A BORKÓSTOLÁS ALAPJAI

ELŐSZÓ
Ez a kezdők számára összeállított jegyzet a borkóstolás alapjait próbálja bárki számára elsajátítható módon átadni a hallgatóknak. A kéziratot úgy szerkesztettük, hogy az olvasó
számára minél áttekinthetőbb legyen. Keretes kiemelést használtunk a legfontosabb információk esetében, és igyekeztünk minél több vizuális segítséget is nyújtani.
A Borkollégium 1991 óta igyekszik a borkóstolás, borértékelés és borélvezet legmagasabb
szintjére eljuttatni azokat a hallgatóit, akik ezt maguk is komolyan veszik. Színek, árnyalatok, illatok, aromák, egyensúly és koncentráció – ma még talán megfoghatatlan fogalmak.
De ha figyelmesen és nyitottan, jegyzetünket is bátran tanulmányozva indul neki a nagy
kalandnak, az út végén igényes borfogyasztó tekint majd vissza a kezdetekre.

Ehhez kívánunk jó munkát – és persze még jobb borokat!
Mészáros Gabriella
c. egyetemi docens, a Borkollégium igazgatója, vezető oktató

TÁMOGATÓK:
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A BOR SZEREPE ÉLETÜNKBEN,
FELELŐSSÉGTUDATOS
BORFOGYASZTÁS
MI A BORKULTÚRA?
1.

Amikor az egyén különbséget tesz („bármilyen”) szeszesital
és a bor fogyasztása között.

2.

Amikor az érzékszervi szépségek/örömök keresése megelőzi
az alkoholhatás keresését.

3.

Amikor valakinek kedvenc borai vannak.

4.

Amikor valaki tud beszélni a borról.

A napjainkban a megtermelt bor számottevő részét élvezeti cikk jelleggel fogyasztják. Érdekes módon ugyanakkor a magasabb borkultúrával rendelkező
országokban a bor többnyire élelmiszerként kerül az asztalra. Ezt a látszólagos
ellentmondást az oldja fel, hogy az egyszerű borok részei mindennapi életünknek,
és étkezéshez könnyű, asztali borokat fogyasztunk. Szociológiai és egészségügyi szempontból egyaránt érdekünk lenne a bort élelmiszerként, folyadékbevitel
jelleggel étkezéshez inni.

NAGY BOR
FELEJTHETETLEN

ALKOTÁS

SZÉP BOR
EMLÉKEZETES

ÉLVEZETI CIKK

JÓ BOR
KELLEMES

ÉLELMISZER
BORPIRAMIS

TUDÁSSAL TÖLTVE
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A felelősségtudatos borfogyasztás az egészséges emberek mértékletes fogyasztásából indul ki.
Hibás azonban csupán mennyiségi paraméterek alapján kategorizálni. Az emberek jelentős eltérései (testsúlytól a toleranciáig) nem teszik lehetővé merev
szabályok alkalmazását. Nem lehet általánosságban kimondani, hogy egy (kettő,
három stb.) deciliter bor elfogyasztása teljesen ártalmatlan. Ennek ellenére számos országban léteznek ún. „ajánlott napi egységek”, alkoholtartalomtól függően
maghatározva. Ezek többnyire a nők
számára napi ½ - 1 dl, férfiak számára ennek a mennyiségnek a dupláját

6x125 ml

kitevő bor fogyasztását nem tartják
ártalmasnak.

5x150 ml

A kérdés a függőség: tud-e valaki
hosszabb ideig, napokig-hetekig (elvonási tünetek nélkül) élni alkoholos

4x175 ml

ital fogyasztása nélkül. Amíg a bor
közvetlenséget, közlékenységet indukál, minden rendben. Ha agressziót
vált ki, ott már baj van. A pincefel-

3x250 ml

irat bölcsen fogalmaz: „Igyál annyit,
amennyi jólesik - de CSAK annyit.”
HÁNY POHÁR EGY NORMÁL (0,75L) PALACK?

BORKÓSTOLÁS
A KÓSTOLÁS FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA
A kóstolás érzékszervi elemzés, amelynél valamely élelmiszert, élvezeti cikket látással, szaglással és ízleléssel elemzünk megismerési, értékelési céllal.
A tényfeltáró kóstolás, a bírálat szintén érzékszervi elemzés, ám azzal a szándékkal történik, hogy tárgyilagos leírást, minősítést (bírálatot) és értékmeghatározást készítsünk.
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A borok megismerését természetesen segíti a szisztematikus érzékszervi
elemzés után a tapasztalatok leírása, értékelés készítése. A tanfolyamokon is
így történik ez, tehát kóstolás alatt egyben jegyzetelést, minősítést is értünk.
Ezért az alábbiakban ilyen értelemben használjuk a kóstolás kifejezést.
A kóstolás egyidejűleg analizáló és szintetizáló tevékenység. Az utóbbi alatt
a megfigyelt jellemzők összevetését, a vizsgált bornak az eddig kóstolt borokkal
történő összehasonlító értékelését értjük. Mivel a mérőeszköz maga a kóstoló
személy, annak szubjektivitása és olykor nem is tudatosuló érzéki csalódása nehezíti a tárgyilagos, az általánosan érvényes vélemény kialakítását.

Az eredményes kóstolás érdekében:
•

Ki kell szűrni a kóstoló személyek azon anatómiai, élettani
és kórélettani hiányosságait, amelyek jelentős mértékben csökkentik az eredmény valósághű alakulását.

•

A kóstoló egyén a lehető legjobb fiziológiai állapotban legyen,
amelyen a szellemi-testi frissesség mellett a kellő időben
és minőségben történt étkezést is értjük.

•

Biztosítani kell a legjobb környezetet, valamint a kóstolandó bor
elvárható legjobb állapotát.

•

Az előítéletektől magunkat tudatosan mentesíteni kell, azaz
vakon – vagyis a bor lényeges adatainak ismerete nélkül – kell
kóstolni.

TUDÁSSAL TÖLTVE
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KÓSTOLÁSTECHNIKA
Tárgyi feltételek
•

Ritkán áll módunkban a kóstolás időpontját jó időjárási feltételekhez kötni,
hiszen a kóstolók dátumát korábban meghatározzák. Ennek ellenére meg kell
jegyeznünk, hogy a legjobb eredményre napsütéses, szélmentes időben számíthatunk. A kóstolás lehetőleg a délelőtti órákban történjék.

•

A kóstoló helyiség zárjon ki minden zavaró tényezőt, benne kevés bútor legyen, régi képek, könyvek jelenléte kifejezetten nem kívánatos. Az összegyűlő
borgőzt könnyen ki lehessen szellőztetni. Itt említendő meg, hogy sem szabadban, sem pincében tényfeltáró kóstolást eredményesen nem tudunk végezni.

•

A kóstoló pohár a nemzetközi szabványban rögzített, kehely alakú, kb. 2
deciliter űrtartalmú, 160 mm magas, vékonyfalú edény – csekély hő-kapacitással. (Ideális egy láthatatlan, „virtuális” edény volna.) Ügyeljünk a pohár
mosószermaradék és szagmentességére.

•

A szervírozási és kóstolási hőmérsékletek között mintegy 2 °C hőmérséklet különbségnek kell lennie, ennyivel legyen hidegebben tárolva a bor.

A jó pohár:
VÖRÖSBOROS

FEHÉRBOROS

BURGUNDI
PEZSGŐS VÖRÖSBOROS

BORDÓI
VÖRÖSBOROS

- „láthatatlan edény”
- teteje szűkül (illatgyűjtő zóna)
- fala minél vékonyabb

PORTÓIS
SHERRYS

(átláthatóság, hőátadás)
- formája ideális (kézben tartás,
pörgetés, borfajtához illeszkedés)
- tiszta

•

Eszközök tekintetében nem hiányozhat az asztalról a fehér terítő, öblítővíz,
köpőcsésze, szalvéta. A gyertya használata több hátránnyal jár, mint előn�nyel. Kiszorulóban van.
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Az optimális kóstolási hőmérsékletek:
•

pezsgő 8 fok,

•

fehérbor 10-12 fok,

•

rozébor 12 fok,

•

tokaji aszú és más édes desszert borok 12 fok,

•

testes badacsonyi és somlói óbor 14 fok,

•

könnyű fiatal vörösbor 14 fok, testes vörös óborok 16-18 fok.

Személyi feltételek
•

Fontos kóstoló napján nem célszerű túlzottan fűszeres fogásokat enni.

•

Kóstolás közben semleges vízen kívül SEMMIT nem fogyasztunk – a legneutrálisabb kenyérféle is félrevezeti ízlelőbimbóinkat.

•

Ideális a félig üres gyomor. Sem éhesen, sem jóllakottan nem vagyunk képesek jó eredményt nyújtani.

•

Feltétlenül kerülni kell az illatosított kozmetikumok használatát.

•

Nagyszámú minta vizsgálatakor a bort lenyelni akkor sem célszerű, ha tudjuk, hogy ezzel információ-többlethez jutunk. Jó kompromisszum a 15 mintát
meg nem haladó kóstolás, ahol egy-egy kis korty lenyelése még nem veszélyezteti tárgyilagosságunkat. Legyen lehetőség az újrakóstolásra is.

•

A bor első kortyával a száj kiöblítendő. Kiköpjük, és csak a második kortyot
kezdjük elemezni.

A kóstolás személyi tényezői
•

Emberi tényező

•

Fiziológiás jellemzők

•

Érzékszervek állapota

•

Íz- és boremlékek

•

Viszonyítási pontok

•

Szubjektivitás kérdése

•

A kóstolás célja - örömszerző borivás vagy ismeretszerző borkóstolás

TUDÁSSAL TÖLTVE
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VIZUÁLIS VIZSGÁLAT
Látásunk a kóstolás során a mindennapi feladatokhoz hasonlóan működik.
Fontos hogy a környezet színei ne zavarjanak. Vizsgáljuk a színt, annak árnyalatát,
mely a bor fejlődési fokára utal és intenzitását, ami a bor testességéről tudósít. Így
tehát egy fiatal fehér bor színe a következőképpen írható le: “halvány intenzitású,
zöldessárga árnyalatú szín”. Majd folytathatjuk a bor tisztaságára vonatkozó észrevétellel: a bor (nem) tartalmaz lebegő/leülepedett idegen anyagot. Utaljunk a bor
sűrűségére (viszkozitására, esetleg mozgására pl. mozgékony, lusta).
Nagyon fontos tudni, hogy a bornak van-e koronája (látható-e templomablak
jelenség). Ezt úgy vizsgáljuk, hogy a bort a pohárban megforgatva figyeljük,
hogy a pohár falára feltapadó folyadék csíkokba rendeződve folyik-e le. A rövid
időn belül kialakuló, sűrűn lefolyó csíkok nagy beltartalmi értékekre utalnak.
A borászok szívesen alkalmazzák fehér és rozé boroknál, részben ártalmatlan
konzerváló szerként, részben a bor ízének élénkítésére a széndioxidot. Jelentősebb mennyiség esetén a pohár falán ülő kis buborékok figyelhetők meg.
Végül a vizuális vizsgálat segítésére álljon itt a bor színárnyalatainak skálája, fiatal
bortól az idősebb felé haladva. A fehérborok színskálája az egészen vízszerűen világoszöldtől, a borostyán sárgáig terjedhet. A leglényegesebb tényező, ami
befolyásolja a fehérborok színét nem más,
mint a technológia, ahogy a bor készült és

1.

halvány zöldes szalmasárga

ennek nyomán az, hogy a bor mennyit talál-

2.

citromsárga

kozott levegővel. Kétségtelen tény, hogy az

3.

érett szalmasárga

egyes szőlőfajták között lehet árnyalatbeli

4.

aranysárga

különbség, de ez valójában sokkal jellemzőbb

5.

olajzöld (olíva) – erősített

a vörösborokat adó kékszőlőkre. Az oxigén
jelenléte azonban komoly változást idézhet

borokra jellemző árnyalat
6.

borostyán sárga

FEHÉRBOROK SZÍNÁRNYALATAI
FORRÁS: WINEFOLLY.COM
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elő a színárnyalatokban. Átlagos, kiegyenlített fejlődés esetén a fehérborok színének változása nemcsak árnyalatbeli melegedést, de mélységgel kifejezhető
intenzitásváltozást is jelent. Az idő múlásával tehát a fehérborok színe mélyül, és
melegebb árnyalatot vesz fel.
A fahordós érlelésen áteső fehérborok színe fiatal korban is mélyebb és melegebb, mint az oxigén kizárásával készülő boroké. Ezt a különbséget a fehérborok
magjának változatainál is érzékelhetjük.

A MAG SZÍNÉNEK VÁLTOZATAI A POHÁRBAN, FEHÉRBOROK ESETÉN
FORRÁS: WINEFOLLY.COM

A rozéborok a következő színeket vehetik fel: lilás-rózsaszín, tiszta rózsaszín,
narancsos rózsaszín, hagymahéj színű és lazac-piros. Ennek a borkategóriának a
színárnyalata és mélysége két tényező hatására változik. Az egyik a szőlőfajta.
Azok a fajták, amelyek vörösborként hosszabb ideig tartják meg hideg, kékes árnyalatukat, rozéborként is hideg, rózsaszínes árnyalatot mutatnak. A melegebb
árnyalatú borokat adó fajták, mint kadarka, pinot noir, bizonyos termőhelyeken a
merlot, sokkal gyakrabban ad melegebb, a lazac színe felé hajló rozéborokat.
A másik színárnyalat változást előidéző tényező az, hogy mennyi ideig ázott
együtt a héj a musttal. Minél hosszabb ideig marad a must a szőlő héjával kon-

TUDÁSSAL TÖLTVE
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taktusban, annál sötétebb lesz
a bor színe.
A világ egyik legismertebb rozé
termelő vidékének, a dél-franciaországi Provance-nak a borai
a Kárpát-medence boraihoz képest valamivel árnyaltabb képet
mutatnak. A hazai kínálatban
egyre gyakoribbak a mélyebb

A PROVANCE-I ROZÉ BOROK SZÍNÁRNYALATAI
FORRÁS: PROVANCEWINES.CO.UK

árnyalatú rozék, sillerek. Ezek több színanyagot tartalmaznak, így mélyebbek, de
árnyalatban épp úgy a lilás-rózsaszíntől a lazacig terjedhetnek.
A vörösborok színének árnyalata az éréssel mindig a hűvösebb árnyalattól (ibolyakék, bíbor-lila) a melegebb árnyalatok felé tolódik el (rubin, gránát, mahagóni,
tégla, tawny, narancs).
1.

bíbor

2.

közepes bíbor, rubin széllel

3.

közepes rubin

4.

halvány rubin

5.

gránát

6.

halvány tégla

VÖRÖSBOROK SZÍNÁRNYALATAI
FORRÁS: WINEFOLLY.COM ALAPJÁN

A vörösborok színének intenzitását a legjobban úgy figyelhetjük meg, ha írást teszünk a megdöntött pohár mögé. Ha el tudjuk olvasni, ami a lapon van, a borunk
színintenzitása alacsony, azaz halvány. Ha látjuk, hogy van írás a papíron, de már
nem tudjuk elolvasni, az a közepesnek felel meg. Ha már nem látjuk, ami a megdöntött pohár mögött van, akkor a szín intenzitása biztosan közelít a mélyhez,
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A MAG SZÍNÉNEK VÁLTOZATAI A POHÁRBAN VÖRÖSBOROK ESETÉN.
FORRÁS: WINEFOLLY.COM

extrém esetben átláthatatlan lesz.
Jegyezzük meg: a szín intenzitása nem feltétlenül arányos a bor koncentrációjával, viszont az idő múlásával a vörösborok színének intenzitása mindig egyre
csekélyebb lesz, a bor halványodik. Ennek magyarázata az antocianinok és cserzőanyag tartalom beépülésével függ össze. Téves azt gondolni, hogy a vörösborok színe minél öregebb, annál mélyebb!
Érlelt vörösboroknál a pohárban lévő folyadék felszínének szélén olykor narancssárgától mahagóniig terjedő, gyűrűszerű elszíneződést láthatunk, mely érettségre utal, de egyes fajtáknál, pl. kékfrankosnál nagyon ritkán keletkezik.

TUDÁSSAL TÖLTVE
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A BOR VIZSGÁLATA SZAGLÁSSAL
Sokan vélik úgy, hogy a borról szerezhető információ 70 %-át szaglásunkon

SZAGLÓHÁM

keresztül kapjuk. Az adatot lehet vitatni, de meg kell jegyezni, hogy sajnos
nem tulajdonítunk elég nagy jelentősé-

LÉGZÉS

get a borkóstolás ezen mozzanatának.
Mindjárt az elején le kell szögeznünk,
hogy a szaglás nagyon fáradékony
képességünk, még a kellemetlen szagokhoz is perceken belül hozzá tu-

RE

TR

OG

RÁ

DI

LL

dunk szokni, ha a behatás folyamatos.

AT
Ú

T

A borkóstolás szempontjából ez abban nyilvánul meg, hogy egy idő után hiába
szagolgatunk poharunkba, új információt nem szerzünk. Ennek elkerülésére, valamint idegélettani okokra hivatkozva nyomatékkal ajánljuk, hogy mindig az első
benyomásra hagyatkozzunk.
A szagérzékelés helyes végzéséhez szükséges megismerni a szaglás szervét
és működését.
Szaglószervünkben az orrlukak után a levegő az alsó orrkagyló alatti tágas nyíláson halad a garat és a légcső felé. Mivel a szaglómező az orrban a legfelső és
kisméretű orrkagyló alatt van, ennek nyálkahártyája csak akkor kerül érintkezésbe a levegőben lévő szaganyag molekuláival, ha tudatosan irányított szaglóműveletet végzünk. Ez legjobban a szimatoláshoz hasonlítható. Tágult orrlukakkal,
határozott, de rövid szippantásokat végzünk, és ennek segítségével sikerülni
fog kellő mennyiségű szaganyagot juttatni a légzés folyamán többé-kevésbé
passzív szaglómező tájára. Tekintettel arra, hogy a nyelés túlnyomást eredményez a szájban, a szájban levő levegő a garaton át visszakerül az orrüregbe és
egy sajátos ún. retrográd illatérzetet ad. Ez nagyon fontos információ, melyet
az elsődleges úton orrunkba jutott levegő illattartalmával nem pótolhatunk.
A bor aromái a bor kialakulásának három fázisában keletkezhetnek.
Primer

(elsődleges)

aromák:

a

szőlőből

származnak

és

alapvetően

gyümölcs jellegűek.
Szekunder (másodlagos) aromák: az erjedésből származnak, ezek adják
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a bor sajátos jellegét (megjelenik az alkohol és bizonyos savak, valamint
az élesztőillat).
A tercier (harmadlagos) aromák a bor érleléséből származnak. Mivel az érlelés reduktív, vagy oxidatív úton történhet, a tercier aromák is reduktívak, vagy oxidatívak
lehetnek. Egészében véve ezeket nevezzük a bor bukéjának. Ismert, hogy a buké
szó jelentése virágcsokor. Az érlelt bor mezei virágok csokrához hasonlít, amely
összetett illat, benne az egyes komponensek felismerése nem mindig lehetséges.
FONTOS
Bármikor, bármilyen bort kóstolunk, mielőtt nekilátnánk a hivatalos
– látással, szaglással, ízleléssel történő borminősítésnek – azonnal
szagoljuk meg a pohárba kitöltött bort. Néhány perc alatt is nagy változáson mehet keresztül az illata, így előfordul, hogy fontos információtól esünk el!

ÉRZÉKELÉS A SZÁJBAN
Az az összetett érzékelési folyamat, amely a szájban zajlik, nem korlátozódik az
ízekre. Szerepet játszanak benne az illatok, hiszen ha befogjuk az orrunkat ízérzékelésünk is jelentősen korlátozódik. (A náthás ember azt mondja, hogy nem érez
ízt, holott csak a szagokat nem érzi és ezt a defektust vonatkoztatja az ízekre.)
Szerepet játszanak továbbá az érzetek is. Míg az ízek a nyelven található jól
körülírt zónákban kerülnek felfogásra, az érzeteket a száj egész belső felületével észleljük.

KESERŰ

Az alapízek közül a borban megtalálható az
édes, érzékelése a nyelv hegyén történik.
A savanyút érző mező a nyelv szélén hátul

SAVAS

SÓS

és a sós a nyelv szélén valamivel előbbre
található. Végül a nyelv gyökén V alakban
helyezkednek el a körülárkolt ízlelőbimbók,
amelyek a keserű íz receptorai. (Érdemes

ÉDES

TUDÁSSAL TÖLTVE

megjegyezni, hogy a lúgos-fémes alapíz
egészséges borban nem fordulhat elő.)
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Az érzetek közül számunkra a legfontosabb a
hőmérséklet. A bornak nemcsak fogyasztási
optimuma van, ahol íz-anyagai a legszebben

ÍZEK ÉS ÉRZETEK
Ízek

Érzeteink

ajánlatos a borokat ettől egy-két fokkal eltérő

a borban

kóstoláskor

hőmérsékleten kóstolni. A túlzottan savas bo-

Édes

Hőmérséklet

Savanyú

Csípősség

Keserű

Cserzőhatás

Sós - ásványos

Testesség

érvényesülnek, hanem egyensúlyától függően

rokat néhány fokkal az említett optimum fölött
célszerű szervírozni, míg az alkoholhangsúlyos
borokat ettől hidegebben.
Az érzetek közé tartozik az esetlegesen jelenlevő széndioxid csípőssége, amelyet az édeshez hasonlóan a nyelvhegyen észlelhetünk.

A következő érzet a polifenolok cserző hatása, mely a fanyarsághoz hasonlítható. A
szájüreg teljes belső felületén jelentkezik, és ez különbözteti meg a savasságtól, mely
csak a nyelven jelentkezik. (Bár a fehérborokban elhanyagolható mennyiségű tannin
van, kb. tíznél több fehérbor kóstolása után a polifenolok okozta összehúzó érzéshez
hasonló érzés jön létre a savaktól is, nemcsak a nyelven, hanem az egész szájban.)
Az érzetek közé soroljuk a testességet, amelynek egyformán fontos komponense
az alkohol és a szárazanyag tartalom. Bármelyikük hiánya esetén a bort vékonynak,
laposnak érezzük. Végül az érzetek közé sorolható a bor struktúrája, amely a „szájban tapintás” alapján szerzett benyomásainknak az összessége. Ahogy különféle
textilek tapintásakor azokat simának, egyenletes felszínűnek, vagy durvának érezzük (nagyon egyenetlennek, mint a szőnyeget), a bor is lehet (olajosan) sima, vagy
éppen a nyers tannin miatt érdes.
Ide tartozik még, hogy a bor ízeit és érzeteit meghatározott időrendben észleljük.
Mást érzünk a bor-íz fellépésekor (édesség, csípősség), az ízfejlődés fázisában (sav
és alkohol), végül pedig az ízek teljes kibontakozásának fázisában, amikor a keserű
íz (tannin stb.), a koncentráció és a testesség figyelhető meg jól. A bor lenyelése
vagy kiköpése után jön az ízek lecsengésének fázisa. Ekkor ismerjük meg az utóízt,
annak hosszát és az abban szereplő íz-jegyeket, valamint a struktúrát.
Ha mindezt rögzítettük, ezek után már csak a jegyzetelés befejezése vagy pedig a
tapasztaltaknak barátainkkal való megbeszélése van hátra.

14

WWW.BORKOLLEGIUM.HU | WWW.FACEBOOK.COM/BORKOLLEGIUM | INFO@BORKOLLEGIUM.HU | +36 70 622 1060

TUDÁSSAL TÖLTVE

Az értékeléshez segítségül hívjuk a Wine and Spirit Education Trust kóstolási rendszerét.
Bevezetés a borkóstolásba
WSET® Systematic Approach to Tasting©

MEGJELENÉS (LÁTÁSSAL VIZSGÁLVA)
tisztaság:

tiszta ←→ zavaros

intenzitás:

halvány ←→ közepes ←→ mély

szín:

fehér

egyéb:

víztiszta ←→ zöldescitrom ←→ citrom ←→ szalma ←→ arany

rozé

rózsaszín ←→ lazac ←→ hagymahéj

vörös

bíbor ←→ rubin ←→ gránát

CO2; széli elszíneződés; korona

ILLAT (SZAGLÁSSAL VIZSGÁLVA)
tisztaság:

tiszta ←→ bizonytalan

intenzitás:

visszafogott ←→ közepes ←→ kifejezett
gyümölcsös ←→virágos ←→ vegetális ←→ fűszeres ←→ ás-

aroma:

ványos ←→ animális ←→ fás/hordós jegyek

fejlettség:

fiatal ←→ fejlődő ←→ érett ←→ csúcsán túl

ÍZ (ÍZLELÉSSEL VIZSGÁLVA)
édesség:

száraz ←→ félszáraz

savasság:

alacsony ←→ közepes ←→ magas

←→ félédes ←→ édes

tannin/cserzőanyag: nincs ←→ alacsony ←→ közepes ←→ magas
alkohol:

alacsony ←→ közepes ←→ magas

test:

könnyű ←→ közepes ←→ telt
gyümölcsös ←→ virágos ←→ vegetális ←→ fűszeres ←→ ás-

aroma:

ványos ←→ fás/hordós jegyek

hosszúság:

rövid ←→ közepes ←→ hosszú

KÖVETKEZTETÉSEK
minőség:
potenciál:

TUDÁSSAL TÖLTVE

gyenge ←→ átlagos/megfelelő ←→ jó ←→ kiváló
még érlelni kell ←→ fogyasztásra érett, de még eltartható ←→ csúcsán van, már nem lesz jobb ←→ csúcsán túl
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A BOR ÉS A GASZTRONÓMIA
KAPCSOLATA
A legremekebb ételt is le lehet rontani, ha nem a hozzá illő itallal kínáljuk. Az étel
önmagában ugyan nem veszíti el ízét, de egy rossz borválasztás tönkreteheti az
egész étkezést. Az igényes konyha nem állhat meg tehát a pohár előtt, nem feledkezhet meg róla. A gasztronómiának része az ital, nem kiegészítője.
Ha nagyon tömören akarnánk megfogalmazni az étel-bor harmónia lényegét, csak
ennyit kellene megtanulnunk: tudatos borválasztás. Ennek gyakorlati megvalósításához persze némi borismeretre, jó ízlésre és tapasztalatra is szükségünk van.
Meg kell ismernünk a borokat borvidékek, fajták és évjáratok szerint, tudnunk kell,
hogy egy-egy borvidéktől milyen karakterű bort várhatunk el.
Ennek azért van jelentősége, mert az étrendünkben rendszeresen szereplő ételek
ízvilágával, karakterével, ízekkel és érzetekkel kell a borokat párosítani. Nemcsak
ízében, összetevőiben, de az együtt, egymásra gyakorolt hatásával együtt.
Vannak immár közismert tények, például az, hogy egy borsor felállításakor a fehérbor előzze meg a vörösbort, és a desszertborokat. Az egyszerű bor mindig előbb
kerüljön az asztalra, mint a komplexebb, összetettebb, elegánsabb. A fiatal és alkoholban gyengébb bort mindig előbb kínáljuk, mint az idősebbet, nehezebbet.
Ezzel együtt kivételek itt is mindig akadnak. Nemcsak azért, mert két egyforma
ízhatású ételt ugyanazokból az összetevőkből is nagyon nehéz elkészíteni, de
azért is, mert a bor igenis élő anyag, a palackban is élete van, fejlődik, tehát folyamatosan változik.
Mi legyen akkor az első lépése ismerkedésünknek?
A borokat ne a szőlőfajta, hanem elsősorban termőhely és a feldolgozás, érlelés
módja szerint próbáljuk csoportosítani. A legcélszerűbb rendezési elv a borokat
északi, vagy déli karakterű borok kategóriába sorolni. Mit jelent ez valójában?
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A borválasztás szempontjai ételekhez:
•

Alap ízek és borkategóriák

•

Elkészítési mód

•

Alapanyagok változatai
•

•

Tejtermék/hús/zöldség (évszakok szerint)

Elkészítési mód
•

Szervírozási hőmérséklet

•

Hőkezelés módja

•

Fűszerezés

•

Mártás

•

Kísérő/köret

A száraz fehér borok között kissé leegyszerűsítve ugyan, de két jól elkülöníthető
csoportot találunk. Az első – az északi típusúnak is nevezhető kategória – karcsú,
élénk savakkal szüretelt alapanyagból készül, általában csak acéltartályban érik,
mindig ügyelve arra, hogy a szőlőből származó igen kellemes üde illatokat és friss
savakat élete végéig megtartsa. Fajtára nézve ennek tipikus példája lehetne a
manapság oly divatos sauvignon blanc, de sok termőhelyen ugyanilyen jellegű borokat készítenek az olaszrizling, zöldveltelini, királyleányka, Irsai Olivér, Cserszegi
fűszeres fajtákból. Ezeknek a boroknak a termőhelyét általában hűvösebb klímán,
sokszor magas mésztartalmú talajokon találjuk meg. A borokat fiatalon, egy-két
éves korukban célszerű elfogyasztani. A Balaton körül ma már az északi- és déli
part egyaránt kínál ilyen üde, jó szerkezetű, lendületes tételeket.
A száraz fehér borok másik nagy csoportját azok a borok alkotják, amelyeket termelőjük hosszabb érlelésre szánt. Nagy beltartalmi értékekkel rendelkező, egyes
termőhelyeken – Somló, Balaton-felvidék, Badacsony – magas savtartalommal
szüretelt, fahordós érlelést igénylő borok. Több évesen hozzák legszebb formájukat, akár hagyományos nagyhordóban, akár új égetett kishordóban érlelik
őket. Jó esetben a hordós érlelés a borokat selymessé, krémesen simává teszi,
illatukban, ízükben az érlelési aromák meghatározóak. Teltek, ízgazdagok, utóízben és érési képességüket tekintve is hosszan tartók. Az új égetett kishordós
érlelés savkészletüket átalakítja, barátságos borokká válnak, amelyek gyakorta
édes-fűszeres, vagy kissé toast-os (pörkölési) aromákat és ízeket mutatnak. Ezeket a borokat a világ különféle tájain főként chardonnay szőlőből, itthon a hagyo-

TUDÁSSAL TÖLTVE
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mányos magyar fajtákból, Somlón és Tokaj-Hegyalján furmintból, hárslevelűből,
Badacsonyban néha szürkebarátból készítik.
Ezek a borok főleg a melegebb déli vidékeken, vagy/és vulkanikus talajokon teremnek. Ezek a száraz fehérborok egészen más ételekkel harmonizálnak, mint
az északi típusúnak mondható száraz fehérborok.
A vörösborok között elsősorban a cserzőanyag tartalom az, ami megkülönbözteti őket egymástól. A hűvösebb klímán a borok savhangsúlyosak, tannin tartalmuk viszonylag alacsony, míg a délies jellegű borok tanninban gazdagok,
lágyabb savaik vannak, és hosszabb érlelést igényelnek. A fajták megoszlása
szerint igazán szép savhangsúlyos borokat a pinot noir, kadarka, kékfrankos és
a zweigelt tud adni, míg kifejezetten a déli meleget keresi a nagy tanningyűjtő
cabernet sauvignon, cabernet franc, a merlot és a syrah. A fehérboroknál már
említett földrajzi megoszlás szerint az északi termőhelyekről – Sopron, Eger – általában savhangsúlyos, míg a déli területekről – Alföld és Dél-Pannónia – testes,
alkohol gazdag, dús cserzőanyagú vörösborokkal találkozhatunk.
Külön csoportot képeznek az édes borok, hiszen itt a cukortartalom határozza
meg a bor jellegét.
A fenti öt fő csoport mellett számolnunk kell még kifejezetten savszegény borokkal, és ennek ellenkezőjével, a száraz pezsgővel. A rozé borok általában az asztalon ugyanúgy viselkednek, mint a karcsú, savas, északi stílusú fehérborok.
Lássuk akkor ezek után a legfontosabb tényezőket, amiket figyelembe kell vennünk a borválasztásnál!
Ezek az irányelvek segítenek elkerülni a bor és az étel összeütközését, vagy
hogy az egyik elnyomja a másikat. Más szempontok abban segítenek, hogy olyan
bor és ételpárosításokat találjunk, ahol a bor és az étel egymást erősíti:
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Bor és étel megfelelő párosítása
•

az étel karaktere/gazdagsága legyen összhangban a bor
testességével

•

ügyeljünk az étel és a bor ízének intenzitására

•

kerüljük el, hogy olajos vagy nagyon sós ételeket magas
tannintartalmú vörösborokkal párosítsuk

•

az édes ízekhez legalább olyan édes borokat kínáljunk, mint
az alapízük

•

keményebb, testesebb húsokhoz válasszunk tanninos borokat

•

sós ételhez édes vagy magas savtartalmú bort válasszunk

•

zsíros vagy olajos ételeket magas savtartalmú borral
párosítsunk

•

feleltessük meg, vagy állítsuk szembe az ételnek
és a bornak az ízjellemzőit.
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