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Poitín

A  poitín (poteen, potcheen) tradicionális ír égetett szeszes ital, 

nagyon magas alkoholtartalommal (40-90%).  A világ egyik 

legerősebb alkoholos párlata. 

Alapanyaga kezdetben árpamaláta volt, de lehet készíteni 

gabonából, burgonyából, cukorrépából, melaszból, savóból. 

A  hagyományos készítésénél kis méretű szakaszos  lepárlót 

(pota) alkalmaznak. 

A  poitín készítése 1661-től illegális volt, 1989-től lehetett 

gyártani exportra, és csak 1997 óta árusítható Írországban. 

AZ EU 2008-ban az Ír Poitín-t földrajzi árujelzőként elfogadta 

az egyéb szeszes italok kategóriában.

A szakaszos lepárlás több napig is tartott a rendőri ellenőrzés miatt. A tiltás 

valószínűsíthető oka a rossz technológia (metanol) és a hamísítás miatt  

bekövetkezett számos megvakulás és haláleset volt. 

Jellegzetes lepárlók: 

Bunratty Mead: egyszeri lepárlás alk. tart.: ~40-45% (vodkához hasonló)

Knockeen Hills Poteen: 3-4-szeri lepárlás, változó alkohol erősség 60-90% 

(Farmers Strength: 60%, Gold Extra Strength: 90%).
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Korn
A  Korn a németek, illetve a német 
nyelvterületen élők tradicionális "snapsza", 
gabonapárlata, amely manapság főleg Észak-
Németországban kedvelt.
A szabályozás szerint a Korn kizárólag búza-, 
hajdina-, rozs-, árpa-, zabszemekből, illetve részeiből 
erjesztett cefre desztillálásával készíthető. 
A Korn minimális alkoholtartalma 32%, míg 37,5% 
felett Kornbrand-nak kell nevezni. A Doppelkorn
szokásos alkoholtartalma 38%.
A márkásabb párlatokat főként rozsból, ritkábban 
búzából készítik. Színtelen, 32-38% alkoholtartalmú, 
aromás gabonapárlat.
Híres márkái: Doornkaat, Fürst Bismarck.

A  Kornhoz egy hagyományos német (Hannover)  ivási szokás a „Lüttje Lage”  

kapcsolódik:  Lényege, hogy egy kupica Kornt fogunk a gyűrűs és a középső 

ujjunk közé, a hüvelykujjunk és a mutatóujjunk közé pedig egy pohár barna sör 

kerül. Ha mindezzel megvagyunk, akkor a kettőt egyszerre úgy kell szánkba 

töltenünk, hogy egyik ital se loccsanjon ki. Aki kiönti bármelyiket is, az fizeti a 

következő  kört. 
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Sörpárlat
A  sörpárlat (Bierbrand, eau de vie de bière) a friss sör 
lepárlásával nyert párlat, melyet a felhasznált sör illata 
jellemez és nem ízesíthető.  Az EU-ban a minimális 
alkoholtartalma 38%.
A sörlé készítésénél fontos a maláta összetétele. Pilseni 
(világos), müncheni (sötét) és karamell malátát 
használnak.  A karamell és müncheni maláta 
karakteresebbé teszi a sört, és ez fontos a párlat ízének, 
illatának kialakításakor is. Komlót kis mennyiségben 
adnak a sörléhez. Így a lepárlásnál nem dominál a 
komló illata, íze. Megfelelő harmónia alakul ki a 
párlatban a sör jellegének megfelelően a többi íz és 
aromaanyagai között. 

A sörlé erjesztésénél felső erjesztésű élesztőt alkalmaznak, ezért magasabb 
hőfokon erjesztenek, és így sör és párlat aromában gazdagabb lesz.                                                     
Az ászokolás rövidebb ideig tart, mint a szokásos, és az élesztőt csak 
közvetlenül a lepárlás előtt távolítják el az aromaanyagok megfelelő (kozma-
alkoholok) kialakítása végett. A párlat alkoholtartalma < 86%.                                    
A sörlé CO2 tartalma miatt kialakuló túlzó habosodást habzásgátlóval 
csökkentik a lepárlásnál. Hagyományosan nincs hordós érlelés, de új trend 
a tölgyfa- és használt gesztenyefa-hordós érlelés, a karamelles színezés.
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Vodka, gin és ízesített szeszes italok

➢ Közös jellemzőik, hogy nagy tisztaságú mezőgazdásági eredetű 

etilalkohol alapúak (alkoholtartalom 96 %).

➢ Általában színtelenek és nem érleltek.

➢ A  kereskedelemben forgalmazott italok alkoholtartalma általában ~37,5-

50%, de a helyi szabályok határozzák meg a minimális alkoholtartalmat.                           

➢ A fogyasztásuk: 

 tisztán,

 más szeszesitalokkal keverve (koktél),

 alkoholmentes italokkal nagyobb mennyiségben keverve (long drink) 

történhet.

➢ Előállításuk világszerte elterjedt, védettségük szabályozása gyakran 

nem egyértelmű.
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Vodka

A  vodka színtelen, hagyományosan erjesztett gabonából 
vagy burgonyából készült égetett szesz. Eredete 
pontosan nem tisztázott (lengyel vagy orosz). 
Ízanyagokat csak nyomokban tartalmaz.
A vodka szesztartalma változó, min. 37,5%. 
A vodka semleges íze miatt kedvelt, ezért ez az egyetlen 
ital, amely mélyhűtve is fogyasztható. 
Két fő típusa a lengyel, illetve az orosz vodka, de ma már 
számos más országban gyártják, kiemelendő még 
Skandinávia és az USA, valamint a szuperprémium 
vodkák körében Franciaország.

A szovjet állam megkísérelte visszaszerezni azokat a piaci pozíciókat, 
amelyek olyan híres védjegyek, mint a Smirnoff elvesztésével és a vodka 
szó kategórianévvé válásával más országokba kerültek, de sikertelenül.
2007-ben az Európai Parlament döntött az ún. „vodka háborúban”: 
bármiből készíthető vodka, de a nem burgonyából vagy gabonából 
készített vodkáknál fel kell tüntetni az alapanyagot (pl. a szőlőből készített 
Cȋroc címkéjén ez áll: „vodka distilled from fine french grapes”).
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Vodka előállítása

Nyersanyag: bármilyen keményítőben vagy erjeszthető szénhidrátban gazdag 

alapanyag lehet. A legjobb minőségű vodkák búzából és rozsból készülnek.

Cefrézés/erjesztés: hagyományos eljárás

Lepárlás és szűrés: változatos, többszöri szakaszos és folyamatos eljárások. A 

korszerű vodka gyártási eljárások rektifikálást, és a lepárlás után aktívszenes  

szűrést alkalmaznak, hogy a felhasznált nyersanyagok és az erjesztés során 

képződött melléktermékek ízrontó komponenseit csökkentsék. A lepárlási 

módszertől függően 93-95% alkoholtartalmú is lehet a kész párlat. Nem érlelik 

és a palackozás előtt vízzel hígítják. A hagyományos vodka előállító 

nemzeteknél ez nem szokás, ehelyett inkább minél precízebb lepárlást, és 

minimális szűrést alkalmaznak, hogy egyedibb ízt adjanak a vodkának.

Smirnoff  No. 21 vodka: háromszori lepárlással és tízszeres szűréssel készül 

P. A. Smirnoff, az orosz cári udvar beszállítójának receptje alapján 1886. óta. 

(1934-től Rudolf Kunett [USA], majd a Heublein, a Reynolds Tobacco Co., a 

Gran Metropolitan IDV, jelenleg pedig a Diageo cég birtokolja a márkát.)

Wyborowa: lengyel rozsvodka. 100%-ban rozsból készül, kétlépcsős lepárlási 

módszert alkalmazva, mely a megkülönböztető édeskés ízét és krémes, 

bársonyos jellegét adja. 
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Népszerű vodka márkák

Az Absolut vodka helyi téli búzából készül 1879. 

óta Svédország déli részén. A nemzetközi piacra 

ezen a néven 1979-ben vezették be, és rövidesen az 

egyik legnagyobb márka lett (2011-ben a világ 4. 

legnagyobb  szeszesital márkája volt). 

Russian Standard orosz prémium vodka márkacsalád.                 

1998-ban vezették be: Original, Platinum és Impéria.

Téli sztyeppei gabonából készül. Az Original és Platinum 

változatokat négyszer, az Imperiát nyolcszor párolják. Ezután 

a vodkát négyszer szűrik át aktív szénen, majd a Platinumot 

még két alkalommal  ezüstön, az Imperiát pedig uráli kvarc 

homokon.  

A Žubrówka vodka különlegességét az európai 

bölény által fogyasztott bölényfű adja, amiből egy 

szálat az üvegbe is tesznek, amely kellemes ízt és 

enyhe zöldes árnyalatot kölcsönöz a vodkának
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Különleges vodka márkák

A Cȋroc francia szuperprémium vodka, amelynek 

különlegessége, hogy szőlőből készül. Egyrészt 

Mauzac Blanc fajtából, másrészt Ugni Blanc fajtából 

készítenek négyszeri desztillálású párlatot, majd 

ezek elegyítése után még egy ötödik lepárlást 

végeznek. 

A Grey Goose francia szuperprémium vodka 1998 óta 

készül francia búzából ötszöri lepárlással, a francia lepárlási 

ismereteket felhasználva.

Sokan tartják a világ legjobb vodkájának, pl. már a 

megjelenés évében San Franciscoban elnyerte a Szeszes 

Italok Világbajnokságának Platina díját. 

A Belvedere lengyel szuperprémium vodka 

Dankowskie aranyrozsból készül négyszeri 

desztillációval. 

9



Boróka alapú szeszes italok

A közönséges boróka (Juniperus communis)
a ciprusfélék családjába tartozó örökzöld 
növényfaj, amely az északi hideg és mérsékelt 
éghajlati övezetben él, s valószínűleg ez a 
legelterjedtebb ciprusféle ezen a területen.
Fűszer- és gyógynövényként az érett 
tobozbogyókat használják fel.

Fő alkotói: kb. 30% invertcukor, 10% gyanta, 1-2% illóolaj, juniperin-
glikozid, keserű- és cseranyagok, pektin.                                                                

A csípős, édes-kesernyés, nagyon aromás ízű bogyóból borókapárlatot
készítenek, illetve kivonatolással felhasználják a gin, a jenever készítésére,
a borókaolaj pedig fűszer- és likőreszenciák alapanyaga.

A borókapárlatok különböző fajtái pl. a szlovák borovička (tiszta szesszel 
elegyítve), a szerb klekovača (szilvával*), de készítenek borókapárlatot 
Magyarországon is (pl. Fenyővíz borókapárlat – Márton és Lányai).

Az EU rendelet a tiszta borókapárlatot a gyümölcspárlatok [9] közé, míg a 
tiszta alkohollal készült fajtákat vagy a borókaízesítésű szeszes italokhoz 
[19] vagy a különféle gin(ek)hez [20-21-22] sorolja.
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Boróka alapú szeszes italok szabályozása (1)

19. Borókaízesítésű szeszes ital: A borókaízesítésű szeszes ital olyan szeszes ital, amelyet 

mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak, gabonaszesznek vagy gabonapárlatnak, illetve ezek 

kombinációjának borókabogyóval (Juniperus communis L. vagy Juniperus oxycedrus L.) való 

ízesítésével állítanak elő. Aromaanyagok, aromakészítmények, ízesítő tulajdonságokkal 

rendelkező növények vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező növények részei, illetve ezek 

kombinációi használhatók kiegészítésként a borókabogyók mellett, azonban a boróka 

érzékszervi tulajdonságainak, még ha gyengén is, de felismerhetőknek kell lenniük. A 

borókaízesítésű szeszes ital minimális alkoholtartalma 30 térfogatszázalék.

20. Gin: A gin olyan borókaízesítésű szeszes ital, amelyet mezőgazdasági eredetű etil-

alkohol borókabogyóval (Juniperus communis L.) való ízesítésével állítanak elő. A gin 

előállítása során kizárólag olyan aromaanyagok vagy aromakészítmények vagy mindkettő 

használhatók, amelyek biztosítják, hogy annak ízében a borókaíz domináljon. A gin minimális 

alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék. 

21. Desztillált gin: A desztillált gin a következők egyike: 

i. olyan borókaízesítésű szeszes ital, amelyet kizárólag eredetileg legalább 96 % (V/V) 

alkoholtartalmú mezőgazdasági eredetű etil-alkohol borókabogyóval (Juniperus communis L.) 

és egyéb természetes növényekkel együtt végzett desztillálásával állítanak elő, feltéve, hogy 

a borókaíz dominál; 

ii. az így készített desztillátum és ugyanolyan összetételű, tisztaságú és alkoholtartalmú 

mezőgazdasági eredetű etil-alkohol kombinációja; a desztillált gin ízesítéséhez a 20. 

kategória c) pontjában meghatározott aromaanyagok vagy aromakészítmények vagy 

mindkettő is felhasználhatók. A desztillált gin minimális alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék. 11



Boróka alapú szeszes italok szabályozása (2)

22. London gin: A London gin olyan desztillált gin, amely a következő 

követelményeknek felel meg: 

i. kizárólag olyan mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból állítják elő, amelynek 

maximális metanoltartalma nem haladja meg az 5 g/hl-t abszolút alkoholra 

vonatkoztatva, és amelynek ízét kizárólag a mezőgazdasági eredetű etil-

alkoholnak valamennyi felhasznált természetes növény jelenlétében végzett 

desztillálásával nyerik; 

ii. az így kapott desztillátum legalább 70 térfogatszázalék alkoholtartalommal 

rendelkezik; 

iii ha további mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt adnak hozzá, annak meg kell 

felelnie az 5. cikkben megállapított követelményeknek, de a maximális 

metanoltartalma nem haladhatja meg a 5 g/hl-t abszolút alkoholra 

vonatkoztatva; 

iv. nem színezhető; 

v. a végtermék 1 literében megtalálható legfeljebb 0,1 gramm, invertcukorban 

kifejezett édesítőterméken kívül nem tartalmaz édesítésre alkalmas összetevőt; 

vi. az i., a iii és az v. pontban említett összetevőkön és vízen kívül nem tartalmaz 

semmilyen egyéb összetevőt. 

A London gin minimális alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék. 
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Borovička

A borovička  a közönséges boróka  (Juniperus communis ) 

tobozbogyójából erjesztett és lepárolt borókapárlatból 

készül, melyet palackozás előtt finomszesszel kevernek. 

Parafinozott vagy kőrisfa hordókban érlelik, amitől 

színtelen, átlátszó, víztiszta marad.  

Borókaillata jellegzetes, a ginre emlékeztet. 

Szlovákiában nemzeti italnak számit. 

Alkoholtartalma általában 38–40%; 

A „borovička” kifejezés valószínűleg a „borókabogyó” 

szlovák (borievka) nevéből eredeztethető.

A történelmi dokumentumok szerint borovičkát először a 16. században 

Liptó vármegyében készítettek. A korabeli elbeszélések szerint a liptói 

specialitást Budán, illetve Bécsben is kedvelték. 

Az Európai Unió rendelete – a hozzáadott alkohol miatt – a borovička

különböző fajtáit a borókaízesítésű szeszes italok [19] közé sorolja.
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Jenever (1)

A  jenever, genever, genièvre, „holland gin” Hollandia és 
Belgium hagyományos, részben malátázott gabonából 
lepárolt, borókabogyóval ízesített szeszesitala, melyből az 
angol gin is kifejlődött. A hagyományos jenever ma is 
nagyon népszerű ebben a két országban. 
Először írásban 1552-ben, Philippus Hermanni 
munkájában jelent meg egy jenever recept. Gyorsan nőtt a 
népszerűsége, és elterjedt Angliában is.
Az EU csak a Hollandiában és Belgiumban, valamint két 
franciaországi megyében és két német tartományban 
készült italokra engedélyezi a jenever/genever/genièvre
megnevezések használatát.

A jenevert eredetileg a hollandok által malátabornak (moutwijn) nevezett 
malátapárlatból desztillálták újra ~50% szesztartalmúra. 
Mivel a kisüstön főzött malátapárlat íze kellemetlen volt, ezt fűszerezéssel 
fedték el. Erre a célra (állítólagos gyógyhatása miatt) a borókabogyót
(hollandul jeneverbes) választották. Így született meg a jenever.
A jenever a borókaízesítésű szeszes italok kategóriájába [19] tartozik. 
(Ennél a kategóriánál a minimális alkoholtartalom 30%!)
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Jenever (2)

A jenevernek két fő típusa van: oude (régi) és jonge (fiatal, új). 

A két típust nem az érlelés különbözteti meg, hanem a kettő között a lepárlás
módjában van különbség. A jonge típusban nagyobb arányú a jóval magasabb 
alkoholtartalomra lepárolt szesz (gabonából és esetleg melaszból)  ezért az íze 
semlegesebb és az ital olcsóbb. Az oude jenever legalább 15% malátapárlatot 
tartalmaz, szokták érlelni is, és gyakran cseréppalackban árulják. Ma már az 
oude és a jonge jelzők minőségi kategóriát jelentenek.

A jonge jenever (fiatal) semleges, vodkára emlékeztető, enyhén boróka ízű.

Az oude jenever (régi): íze sokkal határozottabb, malátás ízű. Az érlelelt 
oude jenever fás-füstös, a whiskyre emlékeztető. 

Főbb kategóriák:

Jonge jenever: legfeljebb 15%-ban készítik malátapárlatból és max.10 
g/l cukorral édesíthető.

Oude jenever: legalább 15%-ban malátapárlatból kell készülnie és max. 
20 g/l cukorral édesíthető (többszöri lepárlás).

Graanjenever: kizárólag gabonából készített jenever.

Korenwijn: a 18.sz.-i változathoz nagyon hasonló ital, amely min. 38%-
os kell legyen. Gyakran érlelik pár évig max. 700 l-es tölgyfahordóban. 
Min. 51%-ban malátából készül, és az oude-hoz hasonlóan édesíthető.
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A gin [20] olyan borókaízesítésű szeszes ital, amelyet érzékszervileg megfelelő 

mezőgazdasági eredetű etil-alkohol borókabogyóval (Juniperus communis L.) 

való ízesítésével állítanak elő.

A fehasznált etil-alkohol legtöbbször gabonaszesz, amit a közönséges boróka 

tobozbogyójával, és olykor sok más fűszerrel is ízesítenek.

Mindig a borókaíz kell domináljon az italban (szemben a boróka ízesítésű 

szeszes italokkal [19], amelyeknél csak „ha gyengén is, de felismerhetőnek kell 

lenniük”). 

A gin alkoholtartalma: legalább 37,5% kell legyen.

A 2019/787 EU rendelet az egyszerű ginen kívül további két gin 

kategóriát tartalmaz:   

✓ desztillált gin [21]: a szeszbe borókabogyót és egyéb 

fűszereket áztatnak, majd hagyományosan a ginhez használt 

kisüsti rendszerben újra lepárolják. A párlat az egyszerű 

ginhez hasonlóan ízesíthető, és adható hozzá alkohol.

✓ London gin [22]: a desztillált gin egyik fajtája. Az eltérések: 

max. metanol tartalom 5 g/hl absz. alkoholra; a desztillátum

legalább 70%-os, nem tartalmazhat hozzáadott összetevőt, 

csak max. 0,1 g/l cukrot.

Gin / desztillált gin / London gin 
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A legismertebb, és leggyakrabban fogyasztott gin típus a 

London Dry Gin.

További gin típusok: 

 Plymouth Gin – kevésbé száraz és lágyabb 

mint a London Dry (mert több gyökeret 

tartalmaz a szokásosnál). 

 Navy Strengths Gin – 57%-os

 Old Tom Gin – hagyományos édes gin

 Barrel-aged Gin – érlelt (3 hónap)

 Pink Gin – ma: gin piros gyümölcs ízesítéssel

régen: Plymouth gin egy csepp angosturával.

 Sloe Gin – kökény és cukor; 15-30%-os (NEM gin, likőr)
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Gin típusok



Gőzinfúziós eljárás – a borókát és az egyéb 

kivonatolandó alapanyagokat nem a szeszbe teszik, 

hanem az alkoholgőz útjába, így kíméletesebb a 

kivonatolás, jobban átmennek az aromák a gőzfázisba, 

összetettebb ízt kapnak.

A legelterjedtebb márka, amely így készül: 

Bombay Sapphire Gin 
(Bombay Sapphire Gin Distillary – Laverstoke Mill)

➢ 10-féle növényből, a titkos recept 1761-től hagyo-

mányozódik főzőmesterről főzőmesterre;

➢ réz lepárló üst (a legrégebbi 1831-től);

➢ 88%-osra párolják.

https://www.youtube.com/watch?v=-wf25EGyT1A
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Különleges előállítású ginek (1)

https://www.youtube.com/watch?v=-wf25EGyT1A


Hendrick’s Gin (Grant & Sons, Girvan, Scotland), 1999-től

Kétféle párhuzamos technológiával készítik:

 Bennett-féle lepárlóval (1860) hagyományos 

lepárlás egy éjszakán át tartó áztatatást követően;

 Carter-Head lepárlóval (1948) gőzinfúziós eljárással

11-féle alapanyag a világ minden tájáról, 

és különlegességként bolgár rózsa és uborka.

500 literes sarzsokban készül.

Az ital alkotója és a kezdetektől 

női párlatmestere: Lesley Gracie
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Különleges előállítású ginek (2)
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A Hendrick’s gin két jellegzetessége



Sibling Gin:

 2014-ben alapította 4 testvér

(sibling) Cheltenhamben

Maguk készítik az alapszeszt 

cukornád levéből

 Ezzel készítik gőzinfúziós eljárással, 

egy Carter-Head lepárlóval a gint

 A lepárló oszlop üveg

 Az alapanyagok között 

újszerű a vanília
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Felix [23], Clarice [22], Cicely [20] and 

Digby [16] Elliott-Berry 

Különleges előállítású ginek (3)



Ismert gin márkák

 Beefeater London Dry Gin (40% 0,7l)

 Bombay Sapphire London Dry Gin (40% 0,7l)

 Finsbury London Dry Gin (37,5% 0,7l)

 Gordon’s London Dry Gin (37,5% 0,7l

 Tanqueray London Dry Gin (43,1% 0,7l)

 Plymouth Gin (0,7 l, 41,2%)

 Hendrick’s Gin (41.4% 0,7l)

 Elephant London Dry Gin (45% 0,5l)
német; a profit 15%-a két afrikai elefánt alapítványnak megy

 Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin (47% 0,5l)
47 alkotó (különlegessége: tőzegáfonya), 2006-tól készítik
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Különböző növényi alapanyagokból  
erjesztett és desztillált párlatok
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Rum 

A rum a nádcukorgyártás melléktermékéből, a 

melaszból (~50% szacharóz), vagy közvetlenül a 

cukornád levéből erjesztett és lepárolt égetett 

szesz. A tiszta párlatot általában tölgyfahordókban 

érlelik, és gyakran karamellel színezik.

Minimum 37,5% alkoholtartalmú ital. 

A világ rumtermelésének nagyobb része 17 Karib-

térségi szigeten és Dél-Amerikában összpontosul. 

Európában Franciaország és Portugália  állít elő 

eredetvédett rumot. 

Speciális, a rum szót tartalmazó elfogadott 

megnevezésű, de nem igazi rumok a német Rum-

Verschnitt és az osztrák Inländerrum. Előbbi 

alkoholtartalmának legalább 5%-a kell rumból 

származzon, míg az utóbbi alapja rum, de 

hagyományos ízesítő anyagokat adnak hozzá. 

cukornád ültetvény
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 A cukornád-szirupból erjesztett italok valószínűleg az ókori Indiából 

vagy Kínából terjedtek el. 

 Az első rumlepárlás a 17. században történt a Karib-térség 

valamelyik cukornádültetvényén.

 A hagyományok szerint a rum Barbadosról származik, de vannak, 

akik úgy vélik, hogy Puerto Rico a rum igazi hazája. 

 A Brit Királyi Haditengerészet napi rumadaggal látta el a tengerészeit 

a 17. század közepétől egészen 1970.07.31-ig (Black Tot Day).

 Az első ismert rum lepárló 1703-ban indult Barbadoson (Mount Gay).

 Ma már Barbados, Jamaica, Kuba, Puerto Rico, Martinique 

mezőgazdaságának jelentős részét teszi ki a cukornádtermelés és a 

rum gyártása. 

 Bár Ausztráliától Indián át Franciaországig számos helyen készítenek 

rumot, a rum legjellemzőbb származási helye a Karib-szigetek, 

Közép- és Latin-Amerika.
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A rum  története
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A Karibi térség 
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Közép- és Latin-Amerika 



Ron – spanyol hagyomány szerint; melaszból, oszlopos lepárlással

→ lágy, édeskés karakter

Kuba, Guatemala, Panama, Dominikai Köztársaság, 

Nicaragua, Puerto Rico, Kolumbia, Venezuela

Rum – brit hagyomány szerint; főleg melaszból, hosszabb 

erjesztéssel, kisüsti lepárlással → nehezebb, összetettebb íz

Jamaica, Barbados, Trinidad, Brit Guyana Demerara régiója 

Rhum – francia szabályozás szerint készítik, általában cukornád 

szirupból (Rhum agricole)

Francia Nyugat-Indiák, Guadeloupe, Martinique, Marie 

Galante

Rhum agricole – francia területen készül, a cukornádat a 

száraz évszakban kell learatni, aratás után 3 napon belül 

préselni. 

A lepárlás oszlopos lepárlóban folyamatosan történik. 
→ Füves, növényes, édesebb íze van, jobban kijön a terroir.
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Fő rum stílusok



29



White rum (blanco, light, fehér) – Érleletlen (vagy csak rövid ideig érlelt) 

fehér rum. Főleg koktélokhoz használják.

Amber rum (oro, gold, arany) – Általában 18 hónapig érlelik bourbonos

tölgyfa hordóban. A színét karamellel lehet befolyásolni. Alkalmas 

koktélokba is, de már magában való fogyasztásra is.

Dark rum (anejo, aged, barna) – Legalább 2 évig érlelik tölgyfa 

hordóban, de a klimatikus viszonyok miatt 4 éven át tartó érleléssel 

már komplex aroma profilt el lehet érni. Általában magában 

fogyasztják. A Francia Nyugat-Indiákon legalább 3 évig kell érlelni a 

rumot tölgyfa hordóban.

Vintage and specially matured rum – Évjáratos és/vagy különleges 

érlelésű rumok, amelyek drágák és különleges alkalmakra szólnak. 

Overproof rum – 50%-os alkoholtartalmat meghaladó rum, amely 

elsősorban a Karibi-térségben népszerű. Főleg koktélokhoz 

használják.

Spiced rum – Olyan fehér vagy arany rum, amelyet fűszerekkel (pl. 
gyömbér, fahéj) ízesítettek. Európában nem rum!
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A rum fajták csoportosítása



A tradicionális rum előállítás lépései (1)

Nyersanyag: „blackstrap” melasz.  A szacharóz kristályosítás utolsó, 3. 

fokozatának anyalúgja. A blackstrap melasz élelmiszer kiegészítő is. 

Viszkózus, sötétszínű szirup, szacharóz tartalma ~35%. 

A rum készítésnél még felhasználható a finomított és vákuum 

bepárolt cukornád melasz is.

Melasz előkészítés: hígítás, sterilezés, pH állítás, szeparálás.

Élesztő előkészítés: ma már ritka a természetes mikroflórás spontán 

erjesztés. Általában irányított, fajélesztős erjesztést (S. cerevisiae, 

S. bayanus, vagy Schizosachamyces pombe) alkalmaznak. 

Többlépéses sejtszám növelés történik.

Fermentáció: steril  higított melasz (16-20 0Bx), ammónium-szulfát (~0,4 

w/v%); 2x108 élesztősejt/ml; kénsav (pH csökkentés); 25-32 0C;                  

24-30 h; hűthető saválló acél fermentorokban.

A leerjedt cefre alkoholtartalma: 5-10%.

A fermentáció ideje 24 órától 2 hétig is terjedhet. Minél hosszabb az 

idő annál gazdagabb lesz aromákban a kierjedt cefre.
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A tradicionális rum előállítás lépései (2)

Lepárlás: 

➢ hagyományos szakaszos lepárlás – rézüst (rézzel bélelt faüst);

➢ szakaszos lepárló + két tartály (retort) (+ rektifikáló oszlop) + hűtő;

➢ folyamatos oszlop lepárló: faköpenyes rézbetétes Coffey lepárló; 

folyamatos saválló Coffey lepárló. A párlat alkoholtartalma kisebb 

kell legyen 96%-nál.

Érlelés: a rumpárlatok alkoholtartalma magas, általában 80-94%. 

A 83-85%-os párlatokat használt amerikai bourbonos hordókban 

érlelik. A trópusi körülmények között gyors az érlelés. A különleges 

rumoknál a 10, sőt a szuperprémiumoknál a 20 évet is 

meghaladhatja az érlelési idő (pl. El Dorado 21). Nem ritka a 

solera-rendszerű érlelés sem (Zacapa, Dictador).
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Szakaszos lepárló két tartállyal – működési ábra

~50%

~75%

~85%

~30% ~60%

~30% ~75%

~90%



Szakaszos lepárló két tartállyal (Hampden Estate)
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Még működő fából készült lepárlók:

(Demerara Distillers, Guayana)

 Fa kisüsti lepárló (1732-től)

 Fa Coffey lepárló (1880-tól) 
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Fából készült lepárlók



Nagy észtertartalmú rumok előállítása

Speciális összetett eljárás: fermentált „dunder” 

A hagyományos rum desztillálási maradékát, az élesztőben gazdag 
szeszmoslékot (dunder) fermentálják.

➢ a lepárlási maradékot 8-15 napig fermentálják. A baktériumok hatására 
kis molekulájú zsírsavak (főleg ecetsav) és észterek keletkeznek. 

➢ Az alkoholos dundert vagy az előzőleg lepárolt rummal összekeverik, 
vagy a ‘high wine’ tartályba helyezik. A szerves savak az alkohollal 
észtereket képeznek. 

➢ A keverékből többlépéses szakaszos desztillálással nagy észter-
tartalmú rumot  kapnak. Az észter tartalom akár 7.000 ppm is lehet, de a 
szabályok szerint egy rum legfeljebb csak 1.600 ppm-et tartalmazhat. 
A magas észter tartalom egyedülálló ízharmóniát ad a rumnak, de a 
nagyon magas észtertartalmúakat blendelik. A magas észtertartalmú
rumok rendszerint magas alkoholtartalmú, overproof rumok. 

Dunder cefrézési eljárás: a hagyományos rumcefre fermentáció szeparálási 
maradékát („dunder”), felhasználják egy második fermentáció indítására. A 
dunder aktív élesztőkultúrán kívül gazdag elhalt élesztősejtekben (fehérje 
forrás), valamint egyéb tápanyagokban. Ez az elve a Jamaica rum 
előállításnak, és hasonló a Bourbon „sour mash” eljáráshoz.
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Ron Varadero (Santiago de Cuba, 1862)

Havana Club (Cardenas, 1934.; nemzetközileg a Pernod-Ricard

forgalmazza a Kubában készült [államosított] verziót , az USA-ban 

a Bacardi a Puerto Rico-ban általa gyártottat [az eredeti 

tulajdonostól megvásároltat].)

Bacardi (Santiago de Cuba, 1862; a száműzetés óta Puerto Rico-ban

gyártják)

Matusalem (Santiago de Cuba, 1872; 2002 óta a Dominikai 

Köztársaságban készítik, közben az USA-ban; Solera érlelésű)
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Kuba 



Appleton Estate (1749) – melaszból készítik (a cukornád a saját 

birtokon terem), kisüstön desztillálják, 

válogatott kis amerikai tölgyfa hordókban 

(151 liter) érlelik

Captain Morgan (1944) – melaszból készítik

Myers’s – melaszból készítik, folytonos és kisüsti lepárlással, 

legalább 4 évig érlelik fehér tölgy hordókban 
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Jamaika



Angostura (Trinidad, 1824) – melaszból, folytonos lepárlással készül, 

és amerikai tölgyfa hordókban érlelik

El Dorado (Guyana, Demerara régió, 1992) – melaszból, folytonos és 

kisüsti (fából) lepárlással készül; bourbon-ös hordókban 

érlelik

Mount Gay (Barbados, 1703) – melaszból, kétszeres kisüsti 

lepárlással készül, és használt amerikai whiskeys

hordókban érlelik
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Barbados, Guayana, Trinidad 



Dictador (Kolumbia, 1913) – szűz cukornádmézből készítik, 
részben rézüstön, részben acél tornyon desztillálják, használt 
tölgyfa hordóban solera rendszerrel érlelik 

Ron Millionario (Peru, 1950) – 2008. és 2009. „the No 1 Rum in the
World”

Diplomatico (Venezuela) – melaszból és cukornádmézből készítik, 
folytonos vagy kisüsti eljárással, bourbon-ös és malt whiskys 
hordóban érlelik

Pampero (Venezuela) – melaszból készítik, az első lepárlás után 
még kétszer desztillálják vagy folytonos, vagy kisüsti módon
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Kolumbia, Peru, Venezuela 



Clément (Martinique, 1940) – cukornád szirupból, folytonos 

lepárlással, bourbon-ös hordókban érlelik

Damoiseau (Guadeloupe, 1942) – cukornád szirupból, folytonos 

lepárlással, bourbon-ös hordókban érlelik
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Guadeloupe, Martinique 



Ron Zacapa (Guatemala, 1976) – „cukornádméz”-ből, folytonos 

lepárlással készítik, 2300 m magasan érlelik Solera

rendszerben, négyféle hordót használva: bourbon-ös, 

rumos, oloroso sherrys, pedro ximenez/cognac-os.

A Zacapa rum egymás után öt alkalommal (1998-2002) nyerte meg 

a legrangosabb nemzetközi rum versenyt (International Rum 

Festival) a prémium kategóriában, és emiatt egyedüliként bekerült 

a „Hall of Fame” örökös bajnok kategóriába.
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Guatemala 


