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Alkoholos italok csoportosítása

 Gyümölcsökből,szőlőtörkölyből készült párlatok:

Cognac, Armagnac, brandy, Pisco, Grappa, Calvados,, Sligovica, pálinkák

 Különböző növényi alapanyagokból erjesztett és desztillált párlatok:

borovička (boróka), cachaça (cukornád leve), rum (nádcukor), tequila (kék agavé),
mezcal ( agavé), poitin (árpamaláta), vodka, whisky , pajcsiu (cirok, rizs)

 „ Kétszer” lepárolt ízesített párlatok: általában semleges karakterű párlatban

különböző jellegzetes növényi alkotókat ázatnak és ismételten lepárolnak abszint
(ánizs, fehérüröm, édeskömény) , gin és jenever (boróka és egyéb fűszerek),
masztika ( hioszi pisztáciafa, ánizs) , ouzo (ánizs és egyéb fűszerek), raki (ánizs)

 Kommersz szeszes italok/ Likőrök: alapanyaguk mezőgazdasági eredetű
finomszesz (95,6 v/v% etilalkohol tartalom) + szintetikus aromák + műméz. Általában
különböző párlatok utánzatai.

Likőrök: minőségi szeszes ital természetes 
aromahordozókkal



2019/787 EU rendelet

33. Likőr 

a) A likőr olyan szeszes ital, amely megfelel a következő követelményeknek:

i. minimális édesítőtermék-tartalma invertcukorban kifejezve: — az olyan cseresznye- vagy

meggylikőr esetén, amelynek etil-alkoholtartalma kizárólag cseresznye- vagy meggypárlatból származik,

70 gramm literenként, — olyan likőrök, amelyeket kizárólag tárniccsal vagy hasonló növénnyel vagy

ürömmel ízesítenek, 80 gramm literenként, — minden egyéb esetben 100 gramm literenként;

ii. mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vagy mezőgazdasági eredetű desztillátum vagy egy

vagy több szeszes ital, illetve ezek valamilyen kombinációjának felhasználásával állítanak elő, édesítve és

egy vagy több ízesítőanyag, mezőgazdasági eredetű termékek vagy élelmiszerek hozzáadásával.

b) A likőr minimális alkoholtartalma 15 térfogatszázalék. 

c) A likőr előállítása során aromaanyagok és aromakészítmények használhatók. 

 EU rendelet: 110/2008. 2019/787. szabályozza a szeszesitalokra vonatkozó irányelveket

 Likőr: min. 100 g/l cukortartalom (kivéve tárnics és meggylikőr), minden ízesítő és
színanyag megengedett

 Szeszesital: finomszeszből (95,6 v/v%. mzg.-i eredet), párlatokból és aromákból készül

 Aromahordozók: a kivonatok

 Természetes színanyagok: karamell, növényi színanyagok

 Mesterséges aromák és színanyagok 



Tárnics és üröm

- 70 gramm / liter cseresznye vagy meggylikőr esetében, amelynek etil-

alkoholja kizárólag cseresznye,- vagy meggypárlatból áll,

- literenként 80 gramm olyan likőrök esetében, amelyeket kizárólag

tárniccsal vagy hasonló növényekkel (ürömmel) ízesítenek



Likőrök

A likőr (a francia liqueur szóból) olyan szeszes ital, melyet nagy mennyiségű
hozzáadott cukorral édesítenek, és általában különböző élelmiszerekkel vagy
aromákkal ízesítenek. Alkoholtartalma változó, de legalább 15 v/v%.

A felhasznált alkohol lehet mezőgazdasági eredetű alapanyagokból erjesztéssel és
lepárlással készült párlat, vagy 95,6 v/v-os finom szesz.

A likőröket általában nem érlelik, de gyakran pihentetik az íz anyagok
összeérésére. Leggyakrabban az ánizsos párlatokat tévesztik össze a likőrökkel,
ugyanis az ánizsolaj miatt szokatlanul édesek, és gyakran minimális mennyiségű
cukrot is tartalmaznak.
További félreértéseket okoz, hogy a francia liqueur szó eredetileg a cukrozatlan
párlatokat is jelölte, például a brandyt és az angol nyelvben ma használt liquor
(égetett szesz) és liqueur (likőr) szavakat is könnyű összetéveszteni.

Fajtái:     növényi likőrök /bitterek                                                                                           

gyümölcslikőrök                                                                                                  

tejszínlikőrök                                                                                                               

krémlikőrök                                                                                                                  

ánizslikőrök                                                                                                                 

egyéb likőrök



(Ánizs ízesítésű szeszes italok)

Az ánizsízesítésű szeszes italok olyan szeszes italok, amelyeket mezőgazdasági

eredetű etil-alkoholnak csillagánizs (Illicium verum Hook f.), ánizs (Pimpinella

anisum L.), ánizskapor (Foeniculum vulgare Mill.) természetes kivonatával ízesítenek

de más növény és extraktum is felhasználható.

Például a pastis készítésénél az édesgyökér (Glycyrrhiza spp.) természetes kivonatát is

alkalmazzák

Az ánizsízesítésű szeszes italok minimális alkoholtartalma 15v/v%), cukortartalmuk

nincs, vagy 100 g/l alatti



Ánizspárlatok és likőrök

Sok mediterrán országban készül ánizsmaggal ital pl.:

anesone (olasz), raki (török), ouzo (görög), masztika (bolgár), pastis (francia), abszint

(francia), anís/Ojén (spanyol) , kibib (egyiptomi), oghi (örmény) stb.

Ánizspárlatok: többé-kevésbé cukormentesek, nem likőrök

abszint, ouzo, raki, pastis

Ánizslikőrök: a magas cukortartalmukban különböznek az egyéb ánizsos párlatoktól

Pernod, Sambuca, Masztika, Anisette és Galliano.

Az ánizsos italok jellegzetes tulajdonsága, hogy 

vízzel felhígítva az ánizsolaj fehéren kicsapódik 

belőlük, átlátszatlanná téve az italt.                                                                   

A jelenséget (spontán emulzió képződés)  louche-

hatásnak (opálosodás) nevezik.



Áttekintés
Múlt Privatizáció ideje Jelen Tevékenység

Kisvárdai Szeszipari

Vállalat
1993 Várda Drink Zrt.

Alkoholos italok, 

üdítők

Magyar Likőripari 

Vállalat
1992 Zwack Unicum Nyrt.

Alkoholos italok

gyártása

Városi Központi 

Szeszfőzde
1994

Miskolci Likőrgyár 

Zrt.

Alkoholos italok

gyártása

Magyar szeszipari 

vállalat
1992 Buszesz Zrt.

Ásványvíz és 

üdítőgyártás

Szabadegyházi 

Szeszipari Vállalat
1990 - 1991 Hungrana Kft. Izocukor gyártás

Győri Szeszipari

Vállalat
1997

Győri Likőrgyár 

Zrt.

Alkoholos italok 

gyártása

Budapesti Szeszipari 

Vállalat

Magyar Likőripari 

Vállalat

Szabadegyházi Szeszipari 

Vállalat

Győri Szeszipari Vállalat

A rendszerváltás előtt a szeszipari vállalatokat az ábrán látható 6 vállalatba sorolták

Kisvárdai Szeszipari 

Vállalat

Városi Központi Szeszfőzde



Magyarországi helyzetkép -
nagyvállalatok

A magyar likőripart tekintve a jelenlegi piacot 3 nagyvállalat uralja: 

a Zwack Unicum Nyrt., a Győri Likőrgyár Zrt. és a Miskolci Likőrgyár Zrt.

A Zwack Unicum Nyrt. több mint 200 éve a fenntarthatóság szimbólumaként

piacvezető. Nagy hangsúlyt fordítanak a kivitelre is, a teljes exportértékesítés közel

60%-át az Unicum teszi ki. Jelenleg több, mint 30 országban találkozhatunk a Zwack

Unicum Nyrt. több mint 10 féle termékével.

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

Piaci részesedés 

Magyarországon (%)
28,2 27,7 26,46

Piaci részesedés 

Magyarországon a prémium 

termékek piacán (%)

42,3 41,4 40,94

Termelt mennyiség (millió liter) 7,6 7,1 7,1

Zwack Unicum Nyrt. a számok tükrében (Fenntarthatósági jelentés, 2015)



Magyarországi helyzetkép - kisvállalatok

Szeszes italok forgalmának aránya típus szerint

2016. (Élelmiszeripari körkép, 2016)

• Magyarországon 35-40 szeszes italt gyártó cég működik (főleg kommersz)

• További 130-140 kereskedelmi forgalomba szánt pálinkát készít (Kereskedelmi 

főzdék)

• Ezek mellett 500-600 bérfőzde üzemel (Bérfőzdék)

• A liberalizálás miatt az kereskedelmi pálinkaüzemek árbevétele jelentősen csökkent. 

A pálinkafőzdék innováció illetve bevételnövelés céljából szélesítették 

termékpalettájukat bonbonmeggy-, cherrylikőrökkel és gyomorkeserűkkel.
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Összegzés

• Magyarországon egyre jobban terjednek a prémium
kategóriás italok.

• Még mindig nagy mennyiségű szeszesitalt importálunk
hazánkba.

• A likőrök kiemelkedő helyet foglalnak el a hazai
szeszfogyasztásban.

• Válság óta folyamatosan csökkenő likőrfogyasztás. (Pl.:
Adóemelés)

• Növekvő növényi likőr fogyasztás.

• A fogyasztási szokások alkoholtartalomtól függően csak kis
mértékben változtak.

• A rég bevált márkák növekednek, az új likőr bevezetése
kockázatos.



Egy kis ódon történelem képekben



Évezredekkel ezelőtt merülhetett fel az a gondolat, hogy gyógyfüveket és ízes, illatos

növényi részeket alkoholba áztassanak és ezzel kellemes zamatú italt nyerjenek. A

likőrgyártás kialakulását történeti sorrendben tehát a

- gyógyító füvek kivonatának

- az alkoholnak,

- a különféle gabona- és gyümölcspálinkák természetes vagy ízesített

változatának készítése és fogyasztása előzte meg.

Egy kis ódon történelem szavakban

Az ipari likőrgyártás kezdete a 13. századi Olaszországhoz köthető. Ebben az időben a

likőrök folyékony gyógyszerekként funkcionáltak, gyógyító hatású növényi részekből és

alkoholból készített italok voltak, amelyeket főleg mézzel édesítettek. A források szerint az

első ismert likőrgyártó a pápa orvosa, Arnoldus Villanovanus volt.

Amerika felfedezésével (1492) és az ezzel járó fűszerkereskedés fellendülésével a

szerzetesek új ízeket kölcsönözhettek a likőröknek, ezzel növelve élvezeti értéküket – kávé,

kakaó, fahéj, vanília felhasználásával kísérleteztek.

Franciaországban is ősi eredetre tekint vissza a likőrgyártás: 1605-ben a karthauzi

szerzetesek egy úgynevezett „a hosszú élet varázsitala” elkészítésére kaptak utasítást, és

hozzá receptet is, de az első likőr előállítása körülbelül 100 évbe tellett. A Chartreuse likőrt

idővel inkább élvezeti célból fogyasztották, Francia vonatkozásban érdemes még

megemlíteni a Benedictine és a Chambord likőröket, melyeket szintén a legrégebbi

népszerű likőrök között tartanak számon.



Fogyasztói megítélés változása
A kivonatok, likőrök kedvező élettani hatásáról, -a gyógyszeripar
fejlődésével párhuzamosan-, áthelyeződött a hangsúly annak élvezeti
értékére. Egy időben a fogyasztói figyelem a minél olcsóbb kommersz
termékek felé fordult („átkos”), így a vállalatok is a minél kisebb
költségű, alacsony minőségű, főleg mesterséges aromával készült
italokat gyártottak és forgalmaztak.

Ma az egyensúly kezd helyreállni. Újra tágul az igényes fogyasztók
köre, nő a kereslet a kifogástalan minőségű, valódi növényi
kivonatokkal készült likőrök iránt. Mindemellett reneszánszát éli a házi
likőrkészítés is.



Víz: ivóvíz minőségű és lágy (német keménységi foka 2 alatt)
Kiváló sóktörést okoznak; Fe tartalom 

cserzőanyagokkal csapadékot alkot

Finomszesz: étkezési, I. osztályú, minden idegen szagtól és
íztől mentes

Borpárlat: 60-70 térfogat-százalékos (közép és magasfokú)

Valódi gyümölcspálinkák: fontos a fajtajelleg

Párlatok: nem hazai gyümölcsökből

Kristálycukor (répa, nád): kétszer finomított

Izocukor: F55 általában

Szörpök, mézek

Gyümölcsök, gyümölcslevek: finomszesszel tartósítottak az íz-
és zamatanyagok megőrzése érdekében. Legnagyobb
mennyiséget meggyből, cseresznyéből és málnából
használnak fel.

Gyógynövények és kivonataik

Ízanyagok, aromák (természetes és mesterséges)

Likőrök alap- és adalékanyagai



Likőripari anyagok 

      I. Alapanyagok         II. Ízesítő anyagok      III. Színező anyagok 

  

   1., Finomszesz        1., Mesterséges 

   2., Borpárlat        2., Növényi eredetű 

   3., Gabonaszesz        3., Állati eredetű 

   4., Cukor         4., Kulőr 

   5., Víz         5.,Gyümölcs levek 

6., Borok 

 

 Növényi drogok  Gyümölcsök   Gyümölcs- Gyümölcs-   Borok   Illó olajok     Eszenciák 

          Fűszerek            levek      pálinkák 

 
         Gyökerek, gyö-      Aszalt:     Meggylé          Barack       Tokaji     Citrom        Rum 

         kértörzsek               kajszi     Cseresznyelé        Szilva       Badacsonyi   Édesnarancs    Barack 

         Föld feletti nö-      szilva            Cseresznye   jellegű     Bergamott      Maraschino 

         vényrészek       mazsola     Feketeszeder        Meggy      Muskotály     Angelika      Császárkörte 

         Fa, fakéreg, fa-      görögszőlő   Fekete ribiszke       aromájú     Ánizs      Dió 

         anyagok            vörös bor     Boróka      Cseresznye 

         Levelek     maggal     Technológia:        Borsosmenta    Keserű 

         Virágok     mag nélkül     lésajtolás         Szegfűszeg      mandula 

         Termések, ter-     félben     szeszkeverés        Koriander      Őszibarack 

         més részek     egészben     érlelés         Zsálya 
 

 



A likőripari termékek csoportosítása

Csoportosítási szempontok:

1. alkoholtartalmuk,

2. cukortartalmuk,

3. jellegzetes zamatuk alapján történhet.

1. Szempont szerinti csoport lehet.

Alacsony (15-22 V/V %) pl: krém- és tojáslikőrök (de a vermut, a

fűszerezett bor és az ürmösbor is ebbe a kategóriába tartozhat).

Közepes (22-36 V/V %) pl: gyümölcslikőrök.

Magas (36-45 V/V %) pl. citrus-, növényi és keserlikőrök.

2. Szempont szerinti csoport a likőrök cukortartalmának értéke 100-350 g/l között 

változhat.



3. Szempont szerinti csoportosítás alapján a likőrök lehetnek:

- Keserű likőrök: aromájukat számos gyógy- és fűszernövény segítségével alakítják

ki, uralkodó ízük a keserű íz. Magas alkohol- és alacsony cukortartalmúak (pl.

Unicum, Becherovka).

- Növényi likőrök: nem annyira keserű jellegűek, vagy a keserű íz akár teljesen

hiányzik belőlük. Alkoholtartalmuk szintén magas, cukortartalmuk a keserű likőröknél

valamivel magasabb. Általában ezek a legkedveltebbek, mivel különleges,

kiegyensúlyozott ízükre jellemző az édeskés-keserű íz. (Hubertus)

- Fűszerlikőrök: ízükben és aromájukban a fűszerekből származó íz-hatás a vezet,

ezt általában valamilyen kísérő íz egészíti ki (pl: ánizs, kömény, vanília, fahéj, stb.).

(köménylikőr)

- Gyümölcslikőrök: vezető ízük valamilyen gyümölcs íze, közepes alkohol- és

cukortartalommal rendelkeznek. Előállításukhoz gyümölcsleveket, borokat

használnak fel. (Cherry Brandy, narancslikőr)

- Emulziós likőrök: különleges technológiával előállított likőrtípusok, amelynek során

az emulzióban az egyik folyadék részecskéi olyan finoman vannak eloszlatva, hogy

ezáltal egyneműnek hat az ital (pl: tojáslikőr, csokoládé likőr).

- Kávé, kakaó, csokoládélikőrök: alacsony alkohol- és magas cukortartalmú likőrök,

speciális eljárással készülnek.



Likőrgyár technológiai 

lépései

I. Előkészítő műveletek
1. Vízlágyítás
2. Drogok extrakciója
3. Drogok desztillálása
4. Gyümölcsök aszalása
5. Gyümölcslé készítés
6. Cukor összetevők előkészítése
7. Kulőrök készítése

II. Likőrök összeállítása, utóműveletek
1. Az összetevők megfelelő sorrendben 

történő bekeverése
2. Ellenőrzés
3. Szűrés
4. Pihentetés
5. Derítés
6. Palackozás
7. Címkézés



A  likőrgyártás műveleti sorrendje

Normál likőrök 

1. Párlat, finomszesz előkészítés 

2. Alkoholban oldódó összetevők (gyógynövények, fűszerek, illóolajok, 
aromák bekeverése 

3.Cukor,cukorszirup, izocukor hozzáadása

4. Lágy víz 

5.Vízben oldódó összetevők (karamell, színanyagok, stb.)  bekeverése

6. Kész likőrök pihentetése, érlelése, palackozása 

Emulziós likőrök

1. Alapanyagok homogenizálás ( tejszín, tej, tojás, kávé,csokoládé stb.) 

2. Édesítőszer  (cukorszirup, stb.) bekeverése

3. Állandó keverés és lassú adagolás mellett min. 18 v/v %-ra hígított             
alkohol /párlat hozzáadása 

4. Emulgeátorok (pl. növényi olajok)  és Ízesítő- és színanyagok adagolása

5. Kész likőrök pihentetése, érlelése, palackozása (A likőrök mozgatása 
csak membrán szivattyúval történhet                                                                                          



Drogok :
• Drognak a gyógynövények hatóanyag tartalmú részét nevezzük.

Likőripari szempontból nem teszünk különbséget drog, fűszer illetve
gyógynövény között.

• A drog színe, illata, jellegzetes tulajdonságai alapján ellenőrizhető, hogy
a növényt (növényi részt) az előírt módon és időben gyűjtötték-e be,
illetve a feldolgozás során nem szenvedett-e olyan mértékű károsodást,
amelynek következtében felhasználásra alkalmatlan. Különösen vigyázni
kell a hamísításra, összetévesztésre.

• A gyökértől a szár, levél, virág, termés, a termés héja, kéreg, gyöktörzs,
teljes növény tartozhat ide.

A likőripari drog 
fogalma

Minden, hatóanyagot tartalmazó
növényi és állati eredetű, általában
szárított anyagot nevezhetünk
drognak.



A likőripari drogok Osztrovszky-féle csoportosítása



• Drogágy: aprítottsági fokonként
rétegezik a drogokat a tartályban

• Kivonatoló oldat: Általában 50 V/V %-os
etanol-víz elegy (citrusféléknél lehet max.
70 V/V %)

• A kivonatoló oldat alkoholtartalma
szabja meg a víz és alkoholban oldható
anyagok kinyerhetőségét!

• Vízben az ízanyagok, alkoholban az
illatanyagok (olajok) oldódnak jobban

Drogkivonat készítése 



A kivonat készítés alapjai 

A drog minél tökéletesebb
hatóanyag (íz-, illat) kinyerése

Módok: 

• Intenzív keverés 

•Kivonatolási hőmérséklet 
növelése 

•Koncentráció különbség 
maximalizálása 



Kivonatolási eljárások az italtechnológiákban

Macerálás: időszakos lémozgatás szobahőmérsékleten, időtartam:1-2 hét,                  

kíméletes, szakaszos eljárás, alapvető az optimális koncentráció kiegyenlítési 

körülmények biztosítása.                                                                                       

Kivonatoló berendezések:állótorony, forgó-fekvő hengeres

Digerálás: drogágy melegítésével  érik el a hatékony kivonatolást. A likőriparban 

ritkán alkalmazott szakaszos eljárás. A hőmérséklet emelésével nő az oldhatóság, a 

kivonatolás sebessége,de hátrányos az illat-, íz anyagokra. Főtt ízt eredményez

Perkolálás: a cél a maximális koncentráció különbség biztosítása friss kivonatoló 

szer áramoltatásával. Hatékony, de költséges. A folyamatos eljárást elsősorban a 

gyógyszeripar alkalmazza.

Drog párlatok készítése:
A cél, a kivonatolás után a drogágy

maradék értékes hatóanyagainak és az

etanolnak hatékony kinyerése.

A szűrés urán a drogágyhoz további

alkohol-víz elegyet tesznek, lepárolják és

a macerálással kinyert kivonthoz adják.

Ritkán alkalmazott eljárás (pl. Unicum),

mert „főtt” ízt ad a terméknek.



Az egyes likőrtípusok gyártástechnológiáját

nagyban befolyásolja:

- A likőr típusa, összetétele,

- Az aromaképző anyagok természete, tulajdonsága,

- A felhasznált kivonatok, párlatok elállításának

körülményei.



Gyártó tank





Likőrtípusok
2019/787 EU rendelet

A következő likőrök azonban kizárólag ízesítő élelmiszerekkel, aromakészítményekkel és természetes

aromaanyagokkal ízesíthetők:

i. gyümölcslikőrök:

— ananász (Ananas), 

— citrusfélék (Citrus L.),

— homoktövis (Hippophae rhamnoides L.), 

— faeper (Morus alba, Morus rubra), 

— meggy (Prunus cerasus),

— cseresznye (Prunus avium), 

— fekete ribiszke (Ribes nigrum L.), 

— sarkvidéki szeder (Rubus arcticus L.), 

— törpemálna (Rubus chamaemorus L.), 

— málna (Rubus idaeus L.),

— tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccos L.), 

— fekete áfonya (Vaccinium myrtillus L.),

— vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea L

ii. növényi likőrök: 

— üröm (Artemisia genepi), 

— tárnics (Gentiana L.),

— menta (Mentha L.),
— ánizs (Pimpinella anisum L.). 



2019/787 EU rendelet

34. Crème de (kiegészítve egy gyümölcs vagy más felhasznált nyersanyag nevével) 

a) A Crème de (kiegészítve egy gyümölcs vagy egyéb olyan felhasznált nyersanyag nevével) olyan likőr, 

amelynek minimális édesítőtermék-tartalma invertcukorban kifejezve 250 gramm literenként. 

b) b) A crème de (kiegészítve egy gyümölcs vagy egyéb felhasznált nyersanyag nevével) minimális 

alkoholtartalma 15 térfogatszázalék. 

c) A 33. kategóriában megállapított, a likőrök esetében használható aromaanyagokra és aromakészítményekre 

vonatkozó szabályok ezen szeszes italra is alkalmazandók. 

d) A felhasznált nyersanyag nem lehet tejtermék. 

e) Az előírt névben használt gyümölcsnek vagy egyéb felhasznált nyersanyagnak olyan gyümölcsnek vagy 

nyersanyagnak kell lennie, amely az adott szeszes ital domináns ízét adja.

f) Az előírt név kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel. 

g) A „crème de cassis” előírt név csak feketeribiszkével előállított olyan likőrökre használható, amelyek 
édesítőtermék- tartalma invertcukorban kifejezve több, mint 400 gramm literenként. 



2019/787 EU rendelet

35. Sloe gin 

a) A sloe gin olyan likőr, amelyet a kökény ginben történő kivonatolásával készítenek, esetleg kökénylé

hozzáadásával.

b)  A sloe gin minimális alkoholtartalma 25 térfogatszázalék. 

c)  A sloe gin előállítása során kizárólag természetes aromaanyagok és aromakészítmények használhatók fel. 

d)  Az előírt név kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel. 

36. Sambuca

a) A sambuca olyan színtelen, ánizsízesítésű likőr, amely megfelel a következő követelményeknek:

i. ánizs (Pimpinella anisum L.), csillagánizs (Illicium verum L.) vagy egyéb aromanövények párlatát 

tartalmazza;

ii. invertcukorban kifejezett édesítőtermék-tartalma minimum 350 gramm literenként;

iii. természetes anetoltartalma legalább 1 gramm literenként és legfeljebb 2 gramm literenként. 

b)  A sambuca minimális alkoholtartalma 38 térfogatszázalék. 

c)  A 33. kategóriában megállapított, a likőrök esetében használható aromaanyagokra és aromakészítményekre 

vonatkozó szabályok a sambuca esetében is alkalmazandók. 

d) A sambuca nem színezhető. 
e) e) Az előírt név kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel. 



2019/787 EU rendelet

37. Maraschino, marrasquino vagy maraskino

a) A maraschino, marrasquino vagy maraskino olyan színtelen likőr, amelynek ízesítését főleg a

marascacseresznye párlata adja, vagy amelyet cseresznyének vagy cseresznyerészeknek

mezőgazdasági eredetű etil-alkohollal való kivonatolásával vagy a marascacseresznye párlatával állítanak

elő, és amelynek minimális édesítőtermék-tartalma invertcukorban kifejezve 250 gramm literenként.

b) A maraschino, marrasquino vagy maraskino minimális alkoholtartalma 24 térfogatszázalék. 

c) A 33. kategóriában megállapított, a likőrök esetében használható aromaanyagokra és

aromakészítményekre vonatkozó szabályok a maraschino, marrasquino vagy maraskino esetében is

alkalmazandók.

d) A maraschino, marrasquino vagy maraskino nem színezhető. 

e) Az előírt név kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel. 

38. Nocino vagy orehovec

a) A nocino vagy orehovec olyan likőr, amelynek ízét főleg egész zöld dió (Juglans regia L.) kivonatolásával

vagy kivonatolásával és lepárlásával nyerik, és amelynek minimális édesítőtermék-tartalma invertcukorban

kifejezve 100 gramm literenként.

b) A nocino vagy orehovec minimális alkoholtartalma 30 térfogatszázalék. 

c) A 33. kategóriában megállapított, a likőrök esetében használható aromaanyagokra és

aromakészítményekre vonatkozó szabályok a nocino vagy orehovec esetében is alkalmazandók.
d) d) Az előírt név kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel. 



2019/787 EU rendelet

39. Tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat

a) A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat – függetlenül attól, hogy ízesített-e vagy sem – olyan likőr, amelyet

mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból, mezőgazdasági eredetű desztillátumból vagy szeszes italból, illetve ezek

kombinációjából állítanak elő, és amelynek az összetevői jó minőségű tojássárgája, tojásfehérje és cukor vagy méz

vagy mindkettő. A minimális cukor- vagy méztartalom 150 gramm literenként invertcukorban kifejezve. A végtermékben a

minimális tiszta tojássárgája-tartalom 140 g literenként. Ha a Gallus gallus fajtájú tyúkétól eltérő tojást használnak, ezt

meg kell jelölni a címkén.

b) A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat minimális alkoholtartalma 14 térfogatszázalék.

c) A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat előállítása során kizárólag ízesítő élelmiszerek, aromaanyagok és

aromakészítmények használhatók fel.

d) A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat előállítása során tejtermékek felhasználhatók.

40. Tojásos likőr

a) A tojásos likőr – függetlenül attól, hogy ízesített-e vagy sem – olyan likőr, amelyet mezőgazdasági eredetű etil- alkoholból,

mezőgazdasági eredetű desztillátumból vagy szeszes italból, illetve ezek kombinációjából állítanak elő, és amelynek

jellemző összetevői a jó minőségű tojássárgája, tojásfehérje és cukor vagy méz vagy mindkettő. A minimális cukor- vagy

méztartalom 150 gramm literenként invertcukorban kifejezve. A végtermékben a minimális tojássárgája-tartalom 70 g

literenként.

b) A tojásos likőr minimális alkoholtartalma 15 térfogatszázalék.

c) A tojásos likőr előállítása során kizárólag ízesítő élelmiszerek, természetes aromaanyagok és aromakészítmények

használhatók fel.
d) A tojásos likőr előállítása során tejtermékek felhasználhatók.



Ánizslikőrök

Az ánizslikőrök jellegzetessége, hogy vízzel hígítva az ánizsolaj fehéren kicsapódik, átlátszatlanná

téve az italt. A jelenséget louche-hatásnak (opálosodás) 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. Legismertebb ilyen italok a Pastis, a

Sambuca az Anisette és a Galliano.

A magas cukortartalmú ánizslikőröket meg kell különbözteti az egyéb ánizsos párlatoktól (például

ouzo, raki, abszint), melyek többé-kevésbé cukormentesek, ezért nem likőrök.

Az ánizs (Pimpinella anisum) ismert fűszernövény. Népies neve:

ánizsmag, illatos ánizs, közönséges ánizs, bécsi- vagy édeskömény. A

Földközi-tenger mellékéről származik, hazánkban is megterem.

Hatóanyagai: 2-5% illóolaj (80-90% anetol/ánizsolaj, 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.



Ánizspárlatok

Pastis: ánizs ízű, apertifként fogyasztott, francia szeszes ital. Ízét

főként a csillagánizs és az édesgyökér adja. A hatályos törvények

szerint a pastis olyan ánizsízesítésű likőr, amely az édesgyökér

természetes kivonatát is tartalmazza, legalább 40% az alkoholtartalma,

és legfeljebb 100 g/l cukor adható hozzá. 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 1915-ben betiltott abszint egyik közvetlen utódja, 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 v/v%-os erősségével. A két nagy

rivális, a Pernod és a Richard 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, a Duval, a Casanis, a Berger és a Janot.

Pastis de Marseille: minimális alkohol tart.:45 v/v%;  anetol tartalma: 2 g/l.



Ánizslikőrök

Pernod : Pernod Fils a 19. század legnépszerűbb abszintmárkája

volt, egészen az ital 1915-ös 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% v/v%-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 márkanév egészen az 1980-as évekig használatban maradt a Pernod ánizslikőrön

A Pernod Absinthe (Pernod aux extraits d'absinthe ) ,a Pernod ánizslikőr egy változata, és csak ánizsos-

kesernyés jellegében hasonlít a korabeli Pernod Fils abszintra. A készítésekor csillagánizst

desztillálnak, és gyógynövény-esszenciákkal egészítik ki.



Ánizslikőrök

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 ízanyagokat kevernek

hozzá. Palackozás előtt típustól függően 38–44 v/v %- os

alkoholtartalomig hígítják.

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 likőr.



Növényi likőrök/bitterek

A legkorábbi növényi likőrök szerzetesek és alkimisták készítették az alkoholban kivonatolt
gyógynövények (vélt vagy valós) gyógyhatása miatt.

Ez a tény gyakori eleme a mai növényi likőrök marketingjének. Először a nemesség, majd a
polgárság körében terjedt el, de manapság főleg a nők egyik kedvenc italává vált.

A növényi likőrök közé tartoznak a keserűlikőrök is, melyek a (likőröknél időnként
alacsonyabb cukortartalmú vagy cukrozatlan) bitterek közé is sorolhatók. Általában aperitifként
vagy digesztifként fogyasztják őket.

Chartreuse : a világ legtöbbféle gyógynövényét (~130) tartalmazó gyomorkeserűje. A
Chartreuset-t 1605 óta főzi egy eredetileg Grenoble melletti szerzetesrend.1907-ben a rendet
kitiltották Franciaországból, így a titkos ital receptje átkerült, Tarragonába (Spanyolország),
ahol ma is gyártják. A Chartreuse-t két változatban gyártják, a sárga színű édesebb, enyhén
mentolos ízű, relatíve kisebb alkoholtartalommal (40 v/v%), míg az ital zöld színű változata
szárazabb és erősebb (55 v/v%). A gyártás részletei nem ismeretesek, mindössze annyit
ismerünk, hogy tölgyfahordóban érlelik.



Növényi likőrök/bitterek

Angostura: Gyógynövényekből készült egyik legismertebb keserű likőr márka.
Alkoholtartalma: 44 v/v%.

1824-ben készítette a venezuelai Angosturában egy német katonaorvos. 4 növény kivonatát
tartalmazza (például: gyömbér,szegfűszeg és fahéj).

Bénedictine: Sötétvörös színű francia gyógynövénylikőr.

1510 óta készítik egy titkos Benedek-rendi recept alapján Normandiában. 27 fajta gyógynövényből,

gyümölcsökből és alkoholból.

Alkoholtartalma: 30v/v%

Galliano: Aranyszínű, édes, fűszeres, vaníliás ízű olasz gyógynövénylikőr. Előállítási módja a mai napig

titok. Kb. 70 különböző gyógynövény-kivonatból készítik. Létezik narancs és mandula aromával ízesített

változata is. A galliano és a narancsízű Sambuca di galliano alkoholtartalma 35 v/v%,

a mandulaízű Amaretto di galliano-é 28 v/v%.

Drambuie: Skót whisky-méz likőr. Skót gyógynövényekből, whiskyből és mézből áll.

Alkoholtartalma 40 v/v%.

A legenda szerint az ital Charles Edward herceg likőrje volt. 1745-ben az angolok elől való menekülésben
egy skót klán segített Edwardnak, aki hálából elárulta a skótoknak a Drambuie receptjét.



Növényi likőrök/bitterek

Jägermeister: 56 különböző gyógynövényből készült német gyomorkeserű.
Az alsó-szászországi Wolfenbüttelben állítanak elő és palackoznak.
Alkoholtartalma:35 v/v%. 1934 óta létezik. (Göring schnaps)

Underberger: német gyomorkeserű. 1846 óta állítják elő az Underberg család
titkos receptje alapján. A különböző országokból származó 43 gyógynövény
alkoholos kivonatát lepárolják és szlovén tölgyfahordóban érlelik. A jellegzetes
papírba göngyölt 20ml-es mini- palackokat az alapító unokája tervezte 1949-
ben

Kräuter: német gyógylikőr különlegesség. Gyógynövények és fűszerek alkoholos
kivonata cukorral édesítve. Alkoholtartalma 15-40 v/v% között változhat.
A recept közép-kori eredetű alkoholos gyógykeverék.

Becherovka / „karlsbadi Becher-keserű”) : cseh, a korábbi Karlsbadból
származó, zöldes-sárgás színű bitter. Ánizzsal, fahéjjal és kb. 32 más
gyógynövénnyel, fűszerrel ízesítik. Alkoholtartalma:38 v/v%. 1807-ben kezdte
meg Josef Becher karlsbadi patikus a gyomorkeserű gyártását Carlsbader
English Bitter néven. A recept :a 21 gyógynövényből összeállított keveréket
zsákokba rakva egy héten keresztül áztatják alkoholban, majd az így elkészült
kivonatot tölgyfahordókba öntik, ahol vízzel, borpárlattal, cukorral és egyéb
adalékokkal együtt 2-3 hónapig érlelik. 2008) óta a Becherovka a Pernod
Richard konszernhez tartozik.



Növényi likőrök/bitterek

Campari : keserűlikőr (bitter), melyet alkoholból, gyógynövényekből és

gyümölcsök (köztük keserűnarancs) kivonatából készítenek. Keserű íz

és vörös szín jellemzik, alkoholfoka 20,5 és 28 v/v% között változhat

(Magyarországon 25 v/v%).

Általában koktélösszetevőként és aperitívként használják. Az

olaszországi székhelyű nemzetközi vállalat, a Campari Group terméke.

A receptjét 1860-ban a novarai Gaspare Campari készítette. A recept

titkos és1860 óta nem változott. Az italt eredetileg a bíbortetűből nyert

kárminnal festették.

A Campari első üzeme 1904-ben a Milánó közeli Sesto San Giovanniban nyílt meg. 1932-ben  olasz piacon  

megjelent a palackozott Campari Soda ( szódával kevert Campari 10% alkoholtartalommal). A Camparit ma 

190 országban árusítják.



Magyar bitterek 1.

Zwack Unicum: az Unicum az egyik leghíresebb magyar védjegy, amely

a Zwack cég tradicionális gyomorkeserűjét jelöli. A likőrt 1883-ban

szabadalmaztatta a Zwack János és Társa és még ebben az évben

megindult a gyártás. Az italt a gyártó legendáriuma szerint 1790-ben alkotta

meg II. József udvari orvosa, a Zwack család egyik őse. Receptje titkos, az

esztergomi Prímási- és Főkáptalani Levéltárban van titkos letétben. Az

étvágygerjesztő hatású erőteljesen keserű, száraz jellegű likőr, főként

apertifként fogyasztják

Előállítása hasonló az Underberghez: több mint 40 féle gyógynövényt néhány hétig finomszeszben áztatnak.

Felhasználás előtt az alkoholos kivonat adott részét lepárolják, és az Unicum sajátságos zamatának elérésére

hat hónapig tölgyfahordóban érlelik. A cég fénykorában több, mint kétszáz különböző italt gyártott és Közép-

Európa egyik legjelentősebb szeszfőzdéje volt. 1948-ban államosították a céget. Zwack Péter 1989-ben

visszavásárolta a családi tulajdont.



Magyar bitterek 2.

Pannonhalmi Bencés Keserűlikőr: A jótékony hatású Bencés Keserűlikőr Reich Elek

1730-as évekből származó receptje alapján készül. A jellegzetes aromát 7 gyógynövény

keveréke és 12 illóolaj kivételes összhangja biztosítja. Alkoholtartalma:38 v/v%.

St. Hubertus33: magyar keserűlikőr a St. Hubertus fiatalított változata. Az eredeti likőrt

Braun Géza szabadalmaztatta 1904-ben. A likőr alapja finomszesz, legfontosabb ízanyaga

a narancshéjkivonat, valamint egyéb fűszerek egyszerű illetve lepárolt kivonata. Emellett

cukrot, a zöldesbarnás színt beállító szeszkaramellt és citromsavat tartalmaz. A likőrt

rövid ideig tölgyfahordóban és az új terméket 33 v/v% alkoholtartalommal palackozzák. Az

1991-es privatizáció során a Zwack Unicum Nyrt . szerezte meg a gyártás jogát.

Zsindelyes Bazilita Keserű Likőr: a Máriapócsi Bazilita szerzetesek hagyományai

alapján jonatán almapálinkában, mintegy 33 gyógynövényt kivonatolnak, egy kis

mézzel ízesítenek és tölgyfa hordóban érlelnek. A likőrben az első kóstolásra a

tölgyfahordó, a gyógynövények és a zamatos alma harmóniáját élvezhetjük, későbbi

lecsengésében a közepesen kesernyés ízeket fedezhetjük fel. Alkoholtartalma:35 v/v%. A

zsindelyes Pálinkafőzde terméke.

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Braun_G%C3%A9za&action=edit&redlink=1


Gyümölcslikőrök

A gyümölcslikőrök készítéséhez egész vagy összezúzott

gyümölcsöket használnak fel, melyeket hagyományosan

alkoholban kivonatolnak.

A citrusféléknél általában csak a héját, melynek kivonatolt

extraktját időnként le is párolják (pl. a triple sec). A likőrhöz

használt alkohol a legtöbbször finomszesz, de előfordul többek

közt az adott gyümölcs párlata vagy brandy, konyak,illetve rum

is.

Az Európai Unióban a gyümölcslikőrökhöz nem használhatók

aromaanyagok, csak a „gyümölcs ízű likőrökhöz”.

A hagyományos szilva-, narancs-, sárgabarack- illetve

cseresznyelikőrök, melyek alapja akár finomszesz is lehet, nevük

miatt gyakran gyümölcspárlatnak, vagy ízesített brandynek

nevezik (Prune brandy, orange brandy, apricot brandy, cherry

brandy).



Különleges gyümölcslikőrök

Limoncello: olasz eredetű citromlikőr. A citrom héjának

felhasználásával készítik, hagyományosan sorrentoi citromból

alkohol, víz és cukor hozzáadásával. A színe sárga, de az íze édes-

keserű és semmiképpen se savanyú, hiszen nem tartalmazz

citromlevet. A limoncello alkoholtartalma változó: általában 20 % v/v

és finomszesz vagy vodka használatával készítik.

Egyre népszerűbb Olasz országon kívül is. Különböző fajtái vannak

és több fajta déli-gyümölcsből készítenek hasonló likőrféleségeket

Általában desszertitalként ajánlják.

Ismertebb hasonló italok:

a limoncino, a limonello, a limonetta,

a tejből készített krémes Limoncello:

„Crema di Limoncello”, 

a mandarinból készített mandarinetto,                                            

a gyömbérből készített zenzerino,                                                    

a málnából készített raspicello

az őszibarackból készített peachcello.



Különleges gyümölcslikőrök

A Curaçao a nevét a Holland Antillák Curaçao

szigetéről kapta. A Curaçao likőrt egy különleges

narancsfajtából (a valenciai larahának nevezett

keserűnarancs-alfaj ) kivont esszenciák és egzotikus

fűszerek felhasználásával fejlesztették. A laharát a

spanyol hódítok hozták magukkal az 1500-as években

szigetekre és itt különleges édes-kesernyés ízű

fajtává nemesítették.

A Bols családnak nagy szerepe van a Curaçao kifejlesztésében, feltehetően ők az eredeti

recept kidolgozói és a mai napig forgalmazói. A Curaçao több színben kapható: színtelen, kék,

piros, sárgás és zöld árnyalatban, melyek jelentősége a koktélkészítésben óriási. .A különböző

színű narancslikőrfajták között ízbeli eltérés nincs, az alkohol tart.: 31 v/v%. Fő márkák: Bols

Blue Curacao, Bols Orange Curacao , Senior Blue Curacao (Curacao of Curacao), Curacao

Blue- Marie Brizar (eredeti, édeskés-kesernyés ízű), Llords Orange Curacao, Potter's Blue

Curacao

Triple sec: A Curaçao likőr változata. Különböző szárított, keserű és édes narancshéjból

készült likőr.



Különleges gyümölcslikőrök

Maraschino : eredetileg dalmát cseresznyelikőr, de ma már az olasz

változata az ismertebb. A Maraschino a savanyú marasca-cseresznyéből

készül, ami a hiedelmekkel ellentétben nem őshonos Európában. Fő

termőterülete Észak- és Közép-Dalmácia, azon belül a Makaskai-öböl.

A Maraschino azon kevés likőrök egyike, amit lepárlással állítanak elő. Az

eljárás hasonlatos a brandy készítéséhez. A gyümölcsöt összetörik, mézet

adnak hozzá, erjesztik, amit a desztillálás követ. A párlatot két évig kőrisfa

hordókban érlelik, aminek során a likőr aromája gazdagabb lesz. Palackozás

előtt cukornádsziruppal ízesítik és hígítják.

A Maraschino utánozhatatlan, enyhén kesernyés mandulás zamatát annak köszönheti, hogy a

gyümölcshöz az összetört magokat is hozzáfőzik. Viszonylag száraz szeszesital,

alkoholtartalma kb. 30 v/v%. Kiváló koktél- és desszert alapanyag.

Az eredeti zadari likőrt a XVI. században domonkos-rendi szerzetesek készítették 1759. a

velencei Francesco Drioli Zadarban lepárlót épített és XVIII. században megindult az ipari

termelés. Az olasz változat készítési eljárását még 1821-ben egy bizonyos Girolamo Luxardo

fejlesztette ki.



Különleges gyümölcslikőrök

Nocino: Az észak-olasz Emilia- Romagna régióban zöld

dióból készült sűrű, sötétbarna színű likőr.

Eredetileg a kelták készítették, de a középkorban a

kolostorokban is használták gyógyszerként.

Készítése: az éretlen zöld diót alkoholban áztatják. A

kivonatolást követően eltávolítják a diószemeket és a

feketeszínű alkoholos extraktot cukorsziruppal keverik, érlelik

és palackozzák.

Az aromás, keserédes likőr alkoholtartalma:~40 v/v %.

A Nocinonak számtalan házi készítésű regionális, sőt

nemzetközi recept változata ismert. (pl. fahéj, szegfűszeg stb.)





Különleges gyümölcslikőrök

Cointreau: 1849-ben készítették először a Cointreau fivérek a

franciaországi Angersben. A likőrben vegyítették az édes-

kesernyés narancsízt a világ legegzotikusabb gyümölcseinek

aromájával. Az eredeti Cointreau francia gyümölcsaroma-likőrt,

kétféle narancshéj felhasználásával állítják elő.

A készítés menete: a közönséges narancs héját megszárítják,

míg a különleges ízű keserűnarancs, a Bigarade héját pedig

szeszben áztatják, a megfelelő aroma elérése végett. A kivonatot

többféle fűszerrel ízesítik.

Az ital 40%-os alkoholtartalmú, átlátszó, enyhén kesernyés, édes likőr.

A likőrből évente több mint 13 millió üveget adnak el, közel 200 országban.

Francia, Cognac vidékéről származó italkülönlegesség. A Grand Marnier

Louis Alexandre Marnier találmánya és receptúrája a XIX. század óta

változatlan, a pontos összetevők titkosak. A legfinomabb cognachoz

keserűnarancs héját adják, majd különböző fűszerekkel és vaníliával

ízesítik. Az italt végül cukorsziruppal édesítik, majd tölgyfahordókban érlelik.

A Grand Marnier volt az első exportra kerülő francia likőr, exportforgalma a

mai napig megelőzi a többi híres francia likőrét.



Különleges gyümölcslikőrök

Grand Marnier: francia, Cognac vidékéről származó

áttetsző borostyánszínű, konyak alapú francia likőr.

Alkoholtartalma 40%. .

1880-ban készítette először a Marnier Lapostoll francia

család egyik tagja, aki a konyakot vadnarancs olajával

elegyítette. Az ital receptúrája a XIX. század óta változatlan,

a pontos összetevők természetesen titkosak.

Készítése: a legfinomabb konyakhoz keserűnarancs héját adják, majd

különböző fűszerekkel és vaníliával ízesítik. Az italt végül cukorsziruppal

édesítik, majd tölgyfahordókban 6-8 hónapig érlelik. A Grand Marnier volt az

első exportra kerülő francia likőr, exportforgalma a mai napig megelőzi a többi

híres francia likőrét. Az alapváltozaton kívül (kék palack) , két kereskedelmi

típusa ismert: a konyak alapú piros-, és finomszesz alapú sárga címkés likőr.



Különleges gyümölcslikőrök

Umeshu: japán barack likőr, melyet az ume, japán
kajsziból (prunus mume) készítenek.
Az éretlen, zöld gyümölcsöt alkoholban áztatják, majd
cukrot adnak hozzá. Végül sötét, hideg helyen 3-6 hónapig
érlelik.
Az édes, fanyar likőr. A alkoholtartalma:: ~ 10-15 v/v%. Az
umeshu sajátos aromája és íze miatt még az alkoholt nem
kedveltek körében is népszerű. Számos változata ismert (pl.
az egész gyümölcsöt tartalmazó palack) és házilag is
készítik. A legismertebb márkák: Choya és Takara Shuzo



Krémlikőrök

A krémlikőr elnevezés nem az alapanyagra, hanem a sűrűségre utal.
A „crème de” előtaggal és az alapanyag nevével árusított likőrök,
legalább 250 g/l cukrot, de néha ennél is többet (pl.: a crème de cassis
400 g/l) tartalmaznak.

„ Crème de cassis”: édes, sötét bíborszínű feketeribizli
likőr. Édes, krémszerű, feketeribizli-ízű, könnyű likőr.
Alkoholtartalma: 15 -24 v/v%.
A cassis (feketeribizli ) likőrt 1712-ben árusították először a
láz és a pestis gyógyítására. A dél-francia kikötővárosról ,
Cassisról nevezték el. A mai likőr változat 1841-ben alakult
ki: a zúzott feketeribizli alkoholban áztatják, majd hozzáadják
a megfelelő mennyiségű cukrot.

Ez a likőr kiszorította a különböző dió, mandula, stb. alapú édes likőröket                      
( „ ratafia de cassis”)  a piacról.                                                                                    
A  Crème de cassis  minősége függ a bogyósok  fajtájától  és a technológiától.                                               
Jelenleg egy garantált likőr (AOC)  van: "Crème de Cassis de Dijon”.                
1997-től próbálják megszerezni  az AOC –t a"Crème de Cassis de Bourgogne” 
márkára.  (                                                                                                       
Franciaországban 16millió liter „Crème de cassis” állítanak



Tejszínlikőrök

Bailey's Irish Cream: ír Whiskey és tejszínalapú likőr.

Deklarált alkoholtartalma: 17 v/v%. Az ír Gilbeys alkotta1971-

ben. 1974-ben mutatták be Dublinban, mint az első

eredetvédett ír tejszín likőrt. A Bailey’s név kitalált.

A legkiválóbb ír alapanyagok, a whisky és a tejszín

házasításával korszakalkotó ital született az ír fővárosban,

amely rengeteg új tejszín alapú likőrt eredményezett. A

Bailey's Irish Cream illatát az édes tejszín és a vanília

dominálja, íze telt, sima. Világos mogyorószínű, selymes lágy

likőr.

Készítése: ír whiskeyt és tejszínt homogenizálnak és növényolaj segítségével emulziót képeznek, 

megakadályozva az alkohol és a tejszín szétválását a tárolás során. Az emulzióhoz  egyéb összetevőket ( méz, 

cukor, gyógynövények és fűszerek) adnak titkos arányban és mennyiségben. A Bailey's Irish Cream

szavatossági ideje 30 hónap és 0-25 0C-on tárolva két évig megőrzi minőségét.

Carolans: A világ második legkedveltebb tejszínlikőrje. Könnyű, édes, krémszínű ital. Jellegzetes, mézre

emlékeztető aromáját a tejszín és a nemes ír whisky együtteséből nyeri. Több mint nyolcvan országban

forgalmazzák.



Tejszínlikőrök

Saint Brendan's Irish Cream Liqueur: ír whiskey és friss ír tejszínből

keveréke.rí r

Amarula: a „ marula” afrikai fa egzotikus gyümölcséből készült dél- afrikai
tejszínes likőr. Érdekesség az ital előállításával kapcsolatban, hogy az erjedt
gyümölcsvelőt rézüstökben desztillálják, így teljesen kibontakozik a gyümölcs
íze. A lepárlás után az alkoholt két évig tölgyfa hordókban érlelik, majd marula-
kivonattal gazdagítják és keverik. Az eredmény gazdag, lágy, tejszínes likőr,
amely természetes és könnfriss tejszínnel yű gyümölcs ízzel rendelkezik.

Cruzan Rum Cream : karibi fehér rumot kevernek tiszta ír tejszínnel,
karamellel, mézzel, vaníliával és más aromaanyagokkal.

Crème de la Creme Maple: kanadai juharszirupot kevernek
tejszínnel,alkohollal és gyógynövényekkel.

Heather cream: skót whisky ,hanga és friss tejszín keveréke.
Voyant Chai Cream: Virgin szigeti érlelt rum, friss helyi tejszín, indiai fekete
tea, hollandiai finomszesz és válogatott ázsiai fűszerek keveréke.
A tejszínlikőr specialitás krémesen lágy, komplex aroma gazdag. Az édes ízt jól
kompenzálják a gyömbéres „mézeskalács” fűszerek aromái. Igazi ó-világi
kézműves ital, a hideg tejszínes tea és a likőr páratlan keveredése.

.



Néhány különleges likőrök

. Fernet Branca: 

1845-ben, Milánóban alapította meg Bernando Branca az italgyártó cégét. Ettől kezdve 
indult meg a neves gyógynövényalapú likőr, a Fernet Branca gyártása. A Fernet Branca
több mint negyvenféle gyógynövény ízét tartalmazza, ezeket alkoholba keverve 
tölgyfahordóban érlelik  az italt több mint egy éven keresztül. .Alkoholtartalma:39 v/v%

.Southern Comfort: 

Bourbon Whiskey alapú, őszibarack aromájú ital. Alkoholtartalma 40 v/v%.                                    
Az USA legrégebbi likőrmárkája. Az 1870-es években találták fel New Orleansban.

Tia Maria: 

Aromás kávélikőr. Jamaicai rumból, gyógynövény-kivonatokból és vaníliából készül. 
Alkoholtartalma 26,5 v/v%.

Kahlúa: Mexikói kávélikőr. Gyógynövényekből és vaníliából állítják elő.                            
Alkoholtartalma 26,5 v/v%%

Dooleys: német márka. Kávéaromák,vodka,tejszín, toffee, cukor, felhasználásával készül. 
Alkoholtartalma:17 v/v%.



Köszönet a figyelemért!


