
Cachaça (kiejtése: kásászá)

A cachaça erjesztett cukornádból készített, magas alkoholtartalmú    
(38-51%) párlat. Brazília nemzeti itala (fogyasztás 8-8,5 liter/fő). Az ital 
Brazílián kívül, elsősorban a kevert italok, főleg a caipirinha koktél 
alapanyagaként ismert. 

A cachaçát a brazilok és sokszor a szakma is önálló italként tartja 
számon, de az az európai szabályozás szerint és az USA-ban rum. 
(Cukor!)

A cachaça frissen zúzott, extrahált cukornád-léből készül, mint a rhum
agricole.  Az íze könnyebb, aromásabb, fűszeresebb, mint a többi rumé. 

Brazíliában évente ~15 millió hl-t gyártanak, ennek negyede kisüzemi 
(2007).  Az exportált mennyiség ennek kb. 1%-a, s döntően nagyüzemi 
eljárással készül. A cachaça előállítása egyszerű: a learatott cukornádat 
őrlik, extrahálják, préselik, a préslevet erjesztik, majd lepárolják. 

Története: 1534 után kezdték gyártani, amikor a cukorgyártás áttelepítése után a 
portugál telepesek Madeira szigetekről áttelepítette a lepárló üstjeiket Brazíliába.
A II. világháborúig gyakorlatilag csak a kisüzemi, lokális előállítás volt jellemző. 

A 2005 óta érvényes brazil szabályozás szerint a cachaça nevet csak a 
Brazíliában termesztett cukornádból fermentált és lepárolt  szeszes italokra lehet 
használni. Az alkoholtartalom 38-48% közötti lehet, és maximálisan 6 g/l cukrot
lehet íz korrekció céljából az italhoz hozzáadni.
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A Cachaça előállítása

Cukornád feldolgozás: Aratás után a lehető leggyorsabban (24 órán belül) fel kell 
dolgozni a cukornádat (aprítás, préselés, ülepítés, szeparálás, szűrés) a 
gazdaságos cukor extrakció érdekében. 

Must előkészítés: A szűrt cukornád extraktot általában hígítani kell a kívánt cukor 
koncentráció (~15 % m/m) beállításához. Problémát okozhat az erjesztésnél a 
nagy cukorkoncentráció (katabolit represszió, káros bakteriális folyamatok). 
Környezeti paraméterek (pH=4,5-5,5; T=~30 0C), tápsók adagolása.

Fermentáció: általában hengeres, szénacél tartályokban (magasság/átmérő = 2:1) 
külső hűtéssel, izolált fajélesztős / pékélesztős beoltás (heves erjedés). 
A fermentációs idő ~24-30 h (fő erjedés 12-16 h). A cefre alkoholtartalma: 7-12%. 
Fontos, hogy kevés legyen a másodlagos metabolitok mennyisége.

Lepárlás: minőségi termékeknél a módosított szakaszos és félfolyamatos alembic
típusú lepárlók („elefánt” hűtő) különböző változatait (rézbetétes saválló acél) 
alkalmazzák. Aromában gazdagabb, könnyebb frakció szétválasztás. A nagyipari 
gyártásnál a folyamatos, egyoszlopos, két vertikális kondenzátort tartalmazó 
rendszert alkalmazzák (rézbetétes acéltartály). Előnye a nagyobb szelektivitás 
(hatékonyabb nem kívánatos komponens leválasztás) és az energiatakarékosság.

Érlelés: nem általános. A friss párlat érzékszervi tulajdonságai jók. Két éves fahordós 
érlelés előnyei: erősödő fás és vaníliás aromák, növekvő édes utóíz, sárga szín és 
a kezdeti agresszív alkohol íz csökkenése. 
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Módosított alembic lepárlók a cachaça előállítására

„elefánt fej”       oszlop

fej hűtés módosított fej hűtő
forrófej
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Cachaça kategóriák

➢ Fehér cachaça (cachaça adoçada): érleletlen, a lepárlás után közvetlenül
palackozott. Olcsó, gyengébb minőségű, nagyüzemi párlat.
Kevert italokhoz ezt a fajtát szokták felhasználni (pl. caipirinha
koktél: lime + barna cukor + tört jég + cachaça). 

➢ „Sárga” cachaça: hordóban érlelik, de nincs megszabva a hordó mérete 
és az érlelés ideje.

➢ Érlelt cachaça (cachaça envelhecida): a lepárlás után fahordóban érlelik

A hordók mérete különböző lehet, de legfeljebb 700 liter.
A brazil jogszabályok szerint a lepárolt ital legalább 50%-át 
legalább 1 évig kell érlelni, de gyakran 5, 12 vagy akár 25 évig is 
érlelnek

Az érlelt cachaça-knak két fajtája van: 

✓ prémium: a lepárolt ital egészének legalább egy évig és                 
legfeljebb 700 literes hordóban kell érlelődnie  

✓ extra prémium: a fentiekhez hasonló, de legalább 3 éves érlelés

Az érleléshez több mint 20 fafajtából készítenek hordót. A leggyakoribb a 
tölgy (vaníliás ízt ad az italnak), a mogyoró (csökkenti a savasságot), 
valamint néhány őshonos brazil fafajta, mint a jequitibá (fű, fahéj aromát 
kölcsönöz), az ipé és a balzsamfa (jellegzetes ízek, gyógyhatású aromák).
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Agávé alapú párlatok

Agavé Pulque

Tequila Bacanora Raicilla

Egyéb agavéKék agavé 
Agave tequilana

Agave angustifolia

Sonora állam 

Mexikó É-Ny része

Többféle agavé

Jalisco állam D-Ny-i 

része

erjesztett ital

(3-8% alkohol tartalom) 

Mezcal Sotol

Dasylirion wheeleri

sivatagi kanál                   

nem agavé
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Inulin

Csicsóka 5-40 

Cikória 10-28 

Articsóka      75-82 

Dália 20-37 

Agavé 20-35

Különböző növényi inulinok

átlagos polimerizációs foka (n)

Az inulin típusú lineáris fruktánok

β-(2,1)-es kötésekkel kapcsolódó 

fruktóz polimerek.                                  

Az inulin indító molekulája, egy 

glükóz, α-D-glükopiranóz alakban.

A szakirodalom általában n>5-nél 

nagyobb polimerizációs fokú lineáris 

fruktánokat nevezi inulinnak. (Az 

újabb forrásokban n>10)
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Mexikó térképe a tartományokkal



Agávé alapú párlat előállítási régiók

Tequila: kék agávé (Agave tequilana var. Weber)

Mezcal: egyéb agávé (maguey)

Bacanora: (Agave Angustifolia var. Pacifica)

Raicilla: (Agave maximilliana, Agave inaequidens)

Sotol: sivatagi kanál (Dasylirion wheeleri) (nem agavé!)

A Mexikói Nemzeti Szabvány 

szerint (NOM) engedélyezett 

agávé termőterületek és 

párlat készítő helyek

NOM=Norma Official Mexicana

DO= Denomination of Origin

USA
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Tequila

A tequila a közeli, a hódítók által alapított Tequila 

város nevéből származik, az pedig a nahuatl

indiánok ”teqiutl” szavából, amelynek jelentése 

munka.

Mayahuel női istenség a maguey (agavé) 

megszemélyesítője az azték mondavilágban.

M  Mayahuel A tequila mexikói égett szesz, melyet a kék agávé 
inulinban gazdag tövéből erjesztenek és párolnak, 
esetleg egyéb cukor hozzáadásával. Mexikó egyik 
nemzeti itala. Alkoholtartalma általában 38-40%, de 
35–55% közt gyártható. A mexikói szabályozás 
értelmében tequila csak Jalisco államban, valamint  4 
szövetségi tagállam (Guanajuato, Michoacán, Nayarit
és Tamaulipas)  néhány községében állítható elő.

A hazai szabályozás (NOM) ~1940-ben született, a 
nemzetközi eredetvédettség (DO)1978 óta létezik.
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Tequila
A tequila eredetvédelmét több nemzetközi egyezményben is 
rögzítették, így például az USA-ban és az EU-ban is 
kizárólag mexikói párlatok forgalmazhatók tequila néven.      
A tequilának két fő kategóriája létezik: a 100% kék 
agávétartalmú párlat, (100% de agavé), puro vagy noble, 
illetve a keverék, a mixto. A mixto alkoholtartalmának csak 
egy része (legalább 51%-a) származik kék agávéból. A cefre 
többi részét valamilyen egyéb cukorforrás (pl. kristálycukor, 
melasz) teszi ki, ami a tiszta agávécefrénél jellegtelenebb ízt 
eredményez.
Az egyéb cukrok csak a kék agávé levével együtt 
használhatók fel, tehát utólag nem keverhető másféle alkohol 
a tequilához. Szintén tilos a törvényben meghatározott 
termőhelyen kívülről származó, vagy a kék agávétól eltérő 
fajú agávét használni a mixto kiegészítésére.

Kék agávé fő összetevői (%): víz 60-62
inulin 20-25
red. cukor 1-2
rost 11-12
hamu 2-3
fehérje < 1
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A Tequila előállítás folyamatábrája

főzés őrlés 
lényerés

bagasz

élesztő
erjesztés1.lepárlás2.lepárlás

hígítás
érlelés

palackozás

moslék

agávé

egyéb cukrok oldása               
és hozzáadása
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A tequila előállítása (1)

Agávé szüretelés: agávé (8-9 éves) begyűjtés, a növény tövének leválasztása

Hidrolízis: A  megtisztított tövek („piñák”; átlagosan 70 kg) hőkezelése gőzöléssel 

(az inulin  hidrolízise fruktózzá). A hagyományosan gőzfűtéses kemencében ~100 
0C-on 36-48 óra, a modern autoklávokban 12 óra a hidrolízis idő. 16 óra felett 

jelentős a Maillard reakció, a HMF képződés, ill. a zsírsavak, terpének, és a 

vanillin  párolgása.

Lékinyerés: az agávétövet aprítják, őrlik és az erjeszthető cukrokat nagy nyomású 

vízsugárral extrahálják, a cukorlevet szeparálással elválasztják.

Cefre összeállítás: a mixto tequilák alkoholtartalmának maximum 49%-a 

származhat egyéb erjeszthető cukorból. Ezeknél az egyéb cukorforrásokat az 

erjesztés előtt, az agávé levéhez kell keverni. A 100% agávé tartalmú tequiláknál 

ez a lépés kimarad.

Erjesztés: a cukrok alkoholos erjesztése rozsdamentes acéltartályokban történik.    

A „musthoz” (mosto) vizet, élesztőt és tápanyagokat adnak. A cukortartalom 

100%-os tequilánál 4-5 0Bx, a mixtoknál 10-12 0Bx. (Fr/Gl erjeszthetősége!) 

Erjedés alatt fontos a megfelelő hőmérséklet, az ideális savasság, és a 

vadélesztők minél teljesebb hiánya. A szemi-anaerob erjesztési körülmények: 

inokulálás 108 élesztősejt/ml, pH>4,0, T=32-42 0C, erjesztési idő 1-3 nap, de 

spontán erjesztésnél 8-10 nap. A cefre alkoholtartalma ~3-6%.
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A tequila előállítása (2)

Lepárlás: a lepárló  rendszerek általában rektifikáló oszloppal kiegészített 
szakaszos berendezések. Gyakoriak még a rézből készült kétüstös „tandem” 
lepárlók. Kétszeri lepárlást alkalmaznak.

1. lepárlás (ordinario): szilárd részek, fej (előpárlat: acetaldehid, metanol, 
izopropanol, etil-acetát), farok (utópárlat: kozmaolajok, észterek, furfurol, 
ecetsav), szív (középpárlat/alszesz – alkoholtartalma ~25-30%)

2. lepárlás: a középpárlat ismételt desztillálása, az alkoholtartalom ~55%.           
Az utópárlatot (hasonlóan például a savanyúcefrés bourbon whiskeyhez)   
felhasználják a következő cefre lepárlásában. 

Érlelés (lásd az érlelés szerinti csoportosításnál)

Palackozás, hígítás

Jellegzetes tequila aromák, amelyek az érlelés során jelentősen nőnek:
3-metil butanol (borsos), feniletil-acetát (virágos), eugenol (édeskés orvosság), 
dekanonsav (olajos), terpenoidok, vanillin (édes, vanília) és ismeretlen szerkezetű  
komponensek („oldószeres jelleg”)

A modern nagyüzemi eljárás (autoklávos feltárás, egyszeri folyamatos lepárlás) 
szegényíti  a jellemező aromákat.
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A tequila fajták érlelés szerinti csoportosítása

➢ blanco / plata (silver): érleletlen, vagy semleges tartályban max. 2 

hónapon át érlelt, ízesítetlen tequila 

➢ oro / joven (gold): érleletlen és érlelt tequila keveréke, vagy olyan 

érleletlen párlat, melyet az érlelt tequiláknál használt adalékokkal 

„finomítanak” (karamell, tölgyfakivonat, fruktózszirup, glicerin)

➢ reposado (aged): legalább 2 hónapig, de legfeljebb 1 évig 

tölgyfahordóban (a mérete nincs megszabva) érlelt

➢ añejo (extra aged): legalább 1 évig legfeljebb 600 literes 

tölgyfahordóban érlelt

➢ extra añejo (ultra aged): legalább 3 évig, max.600 literes 

tölgyfahordóban érlelt (2006 óta létező kategória)

A  tequila ízesítésére (kivétel az érleletlen, Silver, illetve a „100% de 

agave” típusú) négyféle anyag alkalmazható: karamell, tölgyfakivonat, 

fruktóz-szirup és glicerin.
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Tradicionális tequila készítés eszközei

agavé betakarítás
megtisztított „piñák” sütése 

felszíni kemencében

piñák” gőzölése 

autoklávban

aprítás, lényerés lepárló rendszerek
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Ismertebb tequila márkák

Don Julio
100% de agavé

reposado

el Jimador
100% de agavé

blanco

Sierra
100% de agavé 

extra añejo

José Cuervo
reposado

Olmeca
blanco
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Mezcal

A mezcal a mexikói őshonos agávékből (40-50 fajta) 
erjesztéssel és lepárlással készült égetett szesz. 
A növény Mexikó egész területén terem, ám a legtöbb 
mezcalt  Oaxaca államban készítik. 
Az aztékok ismertették meg a spanyolokat az agávéból 
erjesztett, lepárlatlan (pulque) nevű itallal. Hasonló neve 
ellenére nem tartalmaz meszkalint vagy egyéb 
tudatmódosító szereket. 
Előállítását a Norma Official Mexicana 70 szabályozza.
1994 óta rendelkezik nemzetközi eredetvédettségi 
tanúsítvánnyal (DO) hét mexikói régióban. 2005-től 
hivatalosan 3 mezcal előállítási eljárást tartanak nyílván: 
az ősi/tradicionális, a kézműves és az ipari mezcal
készítést. 

Az „ősi eljárás”: kőveremben sütés (ez adja a mezcal jellegzetes füstös izét, 

őrlőköves feltárás, fa- vagy vályog erjesztők és közvetlen 

tüzelésű (agavé rost) agyag lepárló

Kézműves: csak a lepárlásban különbözik, szakaszos réz-saválló lepárlók

Ipari mezcal gyártás: a korszerű tequila eljáráshoz hasonló megoldások.
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A tradicionális mezcal előállítás lépései

Agavé betakarítás
Megtisztított „piñák” 

sütése
Agavé törzsek tárolása

Őrlőköves aprítás, lényerés Közvetlen fűtésű 

„agyag” lepárló
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Mezcal Gusano Rojo (100% agavé)

Jellemzői: Földes, fehér bors és erdei fenyő illat érződik; az íze finom 
és lágy mogyoró, főtt, érett agavé. 

Elterjedt tévhit, hogy egyes tequilák üvegébe kukacot tesznek. Csak 
az Oaxacából származó mezcalokat árulják „con gusano”, azaz 
kukaccal, ami csak egy marketingfogás az 1940-es évektől. A kukac 
az agávén élő Hypopata agavis lepke lárvája, ami aratáskor fertőzést 
okoz és rossz minőségű mezcalt eredményez, de az italba csak a 
palackozáskor kerül.
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Bacanora

A Bacanorát Agave angustifolia-ból készítik Sonora
állam 35 helységében. Nevét a Sonora állambeli 
Bacanora városról kapta. A gyártási eljárás megegyezik 
a kézműves mezcaléval.
2000 óta rendelkezik Mexikóra kiterjedő eredetvédett-
séggel. 

Raicilla
A Raicillát Jalisco állam délnyugati részén lévő 13 
helységben állítják elő különböző agavé fajtákból. 
Hagyományos eljárással, de felszíni kemencékben 
feltárt „piñák”ból készül. 
2018 óta rendelkezik Mexikóra kiterjedő eredetvédett-
séggel. 

Sotol
A Sotol nem agavépárlat. A korábban agavé, a dasylirion wheeleri (Desert
Spoon) rendszertanilag a Nolineaceae családba került, és ez nem agavé. 
A Sotol NOM eredetvédett 2004 óta és 3 Észak-Mexikói megyében 
készíthető a fenti növény magjából. A 15 éves növény hozama 5-10-szer 
gyengébb, mint az agavéé. A feltárás felszíni kemencében, a lepárlás 
egyoszlopos rendszerrel történik. 20



Távol-keleti párlatok

Japán:Szaké*, Shochu (sócsú), Awamori

Korea:Soju (szodzsu)

Kína: Baijiu/Pajcsiu

Általános elvek
Alapanyag: keményitőtaralmú mezőgazdasági termények

Erjeszthető cukor enzimes képzése: Koji (Asp. tenyészet)

Erjesztés : spontán

S. cerevisiae fajélesztő

Lepárlás: többnyire szakaszos lepárlók
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Hagyományos japán szeszes italok

Japánban két hagyományos, töményebb erjesztett alkoholos ital ismert:

a szaké/sake és a sócsú/shochu.

Általában mindkettő rizsből készül és előállításuk nagyban különbözik az Európában 
ismert alkoholos italokétól, a sörtől, bortól, pálinkától. Valódi eredetük Kínára 
vezethető vissza. A készítés lépései: a rizskeményítő cukrosítása és a cukor 
erjesztése alkohollá. Ez történik a sörfőzés során is két külön lépésben. A szakéban 
ez a két folyamat párhuzamosan zajlik (multiparalel, többszöri ismételt cukrosítás 
és erjesztés) nem két elkülönülő lépésben. A szaké alkoholtartalma is magasabb 
(~20%), mint a söré vagy boré, de palackozás előtt általában ~15%-ra hígítják.

A főbb lépések lényegében: 
A rizs tisztítása, főzése, beoltása koji rizsgombával (Aspergillus oryzae), 
erjesztése, végül szűrése. Mindez körülbelül két hónapot vesz igénybe. A sócsú 
esetében a végső (és legfontosabb) lépés a desztillálás, tehát a sócsú párlat, nem 
erjesztett alkohol. Ezért szokás tévesen a szakét rizsbornak, a sócsút pedig 
rizspálinkának nevezni. A sócsú abban is különbözik a szakétól, hogy nem csak 
rizsből, hanem gyümölcsökből (leggyakrabban szilvából), édesburgonyából, 
krumpliból, hajdinából, kukoricából vagy akár barna nádcukorból is készülhet. A 
lényeg a desztillálás – akár többszöri –, amelynek eredményeként a párlat 
alkoholtartalma általában 45%-ra növekszik.
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Szaké
A szaké jelentése: a japánok alkoholja

A tradicionális összetevők: rizs, víz, koji (kodzsi)
Az első írásos emlék a szakéról a harmadik századból származik.                         
A hetedik századra már ez volt a fő japán alkoholos ital.                                                               
A X. századtól a XV. századig a vallási központokban készítették a szakét. 
A XIX. század második felétől bárkinek engedélyezték a szaké készítést. 
1878-ban forgalmazták először a szakét üvegpalackokban.
Ma már több mint 30.000 szaké-főző üzem működik.

A rituális szaké készítés a „szájban rágási”, 
módszerrel történt. A  rizst az erre kiképzett 
szakemberek megrágták, majd egy edénybe köpték, 
ahol az alapanyag néhány napos erjedés után már 
fogyaszthatóvá is vált. A nyál enzimei a rizsben lévő 
keményítőt cukorrá alakítják, és a spontán alkoholos 
erjedést a levegőben mindig jelen lévő élesztőgombák 
végezték. Később rájöttek, hogy a főtt rizsen penész 
keletkezik, ami kiválóan hasznosítható a szaké 
készítésben. 

A XVI. századtól a nyál szerepét a szárított és konzervált penész gomba (koji)          

vette át (a koji az eljárás lényege). A minőség javítására bevezették a fényezett 

rizst, és napjainkban már adaptált S. cerevisiae-t alkalmaznak az erjesztésre. 
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A szaké készítés technológiája

A szaké alapanyagai: rizs, víz és koji

A szakéhoz nem ugyanazokat a rizsfajtákat használják, mint amelyeket az 
étkezéshez. A rizs fajtája és a tisztítás módja alapvetően meghatározza a 
szaké minőségét.  

A fényezés/hántolás mértéke és a minőség egyenes arányban áll.                     
A rizsszem külső rétegei ugyanis olyan zsírokat, proteineket, aminosavakat és 
egyéb összetevőket tartalmaznak, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a 
szaké ízvilágát. Ezért, minél alaposabb polírozáson esnek át a rizsszemek, 
annál tisztább, elegánsabb és kifinomultabb lesz a végeredmény. Az elkészítés 
módja alapján számos szaké fajtát különböztetünk meg, de leggyakrabban a 
rizs fényezése alapján szokás a szakékat osztályozni (öt fokozat). 

A hagyományos szaké készítés meglehetősen fáradalmas, főleg a házi 
készítők számára. A három alapanyagot jól átgyúrják, majd az erjesztő kádba 
helyezik. A keveréket egy hónapig hagyják erjedni (spontán erjesztés) ebből 
jön létre a 11%-os alkoholtartalmú cefre, a motó. Ehhez újabb adagot adnak 
hozzá az alapanyagokból. A második erjesztés egy hétig tart. Ezután a szakét 
még egy hétig pihentetik, majd leszűrik és palackozzák, gyakran pasztőrözik.

Ipari méretben már automatikus rizs polírozó berendezéseket, autoklávokat és 
irányított erjesztést („szaké” S. cerevisiae fajélesztő) alkalmaznak. A koji oltó 
folyamatos felületi fermentációval készül.
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Szaké rangsor

1975-ben szabályozták a szaké előállítást. A prémium kategóriás szakék esetében 

alapkövetelmény, hogy semmilyen adalékanyagot nem tartalmaznak. Minőségük 

meghatározásában a fő szabály a rizs fényezettségének mértéke.

A rizs fényezés/hántolás arányában öt szaké fajta: fucú, hondzsózó, gindzsó, 

daigindzsó és „különleges” daigindzsó különböztethető meg, és három minőségi 

kategória létezik: kommersz, prémium, szuperprémium.

 Fucú: „fényezetlen rizs”-ből (az eredeti tömeg 70%-ánál több marad meg)  
készül. A jó minőségű szakérizst ritkán használják ehhez a fajta szakéhoz.
Alkoholtartalma magas, néha hozzáadott cukrot és/vagy savat is tartalmaz.

 Hondzsódzó: a fényezésnél a rizsszemek tömegének maximum 70%-a marad 
meg. Az erjesztés végén kevés alkoholt is adnak hozzá, hogy az aromákat 
kiemeljék, az ízeket lekerekítsék. Szárazabb a megszokottnál.

 Gindzsó:a  fényezett rizs az eredeti méret 60%-ánál kevesebb. A folyamat 
minden egyes fázisát kézi munkával végzik. Alacsony hőfokon hosszabb ideig 
fermentálják. Könnyedebb, gyümölcsösebb, és aromásabb. (prémium)

 Daigindzsó: a rizsszemnek legalább a felét lehántják. Az eredmény könnyű, 
mégis telt, tökéletes tiszta íz és intenzív illataromák. (szuperprémium) 

 „Különleges” daigindzsó: speciális rizs, tökéletes hántolás

Valamennyi kategóriának létezik pasztörizálatlan változata (namazake). Hideg 
helyen kell tárolni őket, különben zavarossá válnak, veszíthetnek aroma világukból. 
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Prémium és szuperprémium szakék 
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Sócsú

A sócsú hagyományos japán párlat. Általában 
rizsből, árpából, hajdinából, édesburgonyából 
állítják elő. Gyakran más alapanyagokat is 
alkalmaznak párlat készítésre: pl. barna 
cukor, japán gesztenye, szezámmag vagy 
akár répa.  

A sócsú palackozáskor hozzávetőlegesen 
25% alkoholt tartalmaz.  

A koktélösszetevőként használt, többszörös 
lepárlású sócsút nem ritkán magasabb, akár 
35% alkoholtartalommal forgalmazzák.

A sócsú pontos eredete nem tisztázott.
Feltehetően Perzsiából származik, a 16. 
század környékén érkezett Kagosimába, ahol 
végül megszületett a sócsú (japán arak).                                                 
Okinaván Avamoriként ismert. Amennyire a 
japán történelmi feljegyzésekből meg lehet 
határozni, a 16. században már csináltak 
Japánban sócsút.
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Tradicionális sócsú előállítás
A korai időktől kezdve az Edo korszak végéig 

(1868) egész Japánban a hagyományos kacuri

módszerrel, egyszeri desztillálással állították 

elő. Ekkortól (Meidzsi dinasztia) vezették be  a 

többszöri lepárlást, majd a folyamatos 

desztillálást.

Egyszer lepárolt sócsú (Honkaku)

Nyersanyaga általában rizs vagy árpa, amelyet 

vízben áztatnak, gőzölnek, majd lehűtenek. Ezt 

követően hozzákeverik a kojit és az élesztőt és 

7-9 napig erjesztik (elsődleges erjesztés – első 

moromi szint)). 

Az alkoholos cefréhez hozzáadják a fő nyersanyagot (másodlagos erjesztés, 

második moromi szint, 14-18% alkoholtartalom). A cefrét egyszeri szakaszos 

lepárlással töményítik (~45%). A lepárlás lehet atmoszférikus vagy vákuum. Az 

utóbbi alacsonyabb hőmérsékleten lágyabb ízt ad. Többnyire házasítják a kétféle 

párlatot. A friss sócsút rövidebb-hosszabb ideig érlelik. Az alap érlelési idő 1–3 

hónap. A 3-6 hónapig tartó érlelés már finomítja az ízeket. A hat hónap és három 

év között érlelt sócsúnak már kimondottan lágy jellege van. 
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Egyszer lepárolt sócsú (Honkaku) készítés

Rizs

Koji

Koji eljárás

vízélesztő

elsődleges 

Moromi cefre

másodlagos 

Moromi cefre

Fő nyersanyag
(árpa, melasz 

édesburgonya,…)

lepárlás

első erjesztés

második, fő erjesztés

Honkaku sócsú
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A sócsú csoportosítása

A 2006. évi. szabályozás két kategóriába sorolja a sócsút:

➢ Egyszer lepárolt sócsú (Honkaku) 

Olyan párlat, melyet többszörös lepárlásra alkalmatlan lepárlón 

állítanak elő (legfeljebb 45% alkoholtartalom). A cefrék alapanyaga 

lehet: gabona vagy burgonya, gabona kodzsi, a szaké seprője, 

engedélyezett cukrok, egyéb engedélyezett anyagok. 

Telt, karakteres, gazdag ízvilág. 

➢ Többszörösen lepárolt prémium sócsú (Korui)

Nem lehet alapanyag csíráztatott gabona vagy gyümölcs,

Lepárlás előtt vagy közben nem engedélyezett más hozzávalók

hozzáadása. Ha részben vagy egészben cukrot használnak

alapanyagként, akkor legkevesebb 95%-os tisztaságúra kell

finomítani és nem alkalmazható faszenes szűrés. 

Speciális lepárlón (erősítő feltét) egynél többszöri lepárolt párlat

legfeljebb 36% alkoholtartalomra hígítva  forgalmazható.

Tiszta, lágy, kissé édeskés íz.

A koshu (kósú) megnevezés legalább 3 éves érlelést jelöl.
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Prémium sócsuk

Takara Sochu Jun

A Takara cég extra finom korui sócsúja. Az 

alapanyag gabona (főleg árpa és kukorica) és 

melasz. Többszöri lepárlással készül. A kész ital 

egy házasítás.

Ízvilága komplex, tiszta, lágy. Kiváló koktél alap. 

Alkoholtartalma 35%.

Gankutsuouh Honkaku Sochu

Alapanyaga 100% rizs, tradicionális koji

fermentáció történik. Egyszeri lepárlás. A párlatot 

nagy porcelán tartályokba gyűjtik, és természetes 

barlangokban tárolják. Ezzel az unikális eljárással 

rendkívüli finom, sima és kellemes aromájú párlat 

készül. 

Alkoholtartalma 25%. 

A Takara cég forgalmazza.
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Néhány népszerű sócsú fajta 

alapanyag szerint

Fukiage mugi shochu

Árpa alapanyag 

Vákuumdesztillált és 

érlelt sócsú keveréke 

Alk. tart.: 25%

Imo shochu

Édesburgonya alapanyag

Karakteres íz világ

Alk. tart.: 25%

Soba shochu

Hajdina alapanyag

Honkaku típus

Alk. tart.: 25%.
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Awamori

Az awamori 3 dologban különbözik a „japán” 
sócsútól:
✓ az alapanyaga kizárólag a Thaiföldről 

importált, hosszúkás alakú rizsfajta; 
✓ a rizs erjesztéséhez nem a Japánban 

honos fehér penészgombát ("white koji"), 
hanem a kizárólag Okinaván található, 
fekete penészgombát / kojit (Aspergillus 
awamori) használják;

✓ csak egyszeres fermentáció történik.
Az awamori fajták csak a felhasznált víz 
minőségében, a tárolás módjában, valamint 
az utóízesítésben különbözhetnek. 

Az awamori egyszeri lepárlással készül. A termék alkoholtartalma 30-43% 
között változik, de létezik 25%-os, illetve 60%-os („hanazake”) is. 
Az érlelés hagyományos agyagedényekben történik az Okinaván gyakori 
cseppkőbarlangokban, ahol állandó a páratartalom és hőmérséklet (kb. 
15-18 oC ). 
A 3 évnél tovább érlelt awamori jelölése „kusu”.
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A szodzsu koreai eredetű, tiszta, színtelen szeszes ital. Alkoholtartalma széles 

határok között változhat: 16,8%-53%. 

Alapanyaga hagyományosan rizs, búza vagy árpa, de újabban burgonyát, 

édesburgonyát és tápiókát is használnak. 

A legtöbb márka ma is Dél-Koreában készül.

Az ital története a 13. századig, a mongol hódításig nyúlik vissza. A 

mongolok korábbi perzsiai hódításaiknak köszönhetően már ismerték a 

lepárlás technikáját.

A szodzsu hagyományos készítéséhez a főtt rizst  Aspergillus oryzae

gombakultúrával beoltják, az összekevert masszát erjesztik, majd a leerjedt 

cefrét desztillálják. Ezek ennek megfelelően magas alkoholtartalmú (45%-

53%) italok. Az 1920-as években több mint 3200 szodzsu lepárló működött a 

koreai félszigeten. Ma így készülnek a „kézműves” szodzsuk. Ezeket lehet 

érlelni is.

1965-1999 között a szodzsut csak édesburgonyából vagy tápiókából készült 

finomszeszből, hozzáadott édesítőkkel és ízesítőkkel volt szabad készíteni a 

rizshiány miatt (1999 óta ismét használnak gabonát alapanyagként). Az így 

készült italt higított szodzsunak nevezik. Ezek alkoholtartalma alacsony, és 

meglehetősen olcsók.
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 A világ legnagyobb mennyiségben eladott 

szeszes itala a Jinro, amely a koreai piacon 

50% feletti részesedéssel rendelkezik. 

 2017-ben 75,6 m ládát, azaz 680,4 m litert 

adtak el belőle a világon.

 A Jinro készítéséhez a finomszeszt 30-30% 

rizsből és árpából, valamint 20-20% édes-

burgonyából és tápiókából erjesztik.

Alkoholtartalma 24%.

 Fogyasztási szokás: hidegen, de jég nélkül;

sörbe öntve; terjedőben van a gyümölcslében 

való fogyasztás is.
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Pajcsiu (baijiu)

A  baijiu  (magyaros átírással pajcsiu) színtelen 
gabonapárlat magas alkoholtartalommal (40-60%), 
melyet Kínában fogyasztanak. Alapanyaga elsősorban 
cirok és rizs. 
A világon a legnagyobb mennyiségben fogyasztott 
szeszes ital (10-20 mrd liter között szórnak az adatok).
Többféle márka és típus létezik. Az egyik legismertebb 
márka a Moutai, mely Kína egyik Dél-Nyugati
tartományából származik, és már a 18. században is 
ismert, kedvelt császári ital volt. Különlegessége, hogy 
nyolcszor erjesztik és kilencszer párolják. Magas 
alkoholtartalma és szokatlan íze miatt az európaiak 
nem nagyon kedvelik (magas tejsav, szerves sav és 
észter tartalom).              

A  hagyományos pajcsiu alapanyaga fermentált cirok / rizs. A fermentációt 
nyitott vermekben spontán erjesztéssel végzik (alapvető az unikális klíma, 
a helyi mikroba flóra és az élesztőkultúra). A sajátos fermentáció és 
lepárlás illatgazdag (főleg észterek és acetálok) párlatot eredményez. 
Az érlelt pajcsiu igen erősen fűszeres, összetett és aromában gazdag 
párlat. Fogyasztásakor megjelenik a szójaszószhoz hasonló íz és az 
umami (ötödik íz). 

3 évig érlelt Maotai 

baijiu (50% alkohol)

36



37

Ánizsos italok



Ánizs ízesitésű szeszes italok fő aromái

Az ánizsízesítésű szeszes italoknál általában a mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholt, ánizs (Pimpinella anisum), csillagánizs (Illicium verum), 
ánizskapor (Foeniculum vulgare) természetes kivonatával ízesítenek, de 
más  növény és extraktum is felhasználható. 
Például az édesgyökér (Glycyrrhiza spp.) a pastis készítésénél és a fehér 
üröm vagy abszintüröm (Artemisia absinthium)
Az ánizsízesítésű szeszes italok minimális alkoholtartalma 15%.

Az ánizs (Pimpinella anisum) ismert fűszernövény.   
Népies neve: ánizsmag, illatos ánizs, közönséges 
ánizs, bécsi kömény. A Földközi-tenger mellékéről 
származik, hazánkban is megterem.                                                                     
Hatóanyagai:                                                                                
2-5% illóolaj: 80-90% anetol /ánizsolaj 

(aromás komponens, fenilpropén származék) 
5-10 % metil-kavikol, ánizs-aldehid;                                         
18-23%  zsíros olajok;                                                                    
16-20 % fehérje; 3,5-5,5 % cukor
Az ánizs étvágyjavító, emésztést serkentő, 
vértisztító, hurutoldó, felfúvódást szüntető, 
gyomor-, bél- és epebántalmak elleni szer is.
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Igazi édesgyökér
(Glycyrrhiza glabra)

Az ánizsra emlékeztető  
édes íze a glicirrhizintől 
(szaponin) származik
„medve cukor”

Csillagánizs
Az ánizshoz hasonló 
aromájú, 
de erősebb illatú és 
édeskés ízű. 
Termése sugaras, 
csillag alakú.
( 3–4 mm-es mag)

Ánizs ízesítésű italok egyéb fő növényi aromahordozói

Ánizskapor
(édeskömény)

2-5% illóolaj tartalom                                 
fő komponensei: 
transzanetol, α-fenkon 
(kesernyés íz), 
ánizsaldehid (illat) 
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A fehér üröm vagy abszintüröm 
(Artemisia absinthium) a fészkes 
virágzatúak) rendjébe tartozó növényfaj. 
Hazánkban már a középkorban is 
elterjedt fűszer és gyógynövény. 
Az ánizs és az édeskömény mellett 
az abszint egyik fő összetevője.         
A latin név eredte az Artemisia a görög 
Artemisz istennő nevére utal, ugyanis az 
ő adományának tartották, az Absinthium
pedig a fehér üröm görög nevének  
latinosított változata.

C- és B-vitaminon kívül tartalmaz még 0,2–0,9% illóolajat, (tujon, tulol, 
pinén, fellandrén, kadinén), keserűanyagot (abszintin), cserzőanyagot 
és borostyánkősavat. 
Az abszintin felelős az üröm keserű ízéért: 1 gramm akár 70 liter 
vízben is észrevehető. 
A tujont  az orvostudomány a 19. század második felétől kezdve 
egészen a 21. század elejéig az abszintizmusnak nevezett, nem létező 
betegség fő okozójának tartotta.

Fehér üröm
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Ánizspárlatok és -likőrök

Sok mediterrán országban készül ánizsmaggal ital, pl. raki (török), ouzo 
(görög), masztika (bolgár), pastis, abszint (francia), anesone (olasz), 
anís/Ojén (spanyol), kibib (egyiptomi), oghi  (örmény), stb.

➢ Ánizspárlatok: többé-kevésbé cukormentesek, nem likőrök 

Abszint, Ouzo, Raki

➢Ánizslikőrök: a magas cukortartalomban különböznek a párlatoktól       

Pernod, Sambuca, Masztika, Pastis

Az ánizsos italok jellegzetes tulajdonsága, hogy 
vízzel felhígítva az ánizsolaj fehéren kicsapódik 
belőlük, átlátszatlanná téve az italt. A jelenséget 
(spontán emulzió képződés) louche-hatásnak
(felhősödés) nevezik.
Ez a spontán emulzió akkor jelentkezik, ha egy 
vízben nem oldódó hidrofób folyadékot hidrofil 
oldószerben oldunk, majd az oldatot nagyobb 
mennyiségű vízzel hígítjuk. Ekkor a hidrofób 
anyag sokáig megmaradó, mikroszkopikus 
cseppekben csapódik ki.
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Abszint

Az abszint: nagy, eredetileg 45–74% közötti 
alkoholtartalmú égetett szesz, melynek 
készítésekor a fehér ürömfű (Artemisia
absinthium) leveleit és virágait, az ánizs 
(Pimpinella anisum) és a római édeskömény 
(Foeniculum vulgare var. dulce) termését, 
valamint egyéb fűszereket (izsóp) használnak fel. 
Hagyományos színe zöld, ezért „zöld tündérnek” 
(franciául „la fée verte”) is nevezik. Ízében 
általában az ánizs a legmeghatározóbb, amit az 
édeskömény és az ürömfű, majd a többi 
összetevő aromája követ, különösebb keserű 
mellékíz nélkül. A 20. század elején (kábítószer-
jellegű és addiktív káros hatására hivatkozva) 
szinte az egész világon betiltották.

A mérgező hatást elsősorban a fehérürömben jelentős mennyiségben 
található tujon vegyületeknek (monoterpén keton sztereoizomerek) 
tulajdonították (tévesen). 
Az EU 1988-ban egy irányelvvel rehabilitálta az abszintot és korlátozott 
tujon tartalommal ismét engedélyezte a forgalmazást (max. 35 mg/kg az 
ürömfüvet tartalmazó italokban, míg egyéb italokban 10 mg/kg). Így az 
egyes tagállamok abszintot tiltó törvényei fölöslegessé váltak.
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Az abszint története

 Az ókori Egyiptomban i. e. ~1550 -ben említik először a fehér üröm használatát. 

 1769. Az első írásos nyom az „abszint-ról” (Suzanne Henriod a svájci Neuchâtelben
„Bon Extrait d’ Absinthe” néven hirdette saját készítményét.                                     

 1792. Dr. Ordinaires, majd Henri Dubied megszerezte a receptet Henriodéktól.

 1797. A család Henri-Louis Pernod-val megnyitotta első abszintfőzdéjét Couvet-ben.   

 1805. Pernod a franciaországi Pontarlierben megnyitotta új főzdéjét. 
Abszintje a  Pernod Fils az egyik legnépszerűbb márka maradt az abszint 1914-es  
franciaországi betiltásáig.  

 1800-as évek közepére óriási a növekedés (algériai háború, filoxéra-vész)  

 1860-as évek: kialakult az „heure verte”, azaz „zöld óra” fogalma: a délután öt órai 
abszint ivás. Ekkor terjedtek el az „abszintcsapok” és az „abszint kanalak” is.  

 A 19. sz. végére egyre rosszabbá vált az abszint megítélése. Túlzott fogyasztásának 
tünet együttesét dr. Valentin Magnan után abszintizmusnak nevezték.  

 1907-ben a francia kormány különadót vetett ki az abszintra.

 A 20. sz-ra a tömegtermelés csökkentette az árakat és megjelentek a hamisítványok.   

 1910-re a franciák 36 millió liter abszintot ittak évente.               

 1915-ben, az I. világháború kitörése után betiltották.

 1988. Csak részben rehabilitálták az abszintot a franciák.                                              

 2011-től újra engedélyezik az absinthe elnevezés használatát Franciaországban.
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Az abszint ivás eszközei

Abszint csap

„Abszint kanalak”
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Tradicionális abszint (Absinthe Suisse) készítési eljárás

A szárított fehér ürömfüvet, az ánizst és az 
édesköményt 75-85%-os alkoholban hagyták 
állni 12-24 órát, míg az alkohol teljesen ki nem 
oldotta a szárított növények íz és hatóanyagait. 
Ezután vizet adtak hozzá, és ledesztillálták.  
A lepárlás után a folyadékhoz, külön erre a célra 
kifejlesztett színező kádban, további gyógy-
növényeket (bárányüröm, izsóp) adtak, és 
ezáltal nyerte el az ital gyönyörű smaragdzöld 
színét. A kivonatolás után víz hozzáadásával  az 
italt ~68-72%  alkohol tartalomra hígították, és 
fahordókban 3-4 hónapig érlelték. Az ital így 
érte el a legkiválóbb minőséget.

Az első pohár után olyannak látod a dolgokat, amilyenek,

A második pohár után olyannak látod őket, amilyennek szeretnéd,

A harmadik pohár után olyannak látod őket, amilyenek valójában,

S ez a legszörnyűbb dolog a világon…”

Oscar Wilde 45



Pernod

A Pernod Fils a 19. század legnépszerűbb 
abszintmárkája volt, egészen az ital 1915-ös  
franciaországi betiltásáig.  
A Pernod Fils-t  növényi fűszerek alkoholba áztatásával, 
majd lepárlásával készítették.
A színtelen párlat egy részét további áztatással 
ízesítették, az így kapott zöld kivonatot visszakeverték a 
párlatba, majd az egészet ~68%-ra  hígították. A kor 
népszerű abszintjaihoz hasonlóan ez a márka is 
borpárlatból és mindössze hat növényi összetevőből 
(fehérüröm, ánizs, római édeskömény, citromfű, 
bárányüröm és izsóp) készült.

A Pernod Fils márkanevet az 1980-as évekig használták a Pernod 
ánizslikőrök kereskedelmi forgalmazásánál.

A Pernod Absinthe (Pernod aux extraits d'absinthe), a gyártó állítása 
szerint jelentős részben az eredeti recept alapján készül, de ezt sokan 
kétségbe vonják. (Pl. a színezést csalánnal végzik.)
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Ouzo

Ouzo: ánizzsal és egyéb fűszerekkel ízesített égetett 
szesz, melyet általában aperitifként fogyasztanak. 
Görögország és Ciprus nemzeti itala. 
Az ouzo elődje a Balkán-félszigeten elterjedt, cipúró vagy 
rakia néven ismert törkölypárlat volt. Már a Bizánci és az 
Oszmán Birodalom idején is fogyasztottak. A 14. sz.-ban
Athosz kolostoraiban született meg az ánizzsal ízesített 
ital, az ouzo.            
Az abszint  betiltása után lett népszerű Európában. („Az 
abszint pótszere ürömfű nélkül.”)

1932-ben alakult ki a mai korszerű ipari gyártástechnológia: ánizst és más 
fűszereket (pl. csillagánizst, szegfűszeget, fahéjat) áztatnak 96%-os finom-
szeszben, majd rézüstökben újra párolják. A lepárlás előtt a szeszhez néha 
anetolt (max. 0,05%) adnak. A végeredmény ízes párlat.  
A kiváló minőségű márkák (Varvayiannis, Babatzim és Pitsiladis) csak vízzel 
higított, esetleg cukorral kevert párlatok. Az alkoholtartalom ~40%.       
A görög előírás szerint a palackozott kommersz ouzo-k alkoholtartalma 
legalább 37,5%. Ismertebb márkák: Ouzo 12 (a szám a legjobb minőségű 
ouzo-s hordóra utal), Ouzo Tsantali, Ouzo Pilavas Diamantalo.
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Raki
A  raki Törökország nem hivatalos nemzeti itala, 40-
50% alkoholtartalmú, ánizsmaggal ízesített törköly-
vagy gyümölcspárlat.  
A legenda szerint Evlija Cselebi utazó jegyezte le 
utazásai során az araka vagy araki nevű arab ital 
készítését. A feljegyzések szerint az 1600-as 
évektől Konstantinápolyban már számtalan helyen 
árulták a rakit. 
Az alappárlatot kezdetben a borkészítéskor maradt 
törkölyből készítették, később mazsola, sőt füge és 
más gyümölcsök felhasználásával is készült raki, de 
ma már csak friss szőlőből készülhet. A lepárlás 
ánizs hozzáadásával, réz alembic üstben történik.

A török előírások értelmében a felhasznált alkoholnak legalább 65%-ban 
sumának, azaz szőlőpárlatnak kell lennie, a fennmaradó rész pedig 
finomszesszel helyettesíthető, mely általában melaszból készül. 
A második lepárláskor annyi ánizstermést kell hozzáadni, hogy a párlatnak 
legalább 800 mg/l anetol tartalma legyen, de a minőségi márkákat 1,30–1,57  
g/l, vagyis az abszintokéhoz hasonló mennyiség jellemzi. 
A raki az ouzohoz és a pastishoz hasonló.                                
A legkedveltebb márkák: a Yeni Rakı, az Efe Rakı, a Kulüp Rakısı és az 
Altınbaş.
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Masztika

A masztika (görögül  rágást jelent). Hagyományosan  a 
hioszi pisztáciafa (Pistacia lentiscus) gyantájával 
ízesített szeszesital. Az örökzöld fa mediterrán 
vidékeken őshonos, és Hiosz szigetén termesztik. 
Csak az ott termő fák adnak gyantát, mikor megvágják 
őket. A gyanta íze elsőre sokszor kellemetlen, és 
enyhén füstös ízű.
Görögországban kétféle masztika létezik. 

Az egyik a Hiosz szigetéről származó hioszi masztika, ami borpárlat alapú, 
eredetvédett likőr. Íze és illata az édesgyökérre emlékeztet. 
A készítéséhez általában a szőlő erjesztett cefréjét kétszer lepárolják, 
majd átszűrik hioszi pisztáciafa gyökerein. Ez utóbbi helyett (vagy mellett) 
a szeszbe a fa gyantájából is keverhetnek, majd a keveréket újra 
lepárolják. Palackozás előtt tiszta vizet, cukrot, esetenként tiszta alkoholt 
is kevernek hozzá.                                                                                                       
A másik fajta az ouzohoz hasonló erős párlat, alkoholtartalma ~40%.                                                                                                        
A masztika nevet a Balkán-félsziget déli részén több ország is használja 
az arrafelé elterjedt ánizsos szeszes italra. Az alkoholt sokszor szőlőből, 
mazsolából, szilvából vagy fügéből párolják. A bolgár törvények szerint a 
masztikának literenként legalább 2,5 gramm természetes anetolt kell 
tartalmaznia, és legalább 47% az alkoholtartalma. 49



Pastis

A Pastis ánizs ízű, apertifként fogyasztott, francia 
szeszes ital. 
Ízét főként a csillagánizs és az édesgyökér adja.                      
A hatályos szabályok szerint a pastis olyan 
ánizsízesítésű ital, amely az édesgyökér természetes 
kivonatát is tartalmazza, legalább 40% az alkohol-
tartalma, és legfeljebb 100 g/l cukrot tartalmaz.* 
Eredetileg közvetlenül a fűszerekkel ízesítették az 
alkoholt, de az 1970-es évektől  a legtöbb gyártó áttért 
a gőzdesztillált illóolajok és aromák használatára. 
Ez csökkentette az előállítási költségeket, de  
szegényesebb ízvilágot is eredményezett,

A pastis az 1914-ben betiltott abszint egyik közvetlen utóda, de nem 
tartalmazza az abszintra jellemző fehér ürömfüvet. Ánizsos ízét az ázsiai 
eredetű csillagánizs és az édesgyökér adja. Alkoholtartalma palackozáskor 
40-50%, szemben a hagyományos abszintok 45-74%-os erősségével. 
A két nagy rivális, a Pernod és a Ricard 1975-ben Pernod Ricard néven 
egyesült. A Pernod Ricard felmérései szerint Franciaországban évi 130 
millió liter pastist fogyasztanak, ami fejenként több mint 2 litert jelent. 
Ismertebb márkák: Pastis 51, Duval, Casanis, Berger és Janot.
Pastis de Marseille: speciális ánizs likőr; minimális alkohol tartalma 45%,  
anetol tartalma 2 g/l.
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Sambuca

A Sambuca csillagánizs ízű, olasz eredetű likőr       

specialitás. Eredetileg színtelen, de ma több különböző 

színváltozata is ismert. A Sambuca az indokinai eredetű  

csillagánizs magjából nyert olajnak köszönhetően 

jellegzetes ánizs illatú. Előállítása során a vízgőz 

desztillációval előállított illóolajat tiszta alkohollal 

elegyítik, majd cukorszirupot, valamint különböző 

színezékeket és ízanyagokat kevernek hozzá. 

Palackozás előtt típustól függően 38–44%-os 

alkoholtartalomig hígítják, cukortartalma legalább 350g/l.

A receptje titkos, azonban egyes változataiban találunk fekete bodza, 

édesgyökér összetevőt, és az alkalmazott olaj lehet esetlegesen a zöld ánizsé 

is. Egyesek szerint az elnevezés és az ital is az arab "zammut" szóból ered. 

Mások szerint a  "Sambuq" elnevezés egy arabok által használt  hajó típusra  

utal. Az első kereskedelmi megjelenése az 1800-as évek vége. Amikor  Luigi 

Manzi "Sambuca Manzi" néven hozta forgalomba az italt.                                                           

A legnagyobb gyártók egyike a Molinari vállalat. Fő terméke a „Sambuca  Extra 

Molinari”, mely a II. világháború után a világ számos pontján forgalmazott likőrré 

vált.
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