélőn 20 °C-ra kell temperálni. Ez a szénsavazott bornál nem alkalmazható.

A korszerű címkézőgépek (Jagenbcrg, Krones stb.) kifogástalan működésének feltéte
lei: a palack, a címke, a ragasztóanyag jó  minősége.

A címkézőgépek munkáját kiegészítő berendezések a címkeszárítók és az ún. 
kódológépek. A címkeszárítók infravörös lámpákkal fűtött alagutak. A kódológépek a 
címke szélén alkalmazott jelzések révén a dátumbélyegzős megjelölést korszerűsítik.

Korszerű palackozóvonalakról lekerülő palackokat fotocellás vagy mechanikus beren
dezésekkel megszámolják.

12.5.6. Palackborok csomagolása és raktározása
A kiszerelt palackokat kartonokba vagy műanyag ládákba helyezzük. Előbbiek az export
csomagoláshoz feltétlenül szükségesek, sőt újabban a belföldi forgalmazásban is mindin
kább teret hódítanak. A kartondobozokat elemekből, helyben, kézi erővel vagy automata 
gépekkel állítják elő ( T a g á n y i , 1978). A kartondobozok készítése a borpalackozás szer
ves, összehangolt részévé vált.

A palackok ki- és beládázására szolgálnak a palackrakodó gépek. A gép a palackokat 
fejüknél fogva felemeli, odébb szállítja, és leteszi.

A rakodógépek rekeszes ládák, műanyag rekeszek, kartonok csomagolására alkal
mazhatók. A kartonokba a palackok elválasztására általában választórácsot helyeznek el, 
amellyel megakadályozható a palacktörés. Esetenként a választórács is elmarad, ehelyett 
a karton alját és a fedelét úgy képezik ki, hogy a palackok rögzíthetők legyenek. Ilyenek 
a domborított, illetve homorított kartonlapok vagy a hasonló kiképzésű műanyag fenék
elemek.

A megtöltött és lezárt kartonok ellenőrzése automata mérlegeléssel végezhető.
Az üzemen belül nagy mennyiségű anyagot, félkész és készterméket szállítunk. A kor

szerű anyagmozgatást megfelelő gépek és a szállítást könnyítő berendezések alkalma
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zásával lehet megoldani. A borpalackozók belső anyagmozgatásának „érrendszerei” a 
különböző szállítószalagokból kialakított szállítópályák, melyek a továbbítandó anya
gokhoz igazítva lehetnek görgős, láncos, gumiheveredes szerkezetűek.

Termelői és kereskedelmi tárolóhelyen a borászati termékeket fedett, száraz, hűvös, 
napfénytől és fagytól védett helyen kell tárolni úgy, hogy a palackban lévő termék és a 
kiszerelés a tárolási körülmények miatt ne károsodjon. A tárlóhelyiség hőmérséklete nem 
mehet 5 °C alá és 25 °C fölé.

12.5.7. Palackozott borok szállítása

Az automata palackozó gépsorok futószalagjairól folyamatosan áramlik a palackozott 
bor, amelyet ugyancsak folyamatosan kell eljuttatni a kereskedelmi forgalomba. E tevé
kenység a palackozóüzemek feladata. Mint minden automatizált ipari tevékenységnél, itt 
is alapvető követelmény a termelés és a szállítás tervszerű összhangjának a megteremté
se, a szállítások átgondolt előkészítése, szervezése és lebonyolítása.

Mindezekre azért kell különös gondot fordítani, mert a palackborok szállítása és az 
ezzel járó göngyölegmozgatás nagyon költséges. Elegendő rámutatni arra, hogy 1 kg 
palackozott borra 2 kg göngyölegtömeg esik, amely nagy ballasztanyag oda-vissza fuva
rozását teszi szükségessé. A palackozóüzemeket terheli a használt, visszaváltott palackok 
elszállításának a költsége is.

Palackozott borok belföldi szállításához a könnyű, könnyen rakaszolható műanyag re
keszeket használjuk.

Téli szállításnál különösen fontos a gyorsaság, és a bor megfagyása ellen a -4 °C alatti 
átlaghőmérsékletű időben a borokat fagyvédő csomagolásban kell szállítani, valamint a 
szállítójármű rakterületét hőszigetelni kell.

Az exportborok túlnyomó részét 12 palack elhelyezésére alkalmas rckeszes karton
dobozban szállítják. A dobozt előre gyártott, bálázott elemekből a helyszínen készítik. 
Előnye, hogy könnyű, egyszerűen kezelhető, és kisebb a palacktörés veszélye. További 
üzemi előnyt jelent a bálázott göngyöleg egyszerű szállítása és raktározása.

A palackosbor-export kisebb részét képezi a konténeres szállítás. A konténerek kere
ken mozgatható kocsik, amelyekben 500-1000 palack helyezhető el.



13. A BOR ERZEKSZERVI VIZSGÁLATA 
ÉS FOGYASZTÁSA

13.1. Borbírálat

A bor elsősorban élvezeti cikk, és ezért minőségének elbírálásában az érzékszervi 
(organoleptikus, szenzorikus) vizsgálatok a legfontosabbak. Kizárólag érzékszervi vizs
gálattal állapítható meg például a bor illat- és zamatanyagainak intenzitása, finomsága és 
harmóniája. A fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálati eredmények figyelembevételé
vel, érzékszervi vizsgálattal határozhatjuk meg a bor kereskedelmi és fogyasztási értékét 
is (S purrier-D ovaz, 1991).

13.1.1. A borbírálat célja
A borbírálat célja többféle lehet. Ilyen a tájékozódás a készlet vagy készletek minősége, 
állapota és fejlettsége tekintetében. Ez a gyakorló borászok szinte állandó feladatának 
tekinthető.

Dönteni kell a borok kezeléséről, és meg kell győződni arról, hogy az alkalmazott mű
veletek sikeresek voltak-e. ízleléssel, bírálattal kell nyomon követni a borok fejlődését, 
és meg kell állapítani, hogy azok fejlődnek-e, elérték-e fejlődésük tetőpontját, hanyatlá
suktól kell tartani vagy hanyatlóban vannak.

Célszerű összeállításokat kell végezni. A házasítás kitűnő eszköz a minőség szolgálatá
ban. Próbákat készítenek, azokat elbírálják, és döntenek az összeállításról.

Sokféle bor bírálata zajlik a borversenyeken. Ekkor a borok minősítése, rangsorolása 
történik, szakmai és a fogyasztói szempontok figyelembevételével.

A bor kényes cikk, nem mellőzhető a rendszeres és szigorú ellenőrzés. Nemegyszer 
adódtak már fegyelmi, közigazgatási vagy bírósági eljárási esetek, amikor a bírálat ered
ményének döntő jelentősége volt.

Végül a leggyakoribb és legkellemesebb cél a bor által nyújtott öröm és élvezet tuda- 
tos(!) átélése, amit a fogyasztók igényes tömegei nap mint nap megvalósítanak.

A bírálat szükségessége tehát a gyakorlat számos területén felmerül, érthető hát a tö
rekvés, hogy mindig az előírásoknak megfelelően, hozzáértő résztvevőkkel és kifogásta
lan körülmények között menjen végbe.

13.1.2. A borbírálat helye
Borokat csak megfelelő helyiségben lehet jól bírálni. Borbírálatra alkalmas minden szoba 
vagy terem, amely világos, tiszta, szagtalan és megfelelően temperált.

A fényviszonyok tekintetében törekedni kell a világos, fehér hátterek megteremtésére, 
hogy a borok színének értékelését ne zavarják más, erős színek betükröződései. Optimális 
teremhőmérséklet a bírálók számára a hűvösnek tekinthető 20-22 °C.

A bemutatótermekhez, bírálóhelyiségekhez lehetőleg ne csatlakozzék konyha, még 
melegítőkonyha sem, az ételszagot ugyanis nem lehet kiszellőztetni, márpedig a tiszta 
levegő alapkövetelmény. Ha a bemutató étkezéssel kapcsolatos, előnyben kell részesíteni 
a hidegkonyhai készítményeket.
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13.1.3. A borkóstoló pohár

Bortermelő államok, jeles borvidékek, 
sőt egyes világhírű szőlőgazdaságok is az 
idők folyamán megformálták a maguk sa
játos kóstolópoharát. A borok színe, illata, 
jellege, előnyös bemutatása, azon kívül a 
hagyományok, az igényesség, a mód, a le
hetőségek, illetve üvegipari adottságok, a 
művészet és még sok más tényező játszott 
közre a borospoharak, a kóstolópoharak 
megalkotásában. A választék szerte a vilá
gon gazdag.

A színvonalas borfogyasztás, illetve a 
borízlelés és borbírálat nélkülözhetetlen
kelléke a megfelelő pohár. Milyen is a kós- . . .  ,, „ , , . ,  , ,,, , , . _ . ,  114. abra. Szabványos kostolopohartolopohar/ Sima, vékony es színtelen talu,
felfelé szűkülő, 100-200 cm3 ürtartalmú,
talpas kehely.

A nemzetközi borversenyek O.I.V. által elfogadott szabványa azt írja, hogy a kóstoló- 
kehely legyen 155 mm magas, amiből 55 mm a pohár talpára és szárára essék. Űrtartal
ma 215 cm3, a legnagyobb öbméret 65 mm (a kehely legszélesebb átmérője) és a felső 
átmérője 45 mm (114. ábra). (A gyakorlatban a szabványban előírt formát tartják be, de 
méretben sokszor nagyobb méretű kelyheket alkalmaznak.)

Pezsgőt pezsgőspohárból kell kóstoltatni. A pezsgőspohár karcsú, magas, mert a szén
sav mennyisége, a buborékok gyöngyözése így figyelhető meg legjobban.

A poharakat mindig tiszta vízzel kell kimosni, majd desztillált vízzel öblíteni. Töröl- 
getni nem szabad, mert a pohár falára kerülő textilszálak a bírálót félrevezetik.

A mosott poharak talpra állítandók, ha ugyanis lefordítják, a pohár kelyhe megtelik 
textil-, papír- vagy tálcaszaggal, és ezt a bírálók észrevételezik.

13.1.4. A borbírálat módszerei

Az organoleptikus vizsgálatoknál általában az ún. differencia-módszereket alkalmazzák, 
ami azt jelenti, hogy több tulajdonság között kell a különbséget meghatározni. A leggyak
rabban alkalmazott differencia-módszerek a hárompoharas, a rangsorolásos és a pontozá
sos zárt, valamint az osztályozásos nyílt bírálati módszerek.

13.1.4.1. Hárompoharas módszer
A vizsgálat során a bírálók három mintát kapnak, amelyek közül kettő azonos. Meg kell 
állapítani, hogy melyik minta eltérő a három közül.

Az azonos minták jele A, az eltérőé B, és így a három lehetséges összeállítás: AAB, 
ABA, BAA. A véletlen valószínűsége egyharmad. A módszer alkalmazható a bírálóbi
zottság érzékeny értékelő-képességének ellenőrzésére és a bírálók kiválasztására, mi
nősítésére is, de a hárompoharas értékelés igen jó  módszer a borászati kísérleti minták 
bírálásához is. Az értékeléshez táblázatot készítenek, amely tartalmazza a szükséges va
lószínűségi szinthez tartozó helyes bírálatok számát.

13.1.4.2. Rangsorolásos módszer
A rangsorolásos módszernél a bírálók a megszámozott és értékelt 3 -6  mintát a minőség 
szerinti csökkenő vagy növekvő sorrendbe rakják és megfelelő rangszámmal jelzik. Az
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eredmények kiértékelése varianciaanalízissel igen biztonságos, kiküszöböli a nagy szó
rást és csak a minták egymáshoz való viszonyát veszi figyelembe. Nagyon jól alkalmaz
ható különböző kísérleti kezelések hatásosságának vizsgálatához. Hátránya viszont, hogy 
a minták közötti különbségek mértéke nem érzékelhető.

13.1.4.3. Pontozásos módszerek
A borbírálatok a legtöbb esetben pontozásos rendszerűek. A különböző szintű hivatalos 
borversenyeken mindenkor pontozással értékelik a bormintákat. Az adható maximális 
pontszámtól -  illetve a pontszám jutalmazó vagy büntető jellegétől -  függően több pon
tozásos rendszert különböztetünk meg (20 és 100 pontos jutalmazó, 100 pontos büntető, 
Vedel-féle hibapontozásos módszer). Magyarországon a 20 pontos jutalmazó és a Vedel- 
féle hibapontos módszer terjedt el, de néhány éve a pozitív 100 pontos váltotta fel a 
Vedel-t.

Húszpontos módszer. A húszpontos borbírálati rendszerben a bor egyes értékmérő tulaj
donságaira pozitív („jutalom”) pontot adnak. A 20 pontos módszernek számos előnye 
van, könnyen és jól használható a kísérleti borok bírálatára. Itt ma is általánosan alkal
mazzák ezt a módszert. Hátránya, hogy az illat, illetve az íz és a zamat, mint a két legfon
tosabb értékmérő tulajdonság, nincs összetevőkre bontva, és így kevesebb információt 
nyújt a borról az értékeléskor. További hátránya, hogy az íz, a zamat és az összbenyomás 
értékelésére csak egy összevont, igen nagy pontérték áll rendelkezésre. Napjainkban ki
sebb, helyi, esetleg regionális borversenyeken alkalmazzák.

Vedel-féle módszer. Az 1972-ben megrendezett I. Budapesti Nemzetközi Borvilágvcrse- 
nyen a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (O. I. V.) által elfogadott, ún. Vedel- 
féle bírálati módszert vezették be. A nemzetközileg elismert borszakértők munkájának 
köszönhetően ez a módszer fejlődést mutatott a korábban használt 20 pontos rendszerhez 
képest.

A bírálati módszer nem csak a bírálati lapot, azaz a pontozás módját változtatta meg. 
Olyan rendszert vezetett be a borbírálat előkészítésébe, amelynek alapján a borok mi
nőségi osztályokba sorolhatók, segítségével reálisabb, jobb bírálati sorrend állítható fel. 
Ez azon a gyakorlati felismerésen alapszik, hogy minden borkategórián vagy bortípuson 
belül azok válnak ki különösképpen, amelyeknek illó aromaanyaga a legtovább marad 
meg a szájban, miután a bort lenyeltük vagy kiköptük. A bornak ezt a tulajdonságát, 
amely az illó természetű anyagokhoz kapcsolódik, zamattartósságnak (perzisztenciának) 
nevezzük. Amikor egy bort a szájunkba veszünk és lenyeljük, két szakaszt különbözte
tünk meg: a kezdeti erős, több másodpercig tartó, intenzív periódus után hirtelen beálló, 
gyenge, de sokáig elhúzódó és fokozatosan tompuló periódus következik. A perzisztencia 
megállapításakor csak az erős intenzitást mutató első periódust kell figyelembe venni és 
másodpercekben mérni eltűnésének idejét. Ezt az időt Caudalic- (kodali-) értéknek ne
vezzük, amely az eddigi megfigyelések szerint a borra nézve állandó adat, és értéke 1-15 
között ingadozik (1 csillagos: 1-3, 2 csillagos: 4-8 , 3 csillagos: 9-15).

Meghatározása a következőképpen történik. A bíráló kis korty bort vesz a szájába, 
többször megforgatja, majd kiköpi vagy lenyeli, ezután nyelvét a szájpadlásához érintve 
mozgatja, és számolással méri az intenzív zamattartósság idejét.

A zamattartósság megállapítását eleinte zavarhatja a borok utóíze, amely a szájban 
hosszú ideig megmarad. Vigyázni kell, mert nem az utóíz megmaradásának idejét, hanem 
azt az időt kell figyelembe venni és mérni, amely alatt a zamat illó természetű anyagai 
hirtelen eltűnnek a szájban.

Az új bírálati szabályzat a borokat szőlőfajta (nem aromás és aromás fájták), szín (fe
hér, rozé és vörös), szénsavtartalom (szénsavmentes borok, gyöngyöző borok és pezs-
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gők), cukortartalom (száraz, félszáraz, félédes, édes) és speciális készítési módjuk szerint 
csoportosítja.

A bíráló a 20 pontos rendszer szerint a borok színét, tisztaságát, illatát, ízét, zamatát, 
harmóniáját egy-egy meghatározott pontszámmal értékelte. A Vedel-módszer ettől eltér: a 
bíráló nem pontoz és nem számol, „csak” a borra összpontosítja figyelmét. Értékeli a bor 
tisztaságát, az illatok intenzitását és minőségét, a különböző ízek és zamatok intenzitását 
és minőségét, végül a bor harmóniáját, összbenyomását.

A bírálati módszer alapelve a büntetőpontozás. A végértéket a vizsgált tulajdonságok 
minőségét kifejező, logaritmikusan növekvő büntetőpontok szorzata adja.

A különböző érzékszervi tulajdonságok intenzitását és minőségét a bírálati lapon a 
tulajdonság értékének megfelelően, kereszttel jelölik meg.

Kiértékeléskor a minél kevesebb hibapontot szerzett minták az eredményesebbek.

Pozitív 100 pontos módszer (O. I. V. -  U. I. O. E.). A hibapontos bírálati módszer során 
alkalmazott bírálati lapot több bírálat érte, elsősorban amiatt, hogy a bírálókat inkább 
hibák keresésére és nem az értékek meglelésére ösztönözte. így a nemzetközi borverseny 
szabályzatból a Vedel-módszer bírálati lapját alakították át. Az O. 1. V. munkájába ekkor 
kapcsolódott be a Borászok Nemzetközi Szövetsége (U. I. O. E. Union Internationale des 
Oenologues). A közösen kialakított, pozitív 100 pontos bírálati lapot 1996-ban vezették 
be, amit 2009-ben, apró elemeiben tovább tökéletesítettek.

A bor minőségét meghatározó szempontokat tovább részletezték. A bírálat során a 
tisztaságot, a színt, az illat technológiai tisztaságát, intenzitását és minőségét, a zama
tok technológiai tisztaságát, intenzitását, tartósságát és minőségét, valamint az általános 
harmóniát értékelik (a bírálati lap sorai), a minőség két szélsöértéke között, összesen öt 
szinten (a bírálati lap oszlopai) (115. ábra). Az eszmei tökéletes bor minden szempont 
alapján kiváló, maximális pontot kap, mely pontok összértéke 100.

Az előírások alapján a bírálóbizottságok tagjainak száma lehetőleg páratlan legyen, 
legkevesebb 5, de inkább 7 vagy 9 fő. A borok eredményét a középső érték alapján, vagy 
az összes bíráló pontjainak számtani átlagával, vagy a két szélsőérték kizárását követő 
átlag számítással állapítják meg.

Az új bírálati módszer előnye, hogy a borokat részletesebben maghatározott szempont
ok alapján ítélik meg, és az így szerzett szakmai információk a termelők és a borfogyasz
tók számára is hasznosak. További értéke, hogy az egyes bírálók által adott helytelen 
vagy szélsőséges pontozás torzító hatását is képes mérsékelni.

13.1.5. A borkóstolás szókincse
A bírálat vagy kóstolás során természetes igény, hogy a különböző véleményeket kölcsö
nösen megismerjük, az eltérő tapasztalatok és tudás alapján született bor leírásokból ta
nulhassunk. Ehhez nélkülözhetetlen egy közös nyelvet beszélni, a használt kifejezéseket 
azonosan értelmezni.

Magyarországon a „szocialista hiánygazdálkodás” miatt a minőségi és egyedi minősé
gű borok alig készültek, a fogyasztók számára ezek elérhetetlenek voltak, tehát a borfo
gyasztási kultúra is visszafejlődött. A borokról nem volt szokás sokat beszélni és sajnos 
nem is volt érdemes.

A borász szakma munkája során természetesen ápolta a borleírás nyelvét, amelyet 
alapvetően technológiai kifejezésekből épített föl. A fajta karaktert a fajta neve jelentette, 
hiszen pl. az Olaszrizlinggel éveken át dolgozó technológusnak a fajtára jellemző illat és 
zamat az orrában, a szájában van, nem kell semmihez hasonlítani. így két borász, borról 
folytatott beszélgetése többnyire szakmai, mint pl. „a szín nagyon világos a fiatal, reduk
tív fehérbor színe, az illatban az elsődleges jelleg, az érett szőlő dominál, ízében a finom
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savak elegánsak, fajta jelleges, üde vagy esetleg a lecsökkent kén-dioxid-tartalma miatt 
bágyadt. A nagyobb termésátlagból adódóan kicsit vékony és utóíze is lehetne hosszabb”.

A 90-es évek elején, a korábbi export piacok bezáródását, a politikai rendszerváltást 
követően a belföldi piac vált meghatározóvá, újra fontosak lettek a fogyasztók, megkez
dődött a borkultúra fejlesztése, ápolása. Ekkor kellett ismét, mindenki által megérthctően 
beszélni a borokról.

A hazai bor szakírás is megtette első, tétova lépéseit, megjelentek az első sommelier-ck 
és a borászok is hozzákezdtek szóhasználatuk átalakításához.

A közös nyelv lényege, hogy a bor bemutatásakor a hétköznapi életben ismert virágok
hoz, gyümölcsökhöz vagy más élelmiszerekhez hasonlítjuk az illatokat, az aromákat. En
nek segítségével a borok leírása, zamatainak megfogalmazása válik jól érthetővé, illetve 
a jelleget adó illatok és ízek megjegyzése, újbóli felidézése is könnyebb lesz.

Napjainkban a borkultúra szerencsére divattá vált, több szakmai folyóirat, könyvek 
tucatjai és a szakmán túli média megjelenés nagy száma is mutatja ezt. Ennek természetes 
velejárója, hogy borok bemutatása, leírása sokszor már túlzott és erőltetett szóhasználat
tal történik. Sokszor a borról megszólalók vetélkedése révén a fogyasztó újra nem érzi, 
nem tapasztalja a megfogalmazottakat, a „közös nyelv” nem érthető tisztán. Gyakori hiba 
még, hogy a képletes borbemutatásból kimarad a legfontosabb, a bor tényleges értékének 
vagy gyengeségének megállapítása.

A problémák megoldása a józan ész használatával sikerülhet. Figyeljünk, legyünk nyi
tottak a másoktól kapott borleírások szóhasználatára, igyekezzünk tanulni, bővítsük saját 
szókincsünket, de csak azokat az aromákat, illatokat és hasonlításokat, amelyeket magunk 
is érzünk, amelyeket ismerünk, melyek illat- és ízmemóriánkban szerepelnek. A borról 
szépen beszélni pedig csak sok gyakorlással lehet, tehát beszéljünk bátran arról, amit egy 
jó bor figyelmes megkóstolásakor valóban érzünk, de legyünk szerények a minősítéskor.

13.1.5.1. A borok megjelenésére használt kifejezések
A bort szép pohárba töltve, először mindig érdemes hagyni, hogy látványával gyönyör
ködtessen, próbáljuk jellegét már szemünkkel is kutatni. A csillogó tisztaság, a tetszetős 
szín már sokat ígérhet. Ha megforgatjuk a pohárban, megtáncoltatjuk, mozgásának gyor
sasága avagy visszafogottsága testességéröl árulkodik. A pohár falán megkésve vissza
ereszkedő cseppek, melyek a bor glicerintartalmától függően kisebbek vagy nagyobbak, 
szintén a koncentráltságot jelzik. Ezt a jelenséget a borászatban gliceringyürűnek, fenn- 
költebb stílusban a bor gallérjának, vagy koronájának szokás nevezni.

A bor tisztasága. A fogyasztók napjainkban leggyakrabban palackozott borokkal talál
koznak, amelyekkel szemben alapvető követelmény a teljes tisztaság. Ne felejtsük el: 
tiszta illata és íze csak tiszta bornak lehet! Mondhatjuk áttetszőnek, tükrösnek, fényesnek, 
vagy ha kiemelkedően szép a látvány, akár csillogónak is. Még tiszta a bor, de esetleg 
felfedezhetünk benne egy kis porosságot. Egyértelműen negatív megállapítás, ha matt, 
fátyolos, felhős, opálos, zavaros a bor.

A fehérbor Nagyon széles a spektrum, a színtelentől a borostyánsárgáig, a sárga, a zöld és 
a barna színek kombinációja fordul elő. Az alapszínek különböző tónusai, mint világos
sárga, szalmasárga, aranysárga, óarany, borostyán sárga vagy a színek keveredése, mint 
zöldesfehér, sárgásfehér, zöldessárga, aranysárga zöldes árnyalattal, aranysárga barnás 
árnyalattal, stb., amelyekkel könnyen meghatározhatjuk a fehérborok színét. Érdemes a 
színek karakterére is figyelmet fordítani. Beszélhetünk élénk, friss, intenzív, erőteljes, de 
halvány, tompa, fakó, fáradt, bágyadt színekről is.
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A rozébor. Bár Magyarországon inkább a világosabb színű rozéborok a kedveltek -  mert 
nálunk létezik a siller kategória is -  a nagyvilágban ez a bortípus a legváltozatosabb szí
nekben előforduló és elfogadott. A legvilágosabbak a halvány szürke, a selyem, a pink, 
az őszibarack, a kicsit lilás árnyalatok a kettévágott eper, a rózsaszín, a lazac és a málna, 
a sárgás barnás árnyalatok a világos sárgadinnye, a kajszibarack, a hagymahéj, a korall, a 
narancsvörös, míg a piros színeket a rózsa, a cseresznye írja le képletesen.

A vörösbor. Ebben a kategóriában, a termelői hagyományok szerint, a nagyon mély tó
nusú színek, illetve az áttetsző, világosabb színek alkotják az elvárások két fő irányzatát.

A vörösborok színéből korukra, savtartalmukra is következtethetünk. A fiatalabb, élén- 
kebb savtartalmúakban a lilás árnyalat, míg a korosságot a téglaszín, a barnás árnyalat 
előtűnése árulja el. A vörösborok megjelenítését a málna, a cseresznye, a meggy, a tégla
vörös, az ibolya vörös, a rubin, a gránát vörös színekkel, majd azok intenzitását, világos 
vagy mély árnyalattal mutathatjuk be.

13.1.5.2. A bor illata
A borászat sokat változott az elmúlt évtizedekben. Egyre jobb a minőség, a fejlődő tech
nológiának köszönhetően több friss és gyümölcsös jelleget sikerül a szőlőből a borokba 
átmenteni. A borok illata kiemelten fontossá vált a fogyasztói megítélésben.

Az illat értékelésekor először annak intenzitását figyeljük meg, ami lehet csekély, sze
rény, diszkrét, zárt vagy közepes, határozott, intenzív, erős vagy tolakodó.

Az illatok meghatározásához már érdemes segítségül hívni aromamemóriánkat, mely
ben érdemes csoportokba rendezni a fő aroma kategóriákat. Könnyebb először a karaktert 
kiválasztani, pl. virág, gyümölcs, fűszer stb., majd ha találunk pontosabb hasonlóságot, 
akkor azokat meghatározni, nevükön nevezni.

A borbírálat során a következő fő aroma kategóriákat és hozzájuk tartozó aromákat 
próbáljuk azonosítani (Debuigne, 1998):

Gyümölcs -  barack, keserű mandula, ananász, banán, szeder, cseresznye, citrom, birs
alma, füge, eper, licsi, mandarin, mangó, mogyoró, dió, grapefruit, alma, körte, szil
va, szőlő.

Virág -  galagonya, fehér virágok, méhviasz, csipkerózsa, akác, jázmin, írisz, bodza, 
liliom, méz, hársfa, rózsa, bazsarózsa.

Fűszer -  fahéj, koriander, paprika, szegfűszeg, zöld bors, bors, majoranna.
Balzsam -  vanília, rozmaring, levendula, eukaliptusz, kámfor, ciprus, boróka, fenyő, 

kakukkfű.
Pörkölés -  pirított mandula, pirítós, briós, kakaó, pörkölt fa, karamell, kávé, füst, töm

jén, medvecukor, kátrány, korom.
Animális -  vaj, bőr, veríték, ló, macskapisi, sózott hús.
Ásványi -  friss beton, tűzkő, tinta, nedves föld, rozsda, szénhidrogén.
Vegetális -  spárga, tölgyfa, gomba, fu, mentol, olíva, dohány, tea, szarvasgomba, arti

csóka, édeskömény, páfrány, száraz széna, vasfű.

13.1.5.3. A bor zamata
A bort megkóstolva, ízeit érzékelve teljesedik ki annak igazi gazdagsága. Szerencsés 
esetben ekkor kaphatunk megerősítést a szemünk, az orrunk által korábban közvetített 
benyomásokra, előzetes várakozásainkra.

Általában az illatban fellelt aromák felbukkannak az ízekben is, bár arányaik, egyen
súlyuk lehet attól nagyon eltérő.

A fehérboroknál a legfontosabb a karaktert meghatározó alkotórész, a savasság, míg a 
vörösboroknál a cserzőanyagok. A savtartalom mennyiségét, minőségét és egyéb alkotó
részekhez viszonyított harmóniáját értékeljük. Az alacsonyabb savtartalom a savhiányos,
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a lágy, a lapos, a tompa kifejezésekkel, míg a magasabb a savas, az elénk, a kemény, a 
karcos, a savhangsúlyos, a férfias jelzőkkel írható le. A savak minőségét a nyers, a zöld, 
az éles, a bántó avagy a finom, az érett, a kiegyensúlyozott szavak fejezik ki.

A bor savai és a cukortartalom szoros kölcsönhatásban vannak, érzetüket arányuk ha
tározza meg. A borok édességét törvényes előírás sorolja mennyiségtől függően a száraz, 
a félszáraz, a félédes és az édes kategóriákba, de a tényleges édes érzet nagyban függ a 
bor savtartalmától.

A borok alkoholtartalmát főként akkor említjük, ha az magasabb értéket mutat, illetve 
a többi alkotórész mellől kitűnik. Ilyenkor mondhatjuk alkoholos, kilóg az alkohol. Nem 
mindig negatív jelentésű, ha meleg érzetről beszélünk vagy tüzes borokról.

A vörösboroknál a lágy savtartalom és a finom cserzőanyagok a minőség alapvető fel
tételei. A tanninok, a fanyarkás és húzós ízekért és érzetért felelős anyagok mennyisége 
és minősége, vagy inkább érettsége meghatározza a vörösbor értékét. Beszélhetünk kis, 
közepes, bőséges cserzőanyag mennyiségről, de főként minőségét érdemes pontosítani. 
Lehet érleletlen, fiatal, fanyar, keserű, éretlen, zöld, szárító, tapadó tannin, de a jó  minő
ség esetén finom, bársonyos, puha szerkezetű, kiegyensúlyozott, selymes, érett, gazdag 
jelzőkkel dicsérhetünk.

A szárazanyag-tartalom vagy másképpen az extrakttartalom a teltség és a koncentrált
ság mérésére szolgáló értékek. ízleléskor, bírálatkor a kóstoló személy is latolgatja a bor 
összetettségét, az ízek, aromák mennyiségét, koncentráltságát, a teltséget. Egyszerű bo
rok esetében a könnyű, a vékony, a karcsú, a lapos, az aromaszegény, az íztelen kifejezé
sek kerülnek elő. Az összetettebb borokat a gazdag aromájú, a telt, a kövér, a koncentrált, 
a tömény szavakkal illetjük.

13.1.5.4. Összbenyomás és harmónia
A lépésről-lépésre, a megjelenéstől az illaton át, az ízek elbírálása során igazából csak 
felkészülünk, hogy a részeket összerakva az egészről, a harmóniáról, a bor tényleges 
értékéről alkossunk véleményt.

A kiegyensúlyozottságot vagy annak hiányát a kerek, a gömbölyű, a harmonikus, a 
kiegyensúlyozott, az elegáns, avagy a diszharmonikus, a kialakulatlan, a széteső kifeje
zésekkel írjuk le.

A bor mint minden élő anyag, fejlődése során életgörbét ír le. Elhelyezkedését ezen a 
pályán, a benne meglévő potenciált is érdemes beleszőni a borbírálatba, hiszen ez hasz
nos információ lehet a termelő, a forgalmazó és a fogyasztó számára is. A bor születésétől 
beszélhetünk fiatal, még nyers, éretlen, érlelendő, majd kifejlett, érett, szépen érlelt, a 
csúcson lévő borokról, majd ezt az állapotot túlhaladva a már túlfejlett, fáradt, vénülő, 
szétesett jelzők a megfelelőek.

Az ízek tartósságát is értékeljük, amit a bor lenyelését követően tehetünk meg. Figyel
jük meddig és milyen finom ízek maradnak meg a szánkban. így egyszerű és rövid vagy 
tartalmasabb, hosszan tartó, hosszú és tartós utóízű borokkal találkozunk.

13.2. Hazai és külföldi borversenyek

Nemzetközi és hazai jelenség napjainkban a borválaszték bővülése, a kínálat színesedése 
és differenciálódása. A fogyasztók számára ezért egyre fontosabb, hogy a megvásárolható 
és nagyon különböző borokról szakszerű és hiteles információkhoz jussanak, segítséget 
kapjanak az igazi minőség felismeréséhez.

A borversenyek elterjedésének egyik indoka, hogy eredményeik közzétételével jelen
tősen hozzájárulnak a bort vásárlók tájékoztatásához. A borok megmérettetése, a külön-
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böző termékek és stílusok összevetése természetesen a termelők számára is jó szolgálatot 
tesz a minőséget fejlesztő munkájukban.

A szőlészet és borászat nemzetközi szervezetei már régóta fáradoznak egy egységes 
módszer és lebonyolítási forma kidolgozásán, amely nélkülözhetetlen feltétele a borver
seny-eredmények összevetésének.

A borversenyeket szabályozó, nemzetközi norma (O. I. V., 2009) az alkalmazott bírála
ti módszeren kívül meghatározza a verseny lebonyolításának szinte valamennyi szakmai 
részletét. Például a versenyen bírálók kiválasztásához szakértői listát kínál föl. Az 5-7 fős 
bíráló bizottságokban a rendező ország részéről csak 2-3 személy vehet részt, a többiek 
csak külföldiek lehetnek. A bírálatoknak délelőtt kell folyniok, és egy napon 45 száraz 
vagy 35 édes bornál nem szabad többet kóstolnia a bírálónak. A minták kóstolási hőmér
séklete és a bírálóknak a mintákról kiadható információk, adatok is pontosan meghatáro
zottak. A versenyeken született énnek, díjak megbízhatóságát, értékét hivatott szolgálni 
az ún. 30%-os szabály. Ez kimondja, hogy az O. I. V. által védnökölt versenyeken a díja
zott borok száma nem haladhatja meg az összesen nevezett minta 30%-át!

A nemzetközi szervezetek és a versenyek szakmai fejlesztése kapcsán feltétlenül szólni 
kell a VinoFed-ről. A Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége (Federation Mondiale 
des Grands Concours Internatinaux de Vin ct Spiritueux) jelenleg svájci székhelyen mű
ködik, és mint elnevezéséből is kiderül a legjelentősebb nemzetközi borversenyek együtt
működésének színtere, szervezete. A taggá válás előfeltétele az ún. kettősvédnökség meg
szerzése. Ez idáig tíz nemzetközi borverseny élvezi mindkét meghatározó szervezet, az 
O. I. V. és az U. I. O. E. védnökségét, így ezek alkotják a VinoFed tagságát.

2000-ben került ebbe a rangos körbe az egyetlen magyarországi nemzetközi borver
seny, a VinAgora (116. ábra).

A hazai borversenyek világa is sokat változott az elmúlt évtizedekben. Elsősorban 
számuk emelkedett meg jelentősen, de méretük, szakmai színvonaluk és a rendezéssel 
kitűzött célok szerint is nagy különbségeket tapasztalunk.

116. ábra. Munkában a VinAgora Nemzetközi Borverseny bírálói
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A legnagyobb hagyományú és legszélesebb termelői kört megszólító az Országos Bor
verseny, melyet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szervez, kétévente, 2009-ben már a 
31. alkalommal. Erős szakmai beágyazottsága miatt a hazai termelői kör számára a leg
jelentősebb verseny.

A Pannon Bormustra 1999-ben indult útjára, és szervezője a Pannon Bormíves Céh. 
Célkitűzése, hogy a legjobb hazai borok mérkőzzenek meg versenyükön, melynek bíráló 
bizottságában neves külföldi borszakértők, elsősorban borírók, újságírók vesznek részt, 
akik így személyesen találkozhatnak a nagyon gazdag magyar borkínálattal.

Az első VinAgora Nemzetközi Borverseny 1992-ben zajlott. Kétévente szervezte a 
Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft., de 2008-tól már minden évben meghirdetés
re kerül. Mára mérete és nemzetközi szakmai, valamint hazai kereskedelmi értéke miatt 
kiemelkedő fontosságú. Keretében 1998-tól nemzetközi szinten is piacvezető innováció 
valósult meg a borbírálat informatikai lebonyolításával.

Érdekes területe a borversenyeknek az Országos Takarékszövetkezeti Borverseny, 
vagy az Országos BASF Borverseny, melyet az ágazaton kívüli szereplők rendeznek, 
finanszíroznak, elsősorban marketing megfontolásból.

A regionális és a borvidéki versenyek főként borszakmai előnyöket kínálnak a résztve
vőknek és országos megvalósulásuk nem teljes körű.

A verseny palettát természetesen nagyszámú helyi és kis borverseny bővíti még. Az 
így kialakult óriási számú esemény egyre kevésbé átlátható, harmonizálható és így az 
eredmények megbízhatósága, értéke is elbizonytalanodhat. Ezért kezdeményezte 2008- 
ban a Magyar Bor Akadémia a „Minősített Magyar Borverseny” regisztrációs és értékelő 
rendszer bevezetését. Ennek lényege, hogy három minőségi vagy másképpen szakmai 
szinthez igazodva lehet minősített borversennyé válni. A rendszer működtetéséhez a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa is csatlakozott és egy közös bíráló bizottság végzi a 
pályázó borversenyek értékelését és ítélik oda a „helyi”, a „regionális” és az „országos” 
szintű minősítést.

13.3. A bor fogyasztása

Azokban az országokban, ahol nem, vagy csupán kevés bort termeltek, csak ünnepélyes 
alkalmakkor fogyasztják ezt a nemes italt. Ahol viszont hagyománya van a borfogyasz
tásnak, a bor az étkezés elmaradhatatlan tartozéka, és így a mindennapok italának számít.

Napjaink jelensége, hogy a különböző adottságú országok borfogyasztása kiegyenlí
tődést mutat.

Franciaországban pl. a hatvanas években a 120 l/fő/év körüli borfogyasztás mára 60 
liter körülire csökkent, míg a skandináv országokban, az USA-ban, sőt még Japánban is 
erősen emelkedik az egy főre eső borfogyasztás.

Magyarországon a XX. század első felében kiegyenlítetten 30-40 1/fo/év volt a fo
gyasztás mértéke, amely a második világháborút követően 50 éven át alacsonyabb szin
ten, 20-25 l/fő/év között állandósult.

Mára 30 1/fő/év körüli értéken stabilizálódott, ami jelzi, hogy a hazai borfogyasztási 
kultúra újra visszalendült a régi kerékvágásba.

13.3.1. A világ ital- és borfogyasztási szokásainak változása

Felgyorsult, átalakuló világunkban az emberek italfogyasztási szokásai is jelentősen meg
változtak. A bor és gasztronómia kérdéskörének taglalása előtt érdekes lehet áttekinteni, 
milyen átalakuláson estek át az elmúlt évtizedekben az ital- és borfogyasztói szokások.
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A markáns, erős italokkal szemben egyre inkább a könnyebb, a kevert, az alacsony 
energiatartalmúak fogyasztása nő, elsősorban az életmódváltozás, a motorizáció és a nők 
emelkedő italfogyasztása miatt. Az erős, tömény italokkal szemben egyre keresettebbek 
a könnyű, kisebb alkoholtartalmúak. A mérsékelt alkoholtartalom szintén a motorizáció 
és az egészséges életmód elterjedésével válik egyre fontosabbá.

A világ fejlett országaiban a szabadidő gyarapodásával az emberek egyre inkább kö
zösségben, társaságban fogyasztanak italokat. így elmondhatjuk, hogy az ún. társasági 
italok a kedveltebbek. Az olcsósággal, a magas alkohol- vagy energiatartalommal szem
ben preferáltabb, tehát a fogyasztók számára fontosabb tulajdonság az italok finomsága, 
élvezeti értéke, minősége.

A termelési hagyomány nélkülözhetetlen, hogy a jó minőség kiegészüljön presztízzsel, 
hogy a termék megfelelő fogyasztói bizalmat vívjon ki. A termelőknek és termékeknek 
ápolniuk kell hagyományaikat.

A tanulva megismert vagy másképpen elsajátított ízű tennék először nem igazán ízlik, 
csak többször kóstolva, a környezet példájával bátorítottan válik kedveltté.

Főként a fiatal generációk fordulnak inkább a könnyen és gyorsan megkedvelhető, 
sokszor így egyszerűbb, kevésbé értékes termékek felé.

A borfogyasztás divatjának alakulása is természetesen egybevág az általános tenden
ciákkal:

• A könnyebb, gyümölcsösebb (pl. reduktív fehér, primőr vörös) borok egyre kereset
tebbek. Külön érdemes kiemelni a rozéborok iránti igény dinamikus növekedését!

• A borfogyasztás is mindinkább társasági alkalmakhoz kötődik, fölértékelve ezzel a 
bor erős kulturális és történelmi kötődését.

• Az arc nélküli termékekkel szemben az egyedi, az individuális jegyekkel rendelke
ző borok a sikeresebbek, amit a borturizmus gyors fejlődése jelez, illetve egyben 
gerjeszt is.

• A vásárlási szokások változása során bort vásárló nők, háziasszonyok száma nö
vekszik.

• Az olcsó borok fogyasztása a világon csökkenő, míg a minőségi, az ellenőrzött ere- 
detűeké növekvő tendenciát mutat.

13.3.2. A bor és az egészség

A bor az emberi kultúra talán legrégebb, legkedveltebb itala. Már az ókorban a görögök 
is több hatást tulajdonítottak a bornak, s főbb tulajdonságait egy háromszög csúcsaival 
ábrázolták. Az egyik csúcs táplálékot, a másik orvosságot, a harmadik -  bizonyos mági
kus hatással -  mérget jelentett.

A borfogyasztás ellenfelei a bor káros hatását (joggal) alkoholtartalmának tulajdonít
ják. Az alkohol közismert élettani hatása az alkohol-víz keverékekre vonatkozik. A bort 
azonban nem szabad egyszerű alkoholos oldatnak tekinteni. Számos állatkísérlet bizo
nyítja, hogy a bor jóval kevésbé mutatkozik toxikusnak, mint a hasonló mennyiségben 
fogyasztott más alkohol. Jótékony hatása például, hogy csökkenti a vér káros koleszterin 
(LDL) szintjét.

A bor másik károsnak ítélt borkezelő anyaga a kénessav, amelyet a borászati technoló
gia juttat a borba. Ennek csökkentése erős tendencia a borágazatban, és napjainkban már 
a korábbinál jóval kevesebb kénessav is elegendő a technológiai célok eléréséhez.

A bor ásványi anyag- és szervessav-tartalmának is számos kedvező hatása van. A bo
rokban jelentős mennyiségű kálium van, ami jó  vizelethajtó. A borok pH-értéke és savai 
az emésztést befolyásolják kedvezően.

A bor valódi antiszeptikus hatásáról is beszélhetünk. Számos, az emberre patogén bak
tériumfajta (koleravibrió, kólibacilus, tífuszbacilus) különösen érzékeny a bor e hatására,
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elsősorban a borok polifenol-tartalmának köszönhetően. Nem véletlen, hogy a bort szá
mos történeti hivatkozásban, mint a leghigiénikusabb italt említik.

A vörösborok polifenol-, cserzőanyag-tartalma -  a kutatások szerint -  jelentősen gá
tolja az érelmeszesedést és a magas vérnyomás kialakulását is. Jó állapotba hozza a haj
szálereket és az érfalak kollagén rostjait. Gátolja a vérlemezkék összetapadását, vérrögök 
képződését az erekben. Erős az antioxidáns hatása, mely véd az agy és a szív sejtfalainak 
elváltozásától.

A bornak a szívbetegségek megelőzése mellett a rák és az Alzheimer-kór kezelésében 
is gyógyhatást tulajdonítanak.

Összességében elmondhatjuk, hogy napi 2-3 dl bor elfogyasztása, főként étkezések
hez. több kedvező hatással bír, mint kedvezőtlennel, segíti a jó  egészség megőrzését!

13.4. Bor, gasztronómia, vendéglátás
13.4.1. Bor és vendéglátás

A bor és gasztronómia szűkén vett értelmezésekor általában a borok és az ételek harmóni
ájáról, a megfelelő ételhez a megfelelő bor kiválasztásának szempontjairól beszélhetünk.

A téma ennél lényegesen szélesebb területet is érint, amikor a gasztronómiát a vendég
látás keretei közé helyezzük. E komplex értelmezés szerint érinteni kell a vendéglátáshoz 
szükséges borválaszték kialakításának, a készletek tárolásának, a borok érlelésének, a 
sommelier szerepének, a borkiválasztás szempontjainak, a szerviz technikájának és végül 
a vendéglátás borászati ökonómiájának kérdését is.

A bor érzékszervi értékeiről, az emberiség történetéhez való kapcsolódásáról, vallási 
és kultikus vonatkozásairól már könyvtárnyi értekezés készült. További méltatása helyett 
egyszerűen megállapítható, hogy az étkezés és bor elválaszthatatlan fogalom. Különösen 
igaz ez a vendéglátás keretei között.

Érdemes így számba venni a sikeres és igényes vendéglátás feltételei közül oly fontos 
borkultúra idevonatkozó elemeit.

13.4.1.1. A borválaszték összetétele a vendéglátásban
Sok tényezőtől függ, hogy kisebb vagy nagyobb számban válogatunk borokat a kínálatba. 
A lényeges az. hogy ha eldöntöttük a stílust, a választék nagyságát, akkor a konkrét borok 
kijelölése kerülhet sorra.

A bor a legsokszínübb ital a világon, az óriási kínálatból az alábbi szempontok szerint 
válasszunk:

Hagy ományos nemzeti ital lehet, pl. Magyarországon a Tokaji aszú mint hungaricum. 
Egerben az Egri Bikavér mint a borvidék híres márkája nem hiányozhat a borlapokról. 
A különböző bőrtípusok közül a legfontosabbak (fehérbor, vörösbor, rozé, pezsgő, 

desszertborok stb.) megfelelő arányban szerepeljenek. A kiválasztás további szempontja 
a borvidék. Egy rangos étterem számára szinte kötelező, hogy minél több, az ismertek 
közül pedig valamennyi borvidék boraiból tartson, sőt az import termékekre is gondoljon.

A fajta  is érdekes kérdés. A nemzetközi borízlést legjobban az ún. világfajták (Char- 
donnay, Cabernet sauvignon stb.) borai szolgálják, ezek a legismertebbek, ezeket keresik. 
A hazai, a kuriózumnak számító magyar fajták (Leányka, Furmint, Kadarka, Kékfrankos 
stb.) viszont éppen a hazai környezetben könnyen eladhatók a külföldi vendégeknek.

Azonos borok különböző évjárata csak ritkán kóstolható meg egy helyen, de ez is kü
lönleges vendéglátói szolgáltatás lehet. Más megközelítésben, lehetnek kimagasló évjá
ratok. amelyek ismertek vagy egy-egy márka esetében történet kötődik hozzájuk. Ezekre 
a muzeális borok kínálatának összeállításakor gondoljunk.
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Az étterem konyhájának stílusa, a jellemző ételek típusa is meghatározó szempont. 
A „tenger gyümölcséhez” például főként a fehérborok, a zömében vadhúsból összeállított 
ételekhez pedig a vörösborok kínálatát bővítsük. A vendégkör összetétele, ízlése a borok 
árszínvonalának és a választék milyenségének is jelentős formálója.

13.4.1.2. A borok érlelhetősége és tárolása
Az éttermek, vendéglők előzőekben részletezett, megfelelő borválasztékának megterem
tése együtt jár a palackos borok készletezésével, sok esetben érlelésével.

A borok érlelhetősége. Az érlelés fogalmába nemcsak a hosszabb idejű tárolás, hanem az 
ezzel együtt járó minőségjavulás is beletartozik. Az érlelhetőség időtartamát főként a bor 
milyensége határozza meg.

Általában a vörösborok jobban érlelhetők, mint a fehérborok. A desszertborok jól ér- 
lelhetők, míg a rozéborokat szinte alig érlelik.

Azonos típusú borok közül a jobb érlelhetőséget sokszor a bor termőhelytől kialakult 
karaktere dönti el. A magyar borvidékek közül a Tokaji, az Egri, a Nagy-Somlói és a Móri 
tájakon termett, keményebb borok hosszabb ideig érlelhetők.

A bor összetételéből is következtethetünk időtállóságára. A 12-13 v/v% alkoholtarta
lomnál „erősebb”, vagy az új tölgyfahordóban (barrique) érlelt borok, a több cserzőanya- 
got tartalmazó, markáns vörösborok, a kemény karakterű, azaz magasabb savtartalmú 
fehérborok az eltarthatóbbak.

A palackos borok tárolása. A palackozott borok tárolásának kritériuma gyakorlatilag egy
beesik az érlelhetőség külső, nem a bor összetételétől függő feltételekkel.

Ezek közül több tényező a borászati technológia része:
• az erjedés körülményei,
• a bor palackozás előtti érlelése,
• a palackozás.

A palackozási technológia döntően alakíthatja az eltarthatóság időtartamát:
• a bor és a dugó közötti légtér nagysága, a „légtér” összetétele: védőgáz jelenléte,
• a fehér vagy színezett palack, esetleg UV-sugárzástól védő üveg alkalmazása,
• a palack zárásának módja, parafa, üveg, vagy műanyag dugó, csavarzár stb.,
• a parafa dugó minősége, mérete.

A vendéglátók számára az érleléshez a palackos borok tárolási körülményeinek kialakí
tása jelent feladatot. Az ideális helyzetből kiindulva, a többféle és kiemelkedő minőségű 
borokkal foglalkozó éttermekben elkerülhetetlen, hogy a nagyobb készlet révén hosszabb 
idejű tárolásra, azaz érlelésre megfelelő körülményeket teremtsenek. Erre a célra önálló, 
ún. központi borospincét kell kialakítani. A felszolgálótér és a központi pince közé érde
mes kisebb, a napi forgalmat megkönnyítő, ún. napi borraktárt beiktatni.

A borospincében a palackokat mindig fektetve tároljuk, kivéve a borpárlatokat és a 
likőrborokat.

A jó  pince jellemzői. Általános szabály, hogy
• a pince vagy helyiség tájolása északkeleti legyen a nagyobb hőingadozások elkerü

lése érdekében,
• más élelmiszert, anyagot a borokkal együtt ne tároljunk (különösen igaz ez a zöld

ségfélékre, tejtermékekre),
• kerüljük az állandó rezgéseknek kitett helyeket (pl. gépház, felvonó vagy nagy for

galmú utca), továbbá erős hőtermelő berendezések közelségét,
• gondoskodjunk a tér megfelelő szellőzöttségéről.
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Hőmérséklet. Az ideális pince hőmérséklete 10-13 °C közötti. Természetesen néhány °C 
eltérés nem végzetes, de tudni kell, hogy 10 °C alatt a borok lényegesen lassabban, 13 °C 
fölött pedig gyorsabban fejlődnek.

Az ideálistól néhány fokkal eltérni kisebb baj, mint a gyakori és esetleg szélsőségesebb 
hőmérséklet-ingadozás.

Páratartalom. A pince levegőjének nedvességtartalma általában jobb és állandóbb, ha ta
laját nem fedi szilárd burkolat. Az optimális páratartalom a 70-75% . Szárazabb klímában 
a dugók kiszáradása és a borok esetleges oxidáltsága állhat elő, nedvesebb körülmények 
között pedig a dugók és címkék penészesedhetnek.

Megvilágítottság. Jobb a fényt kizárni, tehát sötétben tárolni a borokat. A mesterséges 
megvilágításhoz kerüljük a neonfényt!

13.4.1.3. A bor éttermi felszolgálása
Az első sommelierversenyt 1961-ben, Franciaországban rendezték. Azóta a sommelier-k
-  magyarosabban pohárnokok -  munkája az igényes vendéglátóhelyeken nélkülözhetet
len. Az egyre jobban körülírt, kidolgozott szakmai ismeretek iskolákban elsajátíthatók.

Magyarországon egyre többen dolgoznak ebben a szolgálatban, így fontos áttekinteni 
a sommelier munkájának elemeit. Ezek közül a legtöbbet, sommelier nélkül, az éttermek 
személyzetének kell elvégeznie.

A sommelier szerepe
• A vendégek tanácsadója, aki a bor- és ételválaszték biztos ismeretében segít a vá

lasztásban, de mindig csak az igényelt mértékben.
• Közreműködik az étterem borainak kiválasztásában, beszerzésében.
• Részt vesz az étterem itallapjának, valamint a hely stílusának és kategóriájának 

megfelelő borszervírozás kialakításában, továbbá a szükséges eszközök beszerzé
sében.

• Ismeri a bor forgalmazására vonatkozó hatályos jogszabályokat.
• Irányítja az éttenni borospince munkáját, felügyeli a beszállításokat, a készlet vál

tozását és a borok minőségét.
A sommelier emberi alkalmassága nagyon összetett, sokrétű vendéglátói egyéniséget 
feltételez, pl. erős empátiakészséget, diszkréciót, kedvességet, udvariasságot, meggyő
zőerőt. Mivel a sommelier kiemelt szerepet kap az étteremi személyzet többi tagjához 
képest, a helyes viselkedés szabályait különösen be kell tartania.

A sommelier munkájának közvetlen és közvetett eredményeként javul az étterem szol
gáltatása, növekszik a borforgalom és a hely kihasználtsága, mindez pedig az üzleti ered
ményességet fokozza.

A felszolgálás
A  bor bem utatása. A fehér- és rozéborokat jeges vödörben (jeges vízben) szokás a vendég 
asztalához hozni. Ha a jégvödömek nincs önálló állványa, akkor az asztalra tányért vagy 
kendőt helyezzünk alá az edény oldalán lecsapódó pára miatt. A vörösborokat kézben 
vagy tányéna állítva hozzuk, kivéve a többéves, palackban érlelt borokat, amelyeket fek
vő állapotban, kiöntőkosárban szolgálunk föl. Fontos szabály, hogy a szervírozás alatt a 
palack és címkéje vagy más jelölése a vendég által mindig jól látható legyen.

Kidugózás. A kidugózáshoz a palackot kendőre állítva és arról nem felemelve kell a mű
veletet elvégezni. Ha kiöntőkosarat használunk, azt se emeljük föl az asztalról.
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A palack szájnyílását a kapszula tetejének levágásával tehetjük szabaddá. Napjainkban 
már ügyes, körkéses kapszulavágó eszközök is segítenek ebben. Ha késsel dolgozunk, 
a vágást a szájnyílás szélesebb karimáján vagy alatta végezzük, sohasem a dugóval egy 
síkban. így kerülhetjük el, hogy kitöltéskor a bor érintkezzen a kapszula anyagával. A 
teljes kapszulát levágni vagy letépni súlyos hiba.

A parafa eltávolítására a dugóhúzót a dugó becsült teljes hosszúságában hajtsuk be. Ne 
felejtsük el: „nagy bor” -  hosszú dugó, egyszerűbb bor -  rövid dugó! A dugó utolsó né
hány milliméterét már kézzel húzzuk ki a palackból, így elkerülve a jellegzetes, pukkanó 
hangot, ami nem elegáns. A kiemelt dugó a vendegek által látható legyen, külön kérésre 
tányérkán át is kell adni.

A palack száját a dugó belső lapjával, vagy ha esetleg azon kristályos vagy színanyag 
kiválás rakódott ki, akkor az oldal palástjával törölhetjük körbe.

A felszolgálónak mindig ellenőrizni kell a dugó egészséges illatát.

E lő k ó s to lá s . A som m elier külön kis pohárból vagy tastevinből csak akkor ellenőrzi a bor 
m inőségét, ha különlegességet, ritkán fölszolgált vagy muzeális bort szervíroznak. A napi 
gyakorisággal kínált boroknál elég a dugót m egszagolni.

A vendégek közül a rendelést föladó kóstol előzetesen, hacsak nem kér meg más sze
mélyt a társaságból.

K itö ltés . A kitöltéshez a palackot a címkével ellentétes oldalon fogjuk meg, vagy ha a 
fenék kiképzése engedi, tenyérben tartva, a hüvelykujjal megtámasztva töltsünk.

Mindig jobbról balra haladva, de az arra legérdemesebb vendégnél kezdve töltsük a 
bort a poharakba. A kör végén ne felejtsük el az előkóstoló vendég poharában kiegészíteni 
a bort. Töltéskor vigyázzunk, hogy a pohár peremét ne kocogtassuk. A borospoharakat 
csak harmadáig töltsük, mert így lehet jól megforgatni a bort a pohárban, így lehet annak 
minden értékére ráhangolódni.

Pezsgő esetében a poharakat mindig tele töltsük, mert így érvényesül igazán a „gejzí- 
rező”, gyöngyöző ital.

A bor felszolgálási hőmérséklete
A bor értékei maradéktalanul csak megfelelő hőmérsékleten érvényesülnek:

• a pezsgőt 6-8 °C-on,
• a fehér- és rozéborokat 8-12 °C-on,
• az édes, különleges likőrborokat, aszút 10-14 °C-on,
• a friss, könnyű, új vörösborokat 14-17 °C-on,
• a testes, érlelt vörösborokat 17-20 °C-on,
• a jó  borpárlatokat, konyakokat „kézmelegen” szolgáljuk fel.

A bor jó  kóstolási hőmérsékletét a vendég asztalánál kell elérni, ezért különösen a hűtést 
igénylő borok esetében kell figyelembe venni a helyiség és a pohár hőmérsékletét.

Tapasztalat, hogy 7 °C-on, 18-20 °C-os teremben pohárba töltött fehérbor hőmérsék
lete 10 percen belül 10-12 °C közötti értékre „szökik föl”.

A bor minőségére nagyon rosszul hat a „sokkszerű” hőmérséklet-változás.

Poharak
A  hazai gyakorlatban egyre több helyen használnak igényes borospoharakat. A bort csak 
teljesen tiszta, száraz pohárba szabad kitölteni.

Itt érdemes szólni a 80-as években kezdődött és napjainkra kiteljesedett borospohár- 
kultuszról, mely a pohárválasztást sokkal magasabb polcra helyezte a borok kóstolási 
minőségét meghatározó tényezők között.
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Kóstolós pohár 
365 ml

Fehérboros pohár 
315 ml

Fehérboros kehely 
340 ml

Pezsgős flute 
178 ml

Pezsgős kehely 
288 ml

Cham pagne kehely 
258 ml

Rozés, rizlinges pohár 
234 ml

Csem egeboros pohár 
190 ml

Grappás kehely Párlatos pohár Brandy-s pohár K onyakos pohár
120 ml 102 ml 235 ml 558 ml

117. ábra. Bővülő pohárválaszték
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A divat, a sznobság, a reklámok hatásaként sokan túlzott jelentőséget tulajdonítanak 
a tökéletes pohárnak, míg mások, talán reakcióként, lebecsülik azt. Az igazság mindig a 
két megítélés között található. Egy gyönyörű és szakmailag jól megválasztott pohár sem 
képes csodákra. Egy gyenge bort nem képes átváltoztatni, de igenis van hatása, hogy 
az illat, a zamat finom részleteit kiemelje, vagy jótékonyan palástolja. Ez magyarázza 
az igényes pohárgyártók egyre bővülő ajánlatát, melyekben már régen nem csak fehér-, 
vörösboros és pezsgős poharakat különböztetnek meg, hanem borvidékek, ismert fajták, 
érleltség számára fejlesztettek eltérő boros kelyheket. A jelenség gazdasági magyaráza
tát pedig világosan mutatja a borpiacon található éles versengés, az a helyzet, amikor a 
borok minősége között csak hajszálnyi különbségek döntenek és jelentenek sikert vagy 
kudarcot.

Néhány szempont az alkalmas borospohár vagy kehely megválasztásához (Domine, 
2004). A pohár űrtartalma elsősorban a kóstolási hőfok, a fogyasztás módja miatt változó. 
A mindig hűtve kóstolt fehér- vagy rozéborokból nem töltünk egyszerre nagy mennyisé
get a pohárba és egy kisebb kehelyben lassabban is melegszenek meg. Vörösborból lehet 
többet tölteni, sőt a több évig érlelt, „nagy borok” számára a gyors oxigénhez jutás, a le
vegőzés kifejezetten fokozza élvezeti értéküket, amit a 300-500 ml-es poharak kiválóan 
segítenek.

A kevésbé illatos fehér borokat szűkülő szájú pohárban érdemes kínálni, míg az illatos 
fajták borainak dús aromája a szélesebb nyílású, de alacsonyabb kelyhückbcn érvényesül 
hatásosan. A kisebb tannintartalmú, friss és gyümölcs aromájú vörösboroknak az alma 
alakú, bezáródó, kehelyforma kedvez, míg a gazdag cserzőanyagúaknak a nagyobb mé
retű és tulipánforma (117. ábra).

A pezsgők között is különbséget tesznek és a hosszúkás kelyhü flőték formája eltérő, ha 
klasszikus érlelt ital vagy szőlőaromájú tankpezsgő, esetleg mustból erjesztett spumante 
számára keressük az ideális poharat.

A likőrborok nagyon intenzív illatúak és aromájúak. Fogyasztásukhoz kisebb méretű, 
zártabb formájú poharakat használnak.

A természetes édes borokból is kisebb mennyiség fogy egyszerre, ezért korábban egé
szen kis, talpas poharakat használtak. Napjainkban, ez tapasztalható a Tokaji aszú és To
kaji szamorodni esetében is, inkább fehérboros poharak a kedveltebbek. Ezekben a bor 
jól megforgatható, különleges gazdagsága tökéletesen felfedezhető és élvezhető.

Dekantálás
A dekantálás klasszikus művelete során a bort elválasztják az üledékétől. A mai fejlett 
borászati technológia mellett csak az egészen öreg, sokáig palackban érlelt borok ese
tében engedhető meg az üledék. Valószínű tehát, hogy az elegáns helyeken népszerű 
dekantálásnak más magyarázata is van.

Már a 3-5 éves borokat is minimum 20 perccel szükséges kidugózni fogyasztás előtt, 
és állni hagyni a bor levegőhöz jutása, illetve az esetleges palackfülledtség kiszellőzése 
érdekében.

Ezt az időt takarítják meg a dekantálással. További ok, hogy az alkalmat, a helyet segít 
ünnepélyesebbé tenni, ez a bor számára figyelmet és tiszteletet szerző, látványos mozza
nat. Ehhez kiöntőkosarat vagy dekantálóállványt és elegáns kancsót használunk.

A bor részleges áttöltését mindig gyertya fényénél végezzük.

13.4.1.4. Borbeszerzés
A megfelelő borkínálat megteremtésének ökonómiai háttere a mai magyar vendéglátás 
szempontjából nagyon aktuális terület, mert a hazai borkereskedelem csak egy-két évti
zede kezd kialakulni.
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A piac szereplői a termelők, a nagy- és kiskereskedők, a gasztronómiát még nem is
merik kellően, és nem tartják be a rájuk osztott szerepeket. Nagyon sok a spontaneitás, 
nehezen tervezhető a jövő. Pedig a jó  vendéglátóknak tudatosan és tervek szerint kell 
vállalkozásaikat vezetni, ezen belül természetesen boraik beszerzéséről is gondoskodni. 

Hogyan határozzuk meg a borszükségletet?
A minőségi összetétel kialakításához piackutatási információkat gyűjthetünk:
• korábbi saját boreladásaink összetételének elemzésével,
• a finanszírozható készletnagyság ismeretében,
• a pillanatnyi készlet nagyságától függően,
• az étlap várható változtatásához igazítva,
• a szezonnak megfelelően (pl. primőr bor),
• a vásárlási politikánk függvényében.

A fejlettebb vendéglátói és borfogyasztási kultúrával rendelkező országokban két alapve
tő vásárlási politikát különböztetnek meg.

Készletminimwnra törekvő. Célja a minél kisebb tőkelekötés, a költségek minimalizálása. 
Működése során mindig erősen függ a pillanatnyi beszerzési áraktól, a több évig érlelt, 
különleges borokat ritkán finanszírozzák.

Készletező, érlelő. Viszonylag nagy mennyiségű készletet tárol és finanszíroz, viszont 
inkább fiatalon, alacsonyabb áron szerzi be a nála érlelt borokat is.

Alapvető feltétel a magas színtű szakismeret a borok megfelelő válogatásához. Kí
nálatuk mindig egyedi, nagyon sokrétű, és nem hiányoznak a többéves ritkaságok sem. 
Az említett borász szakismeret természetesen minden vendéglátó számára konkrét üzleti 
érdek is, amit vagy meg kell teremteni házon belül, vagy tanácsadói szolgáltatást kell 
igénybe venni.

13.4.2. Borok, ízek, ételek

Hogyan lehet biztosítani sokféle fajtájú és ízű bor közül a tökéletes ízharmóniát a kü
lönböző ízhatású ételekkel? A válasz nagyon egyszerű. Jól tudjuk, hogy egy bizonyos 
fajta bor vagy étel kiválasztása a leggyakrabban szubjektív tényezőktől függ. Ennek elle
nére vannak objektív fiziológiai tényezők is, amelyek tökéletes ízharmóniát teremtenek 
(SOPEXA, 1994).

Savanyúbb ételekkel erősen savas borok. Ha olyan ételeket fogyasztunk, amelyekben a 
savanyú ízek jelennek meg (savanyú káposzta, savanyított levesek, kínai édes-savanyú 
ételek), a savanyú ízre érzékeny ízingerküszöbünk magasabb lesz, és így a savasabb bo
rok bársonyosabbnak, kerekebbnek és lágyabbnak tűnnek.

Paprikás ételek, száraz fehér- és vörösborok. Paprikás és pörköltes ételeinknek van egy 
kellemes, a paprika ízéhez kapcsolódó je llegzetes keserűsége. Ezt az ízhatást egyes szá
raz fehér- és vörösboraink tökéletesen kielégítik.

Csípős ételek, testesebb és magasabb alkoholtartalmú borok. A csípős paprikával készült 
ételeket magasabb alkoholtartalmú és testesebb vörösborok kísérik el a legjobban. Ezek a 
testes és „olajos” borok csökkentik a csípős ízhatásokat.

Tokaji aszú libamájjal. A libamáj édeskés keserűsége szinte tökéletes ízharmóniát alkot a 
Tokaji aszú elegánsan édeskés, sokrétű birsalmás keserűségével.
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Édesebb ízű étellel édes ízű bor. Ha édesebb ízű ételt eszünk, az édes ízre érzékeny in
gerküszöbünk megemelkedik, és így kevésbé érezzük édesnek az édes ízű borokat. Az 
édes borokkal tehát a desszertek és az édes főtt tészták, sütemények kiváló ízharmóniát 
alkotnak.

Az ételek és a borok megfelelő összeválogatása izgalmas kaland, amelynek során szinte 
minden lehetséges, de nem minden megengedett.

Az ételsorhoz kínált borok kiválasztásának további szempontjai:
• a felszolgált bornak nemcsak ízben, hanem értékben, rangban is ki kell egészíteni a 

kiválasztott ételt; először a fiatalabb évjáratú, könnyebb bort, majd később az idő
sebb, tartalmasabb borokat ajánljuk,

• először a száraz borok s csak utánuk következzenek az édesebbek,
• az ételsor meghatározza az ajánlott borok sorát is; az ételsor szerint, de legtöbbször 

fehérborral kezdünk és vörösborral zárunk,
• a bor után nem ajánlható sör,
• nem illik bor az ecettel ízesített salátákhoz, hideg előételekhez, a citrusokhoz, ame

lyek savtartalma nem harmonizál a borral.

Az ételféleségekhez illő bortípusokat a 31. táblázatban részletesen ismertetjük.

31. táblázat. A borok és ételek párosítása (francia forrás alapján adaptálta Zilai Zoltán)
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Aperirifek • O O • •
Kagylók • O • O
Sült halak • o • • O
Szószos halak • o • • o
Felvágottak • • O • o
Libamáj • o O
Tartalmas levesek • • O • o
Fehér húsok, 
szárnyas sültek • O • •

Sült vöröshúsok • • •
Szószos
vöröshúsok •

Pörköltes, paprikás 
húsok • •

Szárnyas vadak • • •
Vadhúsok •
Édes sajtok • o O • o
Erős sajtok • o o • o
Desszertek • • • •

•  hagyományos párosítás
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ásványi derítőszerek 7, 171 
ászkolás 31, 150, 174, 201-202, 215, 222, 

225,262 
ászok donga 219 
ászok hordó 218-219 
asztali bor 20, 42, 44-48, 52, 54 
aszúbor 22, 40, 231-234, 302 
aszúsodás 35, 73, 79, 86, 230-232 
aszútészta 232 
autolízis 156, 164, 241, 246 
avinálás 192, 215, 250-253 
Badacsonyi borvidék 27, 30, 55 
Badacsonyi kéknyelű 30, 56 
Badacsonyi olaszrizling 30, 55 
Badacsonyi szürkebarát 30 
Balatonboglári borvidék 27, 32 
Balaton-felvidéki borvidék 27, 30 
Balatonfüred-Csopaki borvidék 27 
Balatonfüredi olaszrizling 30 
banyuls 250
barnatörés 112, 128, 150, 164, 172, 196, 199, 

206-207, 210 ,215-216

barrique érlelés 8, 153, 201-205, 219 
barrique hordó 150, 203-205, 219, 221 
bentonit 6, 129-130, 137-138, 170-173, 176, 

215,303,305 
berlinikék-csapadék 174-175 
bianca 29, 78, 85
biológiai almasavbomlás 149, 154, 164 
biológiai zavarosodások 8, 206, 209, 265 
blauburger 34, 78, 82 
bodega 251-253
bogyózógép 98, 101-102, 106,108 109 
bogyózókosár 108 
bogyózómotolla 108
bogyózó-zúzó-cefreszivattyú 101,110-111 
Bor Eredetvédelmi Tanács 58 
boraperitif 254
Borászati Füzetek 22, 62, 65, 302-305 
Borászati Lapok 22, 302 
Borászok Nemzetközi Szövetsége (U.I.O.E.) 287 
bőrbetegségek 1 4 ,1 9 0 ,2 /6  
bordói palack 270
borexport 18-21. 23-25, 37-38, 48, 95 
borhibák 190,215-216 
borimport 19-20, 37-38 
borkóstoló pohár 10, 284 
borkösavas mész kiválása 207 
borkö-zavarosodás 207 
Bormarketing Bizottság 62 
borpárlat 20, 40, 42, 60, 192, 244, 249-251, 

253, 295, 297 
borrendek 65
borszőlő termőhelyi katasztere 27 
bortermőhely 42-43 
bortörvény 39-44, 58-59, 61, 194 
borvidék 5, 15, 22, 26-36, 4 2 ^ 3 ,  55, 57, 60, 

62-63, 65-66, 68-70, 72-74, 77, 79-80, 
85-86, 90, 95, 146, 148-149, 218-219, 227, 
230-231, 234-237, 239-240 ,250-252 ,255 , 
270. 284, 292, 294-295, 299, 304 

borvidéken kívüli területek 26 
Borvidéki Fajtalista 43 
bota 203,251,255
Botrytis cinerea 70, 73, 86, 128, 229-231, 234 
Brut 238-239
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Brut nature 238 
bukéanyagok 273 
burgundi palack 270 
Bükki borvidék 27, 33 
Cabernet franc 29, 32-34, 75, 78, 82, 304 
Cabemet sauvignon 29, 32-34. 75, 78, 82, 

147, 294,302 
Caudalie- (kodali) érték 285 
cefreáztatás 6 ,99 , 108, 114, 116-117,

137-138, 149 
cefreextrakció 114.148 
cefrekénezés 6, 100, 112-115, 127, 131, 151, 

198
cefrepufferolás 116 
cefreszivattyúk 9 9 ,110-111, 124 
cefrevezetékek 111 
cellulóz 176, 178-182, 203, 205 
centrifugális cefreszivattyúk 111 
centrifugális erőtér 167-168 
centrifugális szivattyúk 165-166 
centrifúgálventilátor 145 
Champagne 9, 20, 72-73, 83, 107, 237, 239, 

246, 298
Chardonnay 25 ,29-36 , 76-78, 84-85, 114, 

204, 239-240, 243, 294, 303 
Charmat (sarma) 246 
Chasselas 76, 78-79, 115 
chips = tölgyfaforgács 205 
cián-hidrogén 175 
címkeszárítók 281 
CIP rendszerű tisztítás 225, 259 
Cirfandli 32, 78-79 
Cladosporium cellare 218, 222 
Clariette de Die 246 
Cream sherry 252 
Cristallgen 212 
Cuvée 237, 239-240, 245, 247 
csavarzár 278, 295 
csemegeborok 40.69,301 
csempebélésű tartály 224 
Cserszegi fűszeres 29, 34, 36, 78-79, 301 
csigaprések 117-118, 120-121, 126 
csigás dekanter 187 
csín 219
csírátlanító-(EK) szűrés 259 
csőköteges berendezés 212 
Csongrádi borvidék 27, 29 
Csongrádi kadarka 29 
csonkázás 84-86 
Csopaki olaszrizling 30

Dead-end szűrés 176, 178, 186,263,
Debröi hárslevelű 34, 53, 89 
degorzsálás 239, 242-243 
dekantálás 10, 129, 1 3 7 ,163, 299 
DELFIN-eljárás 277 
deszulfitálás 139
Dimetil-dikarbonát (DMDC) 214,265
Dinka 22, 24, 29, 76, 78, 80
dirckttermő szőlőfajták 23
dűlő 5 7 ,6 6 ,2 3 9 ,280
d,l-almasav 55, 136
DOC 2 0 ,8 3 ,2 5 0
DOCG 20
Domoszlói muskotály 35 
dongafa 219 
dongafej 219
dugattyús cefreszivattyúk 110 
dugattyús szivattyúk 165 
dugóíz 216 ,277-278 
dugóleszorító drótkosár 244 
Dulce 252
Egri Bikavér 33-34, 188,280,294 
Egri Bikavér superior 34 
Egri borvidék 27, 34 
Egri leányka 34
egyéb derítőszerek 7, 171, /  76, 194 
egyéb kalciumsók kiválása 208,215 
egyéb szőlőtermő hely 42 
egylapkás agglomerált dugó 276-277 
ellennyomásos töltőgép 244, 246, 269, 274 
engedélyezett fajták 28, 43, 78 
eredetvédelem 20, 227-228 
eredetvédelmi rendszer 280 
érettségi index 89 
észteresedési index 214 
Etyek-Budai borvidék 27 
Európai Bortermelő Régiók Közgyűlése 

(AREV) 64 
Európai Gazdasági Közösség 44 
Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap 

(EMGA) 60 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Alap (EMVA) 60 
Európai Mezőgazdasági Orientációs és 

Gazdasági Alap (EMOGA) 59 
Európai Uniós izotóp adatbank (Wine DB) 60 
evaporatív musthütő 144 
Év bortermelője 65
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évjárat 5, 24, 32, 34, 43, 52, 56, 67-68, 74-76, 
79-80, 85-86, 88, 94, 97, 131, 136, 144, 
146, 151, 188, 202, 230-232, 234-236, 258, 
279-280, 294,301 

exhausztor 222
expediciós likőr 237-239, 243-247 
Extra Brut 239
Ezerjó 24, 29-31, 76, 78-79, 81, 85, 145, 240, 

255
Fajtaminősítő Bizottság 61-62 
fehérbor 6, 15, 20-21, 29, 31-36, 68, 77-78, 

84, 97-98, 100, 102-103, 108, 110, 113,
137, 141, 143, 150 151, 156, 164, 172-173, 
187, 191, 194, 196, 198-199, 204 ,206 ,218 , 
221-222, 250, 261, 268, 270, 287-289,
294 295,297-299, 301, 303-304 

fehérjetartalmú derítőszerek 7, 171,7 73 
fehérjezavarosodás 8, 206-207, 215 
fehértörés 174,205, 215 
fej abroncs 219 
fejtőtömlők 166-167 
feketetörés 174, 208-209, 2 15 
feles szállítóhordó 220 
Fémestörés 99, 174-175 
fenékdonga 219 
fenolos érettség 147 
ferri-foszfát-zavarosodás 174 
ferri-tannát-zavarosodás 174 
filoxéravész 22-23, 80 
Fino 252
finomított szőlőmust sűrítmény 55 
finomseprőn tartás 156 
finomszemcsés granulált dugó 277 
fitotechnikai műveletek 83-84, 86 
fix csővezetékek 222 
flokkuláció 170-171, 173, 176,234 
folyamatos derítés 172
forgalomba hozatali engedély 42, 54, 228, 264
forgólapátos cefreszivattyúk 110-111
fotoelektromos refraktométer 106
főcímke 279
földborításos pince 224
Földrajzi jelzés nélküli borok (FN) 52, 54, 56
frontális szűrés 178
Furmint 22, 25, 31-32, 35, 56, 75-80, 82, 

84-85, 145, 230-231 ,235 ,294  
futóhomok 22, 73, 77 
giropalette 241-242 
glükoacidimetrikus arány 89 
glükóz-kénessav 197 
gönci hordó 220, 232

gördülőcsigás cefreszivattyúk 111 
Gravitációs erőtér 168 
gyertyás szűrők 183-184 
gyors hevítés 131,210 
Hajós-bajai borvidék 27 
Hajósi cabernet 29 
Hajósi kadarka 29 
háromdimenziós szűrés 176,181 
Hárslevelű 25, 31-35, 53, 75-79, 84-85, 89, 

145, 230 
hasabroncs 219 
hatásos (aktív) hőösszeg 68 
hátsó címke (hátcímke) 279 
HEGYIR = Hegyközségi Információs 

Rendszer 62, 305 
hegyközség 12, 23, 41—42, 54, 58-59, 62-63, 

292, 305
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (UNT) 62- 

63, 292 
hegyközségi tanács 42, 62 
hegyközségi törvény 58 
héjon erjesztéses vörösbor készítés 97, 103, 

126 ,150 
hibás hordók kezelése 221 
hidegerjesztés 144-145 
hidegkezelő berendezések 213 
hidegkezelés 8, 152, 210-213, 215, 224, 262 
hidrosztatikus töltőgép 274 
hiperoxidáció 129-131 
hiper-reduktív technológia 201 
hordók hitelesítése 220 
hőkezelés 128, 131, 138-139, 156, 172, 

209-210, 212-214,250 
hőségnapok 69, 71
ideiglenesen engedélyezett fajták 28, 78
immúnis homoktalaj 29
immunitás 73
impulziós sajtók 120
INAO 20
inert gáz 201,224
integrált növényvédelem 87
intenzív tőkemüvelés módok 24
interspecifikus fajták 77
Irsai Olivér 31, 78-79, 85, 114, 301
Izsáki 24, 53, 56
jégvödör 296
Jerezi borvidék 250-252
jövedéki szabályozás 44
Juhfark 31, 78-79
Kadarka 22, 24, 29, 33-34, 78, 82-83. 149, 294
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Kagor 250 
kalcium-foszfát 208 
kalcium-oxalát 208 
kálium-szorbát 214, 216,264-265 
kálium-vas(II)-cianid 7, 171, 174-176 
kamrás kovaföldszürők 182-183 
kamrás scpröszürök 187 
kapszulavágó 297
karamell 140, 192-194 ,210 ,252 ,254 ,289  
kartondoboz 260,281-282 
kázc 242
kazein 138, 173-174, 281 
kazein bázisú ragasztóanyag 281 
kékalj 176
kékderítés 61, 174-176, 200-201, 208-209, 

215,303-304 
Kékfrankos 29, 32-34, 36, 57, 78, 82-83, 85, 

149, 294 
Kéknyelű 30, 56, 76, 78, 80 
keresztirányú (Cross-Flow) 178 
Kertgazdaság 65, 304 
kétdimenziós szűrés 176 
Kétlapkás (Twin Top) agglomerált dugó 277 
kettős falú csőrendszer 212 
KG-keretek 182-183 
kiegészítő fajta 30 
kígyócsöves berendezések 212 
kiöntőkosár 296
Királyleányka 30, 32, 36, 78, 80, 240 
kivágási támogatás 5, 44, 48, 51 
kockázatkezelési alap 50 
kódológépek 281 
kolmatált parafa dugó 276 
kombinatív hőkezelés 213 
korai kékderítés 175, 201, 303 
kovaföld 169, 176, 178-184, 187,208,244, 

247
kovaföld-adagolók 182 
kovaföldszürők 181-183 
kovasavszol 130
kötött kénessav 145, 195, 197-198 
Kövérszőlő 35, 78, 80, 230 
Kövidinka 24, 29, 76, 78, 80 
közösségi szimbólum 57, 280 
kristályos zavarosodás 8, 206-207 
krízislepárlás 46, 50- 51 
Kunleány 29, 78, 80 
Kunsági borvidék 27, 29 
kupak 259-261, 266, 268, 278-279

különleges minőségi bor 42-43 
küvé 237-239,243 
lakkáz 128-129, 151, 157, 210, 215 
L-almasav 55, 136, 189 
Laminar Flov System 260 
lapszűrök 166, 181-182, 184-185 
L-aszkorbinsav 131,214 
L(+)-borkősav 55, 136, 189 
Leányka 30-32, 34-36, 78, 80, 85, 145, 240, 

294
„lebegő seprő” 163 
lefölözött tehéntej 173 
lemezes hőcserélő 131, 212-213, 267 
LOT-szám (tételszám) 280 
Madeira 250 
máglyázott palack 241 
magnum palack 244 
Magyar Bor Akadémia 65, 292 
Magyar Borkönyv 43 
Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. 63 
Magyar Szőlő- és Borkultúra Alapítvány 65 
Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit 

Kft. 292
Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége 63
Malaga 250
Manry 250
Manzanilla 252
maradék( rest- )kénessa v 197
Marsalo 250
Mátrai borvidék 27, 34, 218 
mechanikus mustelválasztás 118 
„Még erjedésben lévő újbor” 228, 253 
melegítéses vörösbor-készítés 97, 102-103,

156
melegkezelés 8, 210, 213,215
melléktermék lepárlás 51
membránszűrők 181, 7#6, 259
mérlegtartályos fogadógarat 104
Merlot 32-34, 36, 75, 77-78, 83, 85, 148, 303
metaborkősav 214-215, 264
Mézesfehér 22
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(MVH) 59 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

(MgSzH) 60 ,78  
Mezőgazdasági Szakmai Szervezetek 

Bizottsága (COPA) 63 
Mezőgazdasági Szövetkezés Általános 

Bizottsága (COGECA) 63
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MgSzH Központ Borminősítő 
Igazgatósága 175 

MgSzH növénytermesztési és kertészeti 
igazgatóság 61 

mikroklíma 5, 30, 34, 66-67, 70-71, 95 
mikrooxigénezés 150, 152, 154, 201, 204 205 
mikroszürés 139, 181 
minőségvédelmi bírság 43,60-61  
Minősített Magyar Borverseny 292 
Móri borvidék 27, 31, 73 
mustelválasztó 98-99, 101-102, 106, 110, 

115-119, 121 
mustflotálás 6, 129-131, 142 
mustfok 75-76, 85-86, 88-89, 105-106, 

131-132, 135. 145, 148, 192 ,231 ,250 ,306  
mustfokoló 89, 106 
mustfrakciók 9 9 ,118, 120 
muzeális bor 230, 276, 294, 297 
Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége 

(Vino Fed) 291 
Nagy-Somlói borvidék 21,31, 218 
natúr parafa dugó 276 
nemesrothadás 35, 73, 86, 230-231, 234 
Nemzeti Fajtajegyzék 28,61 
Nemzeti Referencia Laboratórium 60 
Nemzetközi Bor és Párlat Szövetség 

(FIVS) 64
Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet 

(o.i.v.) 16,60 
Neszmélyi borvidék 27, 29 
nyakabroncs 219 
nyálkasavas kalcium 215 
nyers eszencia 232 
nyomótömlő 166
Olaszrizling 22, 24-25, 29-36, 53, 55, 77-78, 

80, 84-85, 145, 240, 287 
oldalcsatomás szivattyú 165-166 
oldaldonga 219 
Oloroso 252-253
Oltalom alatt álló eredetmegjelölésü borok 

(OEM) 52, 54-57, 193, 231, 236, 280 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borok 

(OFJ) 52, 54, 57,281 
organoleptikus vizsgálat 54, 284 
Országos BASF borverseny 292 
Országos Borszakértő Bizottság 61-62 
Országos Borvizsgáló Szakértő Bizottság 41 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület 22 
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet 60, 

78
Országos Takarékszövetkezeti Borverseny 292

Ottonel muskotály 25, 30, 32, 34-35 , 76, 78, 
80,114

oxidációs elváltozások 8, 206 
oxidatív borok 202-203, 262 
oxietil-szulfonsav 197 
ózonfejlesztő berendezés 273 
ökotópok 27 
palackrakodógépek 281 
Palo Cortado 252 
Pannon Bormíves Céh 63, 292 
Pannonhalmi borvidék 27, 31 
parafadugaszoló 278
pasztőrözés 138-139, 167, 210, 233,263, 271 
Pécsi borvidék 27, 32-33 
Pécsi cirfandli 32
pektinbontó enzimes kezelés 114-115. 128,

130, 164, 168 
perlit 176, 178-180, 187 
perzisztencia 285
pezsgöalapbor 30-31, 89, 97-99, 102, 176, 

194, 237, 239-240 
pezsgős parafa dugó 244 
pezsgőspohár 284 
Pinot blanc 76-78, 80, 84-85 
Pinot meunier 239
Pinot noir 33, 36, 75, 77-78, 83, 239, 243, 303
Piros szlankamenka 22
pneumatikus tankprések 122
polietilén kupak 279
polietilén műanyag dugó 278
polivinil-polipirrolidon (PVPP) 176
polylamilát (LDPE) háromrétegű kupak 279
pontuszi fajták 22, 24, 29
Portói 20, 250
Portugieser 33-34, 78, 83
pórusmentes tartályok 154, 176, 202
pórusos tárolóedények 201
présmust 99, 118, 120-121, 130-131, 138, 162
primőr borok 159
próbaderítés 138, 171, 173
próbaszüret 89-90, 105, 110
Pusztamérgesi olaszrizling 29
rácürmös 255
rajnai palack 270
Rajnai rizling 25, 29-33, 36, 76-78, 81 
Raya 252 
rázóállvány 241
reduktív borok 20, 90, 130, 145, 164, 200, 

202-203, 262-263, 268, 273, 303
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reduktív búké borok 97, 99, 102, 263 
reduktonok 113 
regeneratív hőcserélő 212 
Rest-kénessav 197 
rezes törés 209, 215 
Rivesaltes 250
Rizlingszilváni 30-36, 76, 78, 81 
Roto tartály 156
rozébor 7 ,2 2 ,3 3 ,9 7 -9 8 , 102, 147-149, 187, 

264, 270, 289, 293, 295-297, 299, 301 
rügyterhelés 84-85 
Sárfehér 22, 29, 53, 56, 76, 78, 240 
Sárga muskotály 35, 78, 81, 230 
sárgavérlúgsó 7, 171, 174-175 
Sauvignon 29-34, 36, 75-78, 81-82, 85, 114, 

130-131, 145, 147-148, 204, 294, 302 
saválló acélberendezés 174 
saválló acéltartályok 25, 36 
savtompítás 7 -8 ,4 8 ,5 5 , 136-137, 188-191, 

208,215
seprő 9, 22, 40, 46, 51, 155-156, 163-165, 

168-169, 181, 187, 204, 228, 233, 236, 
238-239, 241-246,278 

seprőszürők 181, 187 
Sherry 9 ,2 0 2 ,2 3 5 ,250-253 
Siklósi olaszrizling 33 
sillerbor 7, 149 
solera 251
somlói furmint 31 ,56 
somlói olaszrizling 31 
sommelier 10, 288, 294, 296-297 
soproni borvidék 27, 32 
soproni kékfrankos 32 
sparging technika 201 
spirálcsavaros szivattyúk 165 
sürü seprő 163 
statikus mustelválasztás 116 
statimechanikus mustelválasztás 118 
Stelvin-zár 278
szabadkénessav 127, 195, 197-199, 202, 205,

265
szabadkénessav-szint 198-199, 205, 215, 233 
száj donga 219
szalagcímke (nyakszalag) 279 
szállító (transzport) hordó 220 
származási bizonyítvány 40, 42, 44, 60, 62 
számydonga 219 
szaturáló berendezés 269 
szediment-anyagok 98, 126 
Szekszárdi bikavér 33, 188

Szekszárdi borvidék 27, 33, 36, 57 
Szekszárdi kadarka 33 
szellőzőkémény 222-223 
szenes szürőlap 194 
szénsavas mész 189-190 
Szent György-hegyi olaszrizling 30 
szerednyei hordó 35 ,219-220  
színmust 97, 9 9 ,115-119, 138, 148, 263 
szintetikus műanyag dugók 278 
szívótömlő 166 
szorbinsav 214,216 
Szőlészeti és Borászati Közlemények 22 
Szőlészeti Kísérleti Állomás 22 
Szőlőfajta Használati Bizottság 42, 62 
szőlőmintavevő 105-106 
szőlőmust 7, 38, 40, 43, 46, 50-51, 55-56, 

135-140, 142, 152, 188, 192-193,228, 
237-240, 244, 249, 253-256, 263 

szőlőmust sűrítmény 46, 55 
szőlő termőhelyi katasztere 27 
szőlőtermő övezetek 48 
szőlőültetvények szerkezetátalakítása 44-45, 

50
szűrőfelület 176-177, 181-184, 187 
szürőközeg 177-178
szürőlap 7, 179-180, 184-186, 194,234,263,

266
szűrőlepény 177
szűrőmembránok 7, 178, 181, 302 
szűrőtányérok 183 
szüretelőgép 92-93 
szüreti biztosítás 50
Szürkebarát 25, 30-31, 33, 35-36, 76-78, 81, 

84, 114, 130, 137 
tájbor 43, 46, 53-54, 205, 281 
támogatási program (nemzeti boríték) 49-51 
tangenciális szűrés 178 
tankprések 121-122
tannin 146-147, 149, 151-154, 156, 171, 

173-174, 201, 203-205, 210, 290, 299 
tannin-vas komplex 173 
tányéros szűrő 183 
tartályos kovaföldszűrők 183 
tartós melegkezelés 210 
tartós vagy lassú hevítés 210 
tastevin 297
TCA (2-, 4-, 6-triklóranizol) 277 
TCP (triklórfenol) 277 
technológiai érettség 6, 88-90, 303
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tejsav 55, 136, 156, 189, 191, 195,204-205, 
216, 266

teljes érés 68, 71, 88-89, 113-114, 147, 229, 
250

teljes hőösszeg 68-69 
termöegyensúly 84-85
termékleírás 52-54, 56-57, 188, 227, 229, 280 
termelői palackozás 280 
természetes redukáló anyagok 90,113, 196, 

234
termőhelyen palackozva 230, 280
tennolabilis fehéijék 164, 170, 210
termőpotenciál kezelése 5, 51
terroir 234
típusborok 40
tirázs likőr 240
tojásfehérje 173-174
Tokaji aszú 8, 22, 35, 40, 43, 75, 77, 79, 194, 

199, 228, 230-235, 294, 299-301, 304 
Tokaji borkülönlegességek 8, 35, 40, 43,

73, 89, 91, 102, 202, 227-228, 230-231,
233-236, 264, 270, 279

Tokaji borvidék 27-28, 35, 43, 80, 85, 
230-231 ,234 , 236 

Tokaji eszencia 8, 35, 199, 231-232 
Tokaji fordítás 8, 35, 43, 199, 231,234-236 
Tokaji furmint 35, 56, 231 
Tokaji hárslevelű 35
Tokaji máslás 8, 35, 43, 199, 231, 234, 236 
tokaji palack 35 
tokaji puttony 232
Tokaji szamorodni 8, 22, 35, 43, 199, 231,

234-235, 299, 301,304 
Tolnai borvidék 27, 36 
töményített bor 136
töppedt szőlőből készült bor 56, 199, 229 
törköly 6, 2 0 ,4 0 ,4 6 , 51, 97-99, 101-103, 

107-108, 110-113, 116-121, 123-124,127, 
152, 154-156, 187, 249-250 

törkölykalap 152, 154-156 
törkölykihordó berendezés 102 
törkölyös must 6, 97-98, 101-102, 107-108, 

110-113, 116-117, 250 
Tramini 25, 30-35, 76, 78-79, 81, 84 85, 98, 

114-115, 131, 137, 145,301 
transzvázer 244
túlérés 88-89, 114, 145, 147, 149-150, 162, 

203, 250, 262 
Túrán 78, 83 
tükrös bor 187 
új hordók előkészítése 220

utóprésmust 99, 118, 120-121, 130-131, 138, 
162

ültetvényes fajta 42 
üres hordók gondozása 221 
ürmösbor 9, 40, 254-255, 302 
vákuumdobszürök 157, 187 
vákuumtöltőgep 275 
Vám- és Pénzügyőrség (V POP) 62 
vas-kalciurn-foszfát 208 
Vaskúti kadarka 29 
Vedel-féle módszer 10,285 
vegetációs periódus 68, 74 
vegetatív túlsúly 85 
vermut 43, 254, 278 
villám vagy pillanathevítés 210 
Villányi borvidék 27, 33, 218 
Villányi cabernet franc 33 
Villányi cabernet sauvignon 33 
Villányi hárslevelű 33 
Villányi portugieser 33 
VinAgóra 65,291-292 
Vin Mousseux 237 
Vino de Color 252 
Vitis silvestris 13 
Vitis vinifera 13,52,80,304 
vizahólyag 173-174 
vörösbor 6-7 , 15-16, 21, 29, 32-34 , 36, 

68-69, 72-75, 77-78, 82, 97-100 , 102-103, 
108, 110, 112-113, 115-116, 124, 126, 137, 
141, 146-159, 164, 174, 187, 191, 194,
196-197, 199, 201 -206, 218-219, 221 -222, 
230, 261-262, 264, 268, 270, 289-290, 
294-301,305-306 

wine-cooler 256 
Xérés 202,250-253 
Zalagyöngye 115 
Zalai borvidék 27, 36 
zárt borvidék 43, 60 
Zengő 3 4 ,7 8 ,81 
Zenit 32-34, 78,81, 85, 145 
Zéta 35, 78, 82, 230 
zúzógép 99, 109-110, 124 
Zöld szilváni 78, 82 
zöldszüret 50
Zöld veltelini 32-33, 36, 78, 82, 240 
zselatin 130, 138, 151, 156, 170-171, 

173-174, 176,215-216 
zsendülés 88, 90, 147 
Zweigelt 33-34, 36, 78, 83, 149
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