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A „különleges párlatok” kritériumai

➢ jogszabályban védett név

➢ földrajzi áruvédelem („eredetvédettség”)

➢ jogszabályilag szabályozott egyedi gyártási eljárás 

➢ különleges alapanyagok

➢ hagyományos és sajátos erjesztési technológiák

➢ tradicionális lepárlási eljárások

➢ szakaszos lepárlók (pot still, alembic)

➢ speciális lepárló rendszerek (Coffey still, Bourbon doubler)

➢ folyamatos (egy- és többoszlopos rendszerek)

➢ szabályozott és sajátos érlelés, törvényi előírások

➢ egyedi, speciális, nemzeti sajátság
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Tematika

➢ Általános bevezetés 

 piaci kitekintés

 az etilalkohol előállítás műveleti lépései

 szénhidrát források és enzimek az erjedésiparban 

 az erjesztés biokémiai alapjai 

 a szeszfinomítás elve

 lepárló rendszerek csoportosítása és jellemzése

 a hordós érlelés

➢ Gyümölcsökből,szőlőtörkölyből készült párlatok:

cognac, armagnac, brandy, pisco, grappa, calvados, pálinka

➢ Különböző egyéb növényi alapanyagokból erjesztett és desztillált párlatok: 

whisky, gabonapárlat (Korn), Bierbrand (sörpárlat) [gabona]; vodka

rum, cachaça [cukornád]

tequila [kék agavé], mezcal [agavé],

távol keleti párlatok: sócsú, szodzsu, paijcsu (baijiu), (szaké) [rizs,cirok, stb.]

➢ „Kétszer” desztillált ízesített párlatok:

általában  semleges karakterű párlatban különböző jellegzetes növényi 
alkotókat ázatnak és ismételten lepárolnak: pl. desztillált gin

➢ Ánizs alapú párlatok: abszint, pernod, ouzo, masztika, raki; és 
ánizs alapú likőrök: pl. Pastis, Sambuca 4



Piaci adatok kategóriánként, 2018.

Eladott mennyiségek (ezer liter), és a változás 2017-ről 2018-ra:
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Kategória 2017 2018 Változás

Összes szesz 21 651 554 21 749 695 100,5%

Fehér szeszek 3 638 183 3 592 833 98,8%

Whisky 3 311 980 3 377 193 102,0%

Brandy és cognac 1 531 343 1 522 026 99,4%

Rum 1 303 475 1 358 143 104,2%

Likőr 970 423 1 010 640 104,1%

Tequila és mezcal 302 029 331 284 109,7%

Egyéb szeszek 10 594 122 10 557 576 99,7%



Piaci adatok – a 10 legnagyobb mennyiségben 

eladott szeszes ital márka 2011-12,

két különböző cég adatai
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Márka Kategória Gyártási hely Márka Kategória Gyártási hely

Jinro szodzsu 1. 65,3 1. 66,0 Dél-Korea Smirnoff vodka 1. 26,3 1. 24,7 sok helyen

Smirnoff vodka 2. 25,8 2. 24,7 sok helyen Bacardi rum 2. 19,8 2. 19,6 sok helyen

Bacardi rum 3. 19,8 3. 19,6 sok helyen Johnnie Walker whisky 3. 19,7 3. 18,0 Skócia

Johnnie Walker whisky 4. 19,7 6. 18,00 Skócia Absolut vodka 4. 11,4 4. 11,00 Svédország

Tanduy rum 5. 19,6 4. 18,7 Fülöp-szigetek Jack Daniel's whiskey 5. 10,9 5. 10,6 USA

McDowell's No. 1 whisky 6. 19,5 8. 16,1 India Captain Morgan rum 6. 10,0 6. 9,2 U.S. Virgin Isl.

Pirassununga 51 cachaca 7. 18,5 5. 18,6 Brazília Jägermeister liqueur 7. 6,9 8. 6,8 Németország

Officer's Choice whisky 8. 18,1 7. 16,5 India Baileys cream liqueur 8. 6,5 9. 6,8 Írország

McDowell's No. 1 rum 9. 17,8 10. 15,6 India Jim Beam whisky 9. 6,23 - 5,9 USA

Bagpiper whisky 10. 14 9. 16,0 India Ballantine's whisky 10. 6,2 10. 6,3 Skócia

The D r i n k s Business

millió 9-literesláda

2012. 2011.

The S p i r i ts Business

2012. 2011.

millió 9-literesláda



Piaci adatok – a 10 legnagyobb mennyiségben 

eladott szeszes ital márka,

2011-12 és 2018-19
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Márka Kategória Gyártási hely Márka Kategória Gyártási hely

Jinro szodzsu 1. 86,3 1. 78,0 Dél-Korea Jinro szodzsu 1. 65,3 1. 66,0 Dél-Korea

McDowell's No. 1 whisky 2. 30,7 3. 29,0 India Smirnoff vodka 2. 25,8 2. 24,7 sok helyen

Officer's Choice whisky 3. 30,6 2. 34,0 India Bacardi rum 3. 19,8 3. 19,6 sok helyen

White Claw Hard Seltzer RTD* 4. 27,5 - 6,90 USA Johnnie Walker whisky 4. 19,7 6. 18,0 Skócia

Imperial Blue whisky 5. 26,3 6. 22,7 India Tanduy rum 5. 19,6 4. 18,7 Fülöp-szigetek

Smirnoff vodka 6. 25,6 4. 26,0 sok helyen McDowell's No. 1 whisky 6. 19,5 8. 16,1 India

Royal Stag whisky 7. 22,0 7. 21,6 India Pirassununga 51 cachaca 7. 18,5 5. 18,6 Brazília

Tanduay rum** 8. 20,5 8. 20,1 Fülöp-szigetek Officer's Choice whisky 8. 18,1 7. 16,5 India

Johnnie Walker whisky 9. 18,4 9. 18,9 Skócia McDowell's No. 1 rum 9. 17,8 10. 15,6 India

Bacardi rum 10. 17,6 10. 17,1 sok helyen Bagpiper whisky 10. 14 9. 16 India

Emperador brandy*** - **** 5. 25,3 Fülöp-szigetek

Spanyolország

*nem szeszes ital

**sok nem rum is

*** alkohol hozzáadással készül

****nem adott adatot

2019. 2018.

millió 9-literesláda millió 9-literesláda

2012. 2011.



Piaci adatok –

a 10 legnagyobb értékű szeszes ital márka

2020-19
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Márka Kategória Gyártási hely Gyártó / tulajdonos

Moutai baiju 1. 39,33 1. 30,5 Kína Kweichiw Moutai

Wuliangye baiju 2. 20,87 2. 16,0 Kína Wuliange Yibin Co.

Yanghe baiju 3. 7,6 3. 9,1 Kína Jiangsu Yanghe Br.

Luzhou Laojiao baiju 4. 5,6 4. 5,4 Kína Luzhou Laojiao Co.

Jack Daniel's whisky 5. 4,0 6. 4,3 USA Brown-Forman

Johnnie Walker whisky 6. 4,0 5. 4,6 Skócia Diageo

Hennessy cognac 7. 3,6 7. 3,9 Franciaország LVMH

Smirnoff vodka 8. 3,3 9. 3,5 sok helyen Diageo

Gujing Gon Jiu baiju 9. 3,3 10. 2,7 Kína Anhui Gujing Group Co.

Bacardi rum 10. 3,1 8. 3,7 sok helyen Bacardi

Márkaérték mrd USD

2020. 2019.



Az etilalkohol előállítás műveletei

gabona 
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Szénhidrát források etilalkohol előállításra

Közvetlenül erjeszthető szénhidrátok: 

cukornád (12-15% szacharóz [Sza])                     

cukornád-melasz (48-52% Sza) 

cukorrépa-melasz (48-56% Sza) 

gyümölcsök (3-12% glükóz [Gl], 

fruktóz [Fr], Sza)

Közvetlenül nem erjeszthető szénhidrátok (poliszacharid): 

kukorica (60-65% keményítő)

burgonya (14-20% keményítő)

gabona ‒ búza, árpa (60-70% keményítő)

rizs (70-75% keményítő)

csicsóka (12-18%% inulin)

Enzimek: amilolitikus enzimek: α-amiláz, ß-amiláz, glükoamiláz, inulináz, 
cellulázok
koji (Asp. oryzae színtenyészet, amilolitikus enzimek)

enzimes 

hidrolízis 

szükséges

6 szénatomos 

mono - és 

diszacharidok  
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Enzimek alkalmazása az erjedésiparban

➢ amilolitikus enzimek α-amiláz
glükoamiláz

➢ cellulázok, hemicellulázok, xilanázok
➢ inulinázok 
➢ kihozatalt fokozó enzimek (invertáz, fehérje- és pektinbontó enzimek)

➢ pektinbontó enzimkomplexek

➢ sejtfal poliszacharid bontó enzimek

➢ amilolitikus enzimek

➢ maláta enzimek (α- és ß-amiláz) 

➢ koji (Asp. oryzae, cukrosító amiláz hatás)

Etanol előállítás 

erjeszthető 

szénhidrát 

képzés

cefrézési 
hatékonyság

növelése

erjeszthető 

szénhidrát képzés

Italtechnológiák
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A keményítőbontó enzimek jellemzése

Keményítő: α-D-glükóz homopolimer, elágazó szerkezet 
amilóz: lineáris α-(1,4) glükozidos kötések 
amilopektin: elágazó α-(1,6) glükozidos kötések is 

Enzimek

Alfa-amiláz: minden szervezet (Ca kofaktor szükséges!)
technológiai szerep: keményítő feltárása (folyósítás), viszkozitás csökkentés
termék: G6→G15 oligoszacharid + α-határdextrin (nem erjeszthetők)

Béta-amiláz: főleg növények
technológiai szerep: cukrosítás, erjeszthető szénhidrát (maltóz) 
képzése
termék: maltóz (erjeszthető) és ß-határdextrin (nem erjeszthető)

Glükoamiláz (GA): Aspergillus niger és penészgombák
technológiai szerep: cukrosítás, erjeszthető szénhidrát (glükóz) képzése
termék: glükóz (Gl) (erjeszthető)

Maláta enzimek (csíráztatott gabonák)

A malátagyártás célja: gabona enzimek aktiválása és különböző feltáró folyamatok

A malátagyártás:

− csiráztatás: a whisky és sörgyártás fontos lebontó enzimei aktivitásának növelése 
(ß-amiláz, ß-glukanáz, proteáz, fitáz, illetve az α-amiláz aktiválása)

− szárítás, aszalás: aroma és színanyag kialakulása              
12



A keményítő szerkezete és a lebontó enzimek

csoportosítása, hatásmechanizmusa

Nem redukáló láncvég

Redukáló láncvég

a-amiláz 

pullulanáz

b-amiláz

glükoamiláz

endo

exo

határdextrin

a- D (1,6)
kötések 

a- D (1,4)
kötések 
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A poliszacharidok lebontási lehetőségei
1. Gabonakeményítő enzimes hidrolízise

➢ Maláta (csíráztatott árpa) – csak a sör és a whisky előállításnál
A folyamatban résztvevő enzimek: α- és β-amiláz, proteázok, peptidázok, 
hemicellulázok, fitáz, β-glükanázok
Kitermelés: 100 kg árpa → 80 kg maláta

➢ Mikroba eredetű enzimek: termostabil α-amiláz és glükoamiláz (GA)
a korszerű eljárásokban szimultán cukrosítás és erjesztés:

keményítő + α-amiláz → maltodextrin → GA + élesztő → alkohol

2.  Rizskeményítő enzimes hidrolízise (szaké előállítás, tradicionális eljárás)

Koji: Aspergillus oryzae színtenyészet, amilázok és proteázok
hántolatlan rizs – összetörés – külső epidermisz megsértése – mosás – áztatás  
(12 óra) – főzés (1 óra) – lehűtés – 1-2% fahamu adagolás – beoltás koji csírával 
(manuális művelet a spórák eloszlatása a rizs felületen) – inkubálás ~35°C-on  
12-24 órán át – szétosztás kis tálcákra – fermentálás – spóraképződés 5-6 nap –
szárítás – tárolás 

3. Inulintartalmú anyagok (csicsóka, cikória) hidrolízise

fruktóz polimer (β-2,1 kötés) lebontása
➢ exo-inulináz enzim → 85-95% fruktóz és 5-15% glükóz
➢ savas hidrolízis

4. Cellulóztartalmú nyersanyagok hidrolízise (biofuel)

➢ celluláz enzimkomplex (mikrobiális cellulolitikus enzimek)
➢ savas hidrolízis → glükóz (furfurol probléma!) 14



A poliszacharid feltárás korszerű ipari eljárásai
Keményítő tartalmú nyersanyagok (kukorica, gabona, burgonya stb.)

➢ szakaszos eljárások: 

párlatok előállítása 
nyomás alatti feltárás (Henze gőzölő) + enzimes keményítő hidrolízis
enzimek: zöld maláta (α- és β-amiláz), 
ipari amilázok (bakt. α-amiláz és A. niger glükoamiláz)

sörgyártás / whisky előállítás
gabona malátázás (α- és β-amiláz), cefrézés, cefreszűrés 

➢ félfolytonos eljárások:
kisüzemi szeszgyártás és gabona alapú párlatok
szakaszos feltárás és folyósítás (α-amiláz) +
folytonos, szimultán cukrosítás (GA) és erjesztés*

➢ folytonos eljárások: nagyüzemi finomszesz előállítás
folytonos folyósítás (hőinjektor) + hőstabilis a- amilázos hidrolízis +   
folytonos, szimultán cukrosítás (GA) és erjesztés (SSF)

*Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) eljárás

Folyamatos erjeszthető szénhidrát (glükóz) előállítás és egyidejű alkoholos 
erjesztés Saccharomyces cerevisiae élesztőgombával

lépései: keményítő feltárás → αlfa amilázos lebontás (maltodextrin) →                
pH állítás (~4,0) → glükoamiláz adagolás → lehűtés (~32 0C) → élesztő 
adagolás → egyidejű cukrosítás (glükózzá) és erjesztés

15



Kisüzemi, szakaszos (Henze gőzölő) 

kukorica
felmelegítés

(perc) 30-60

tart. idő
(perc) 120-180

túlnyomás
(atm.) 3,5-4,0

vízadag
(m3/t) 1,5-2,0

burgonya
felmelegítés

(perc) 25-30

tart. idő
(perc) 20-30

túlnyomás
(atm.) 2,5-3,0

vízadag
(m3/t) 0,2- 0,5

Leopold Rezső 1872

fizikai és 

mechanikai 
hatás
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Gőz injektor (Jet cooker)

gőzbevezetés

keményítőtej

bevezetés

elcsirizesedett 

keményítő

Lalamináris áramlásból

turbulens

hőfokszabályozó

visszacsapó 

szelep

ffúvoka

rövid reakcióidő, nagy szubsztrát koncentráció, folyamatos  technológia
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Az alkoholos erjesztés biokémiai alapjai

Az alkohol-képzés alapvető feltételei:  

➢ hat szénatomos mono- és ezekből diszacharidok

erjeszthető cukrok: glükóz, fruktóz, szacharóz, maltóz stb. 

➢ Saccharomices cerevisiae fakultatív anaerob élesztőgomba

A szénhidrát anyagcsere a következő folyamatokra bontható:

glükóz anaerob lebontása → piruvát (glikolízis)

piruvátból etanol és CO2

piruvátból acetil-CoA képződése,

további oxidáció a citrát ciklusban,
terminális oxidáció

Az anaerob utaknak nagy jelentősége van az erjedésiparban (elsődlegesen etanol 
képződés) és a másodlagos anyagcsere termékek kialakulásában.

aerob

18
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Saccharomyces cerevisiae

Az italtechnológiákban az erjesztésnél általánosan fakultatív anaerob élesztőgombát, 

a Saccharomyces cerevisiae fermentatív típusú fajélesztőt alkalmazzák.

A fermentatív fajok aerob viszonyok között és represszáló szénforrások (Gl, Fr, 

mannóz) jelenlétében is az alkoholos erjedést preferálják. Gyors szénhidrát 

transzport, alkohol képzés és kis légzési hasznosulás (hatékonyság) jellemzi.

➢ Spontán erjesztés: ‒ vadélesztők: Rhodotorula, Saccharomycopsis, Candida

‒ S. cerevisiae

‒ ecetsav, tejsav baktériumok

➢ Irányított ipari erjesztés: fajélesztők (pH~3,5-4,0)

A S. cerevisiae plazma membránján elhelyezkedő periplazmában található invertáz

enzim bontja a szacharózt glükózra és fruktózra, amik ezután jutnak át a membránon. 

Ezért tudja erjeszteni a szacharózt is! 

A szénhidrát felvétel módjai:

 passzív transzport: Gl, Fr ‒ könnyített  diffúzióval bejutva, közvetlen 

felhasználódnak a glikolízis során.   

 aktív transzport: Maltóz, maltotrióz ‒ a sejt belsejében hidrolizálódnak az 

α-glükozidáz segítségével. (A maltotrióz csak a maltóz után kerül felhasználásra.)

Gyümölcs bogyón                    

103-105 élesztő sejt/g               

S. cerevisiae 30-50 sejt/g
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Másodlagos termékek képződése alkoholos erjedésnél                                

S. cerevisiae élesztő

(Christoph & Bauer-Christoph, 2007)

amino-
savak

acetil-CoA

acetaldehid

CO2

acetaldehid

etanol

etanol

szerves savak

keto savak

magasabb rendű 
alkoholok

észterek

kozmaolajok észterek szerves savak

szénhidrátok

piruvát
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Jelentősebb erjedési mellékreakciók

glicerintermelés fokozása 2% → 30%

NADH2 NAD+

alkoholos erjedés kezdeti szakasza

glicerin termelés

Kozmaolajok (több szénatomos alkoholok) képződése

dekarboxilázok

dezaminázok

Több szénatomos alkoholok: elválasztási probléma a szeszlepárlásnál! 
italtechnológiáknál kedvező – észterképződés

Aminosavakból enzimes dekarboxilezéssel és dezaminálással

valin izobutilalkohol
fenilalanin feniletilalkohol
triptofán indoletilalkohol 
leucin izoamilalkohol

alkohol képződés 
gátlása
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A lepárlás fizikai-kémiai alapja
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Forráspontok:

Etanol: 78,32 Co

Víz: 100 Co

Azeotrop:78,15 Co

Azeotrop összetétel:

95,57 súly%

97,2 tf%



metilalkohol
i-butil alk.

amil alk.

Alkohol 
tartalom

(%)

0

20

40

60

80
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A tisztulási hányadosok (Barbet állandó) változása                                                             

az alkohol koncentráció függvényében

ammónia

acetaldehid

aceton

etilacetát

furfurol

relatív illékonyság oldhatóság  

etilalkoholhoz való viszony

desztillálással  nem elválaszthatók

K’ =
Kn

Ka

K’ > 1     előpárlat  ( „fejtermék”)
K’ < 1     utópárlat  ( „fenéktermék”)
K’  1 nem választható el

0,25   0,5           1,0                  3,0                   5,0   K
,
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Ipari lepárló rendszerek

Szakaszos lepárlók: kisüsti lepárló (pot still)

Charentais alembic lepárló ‒ Cognac

(többnyire bor előmelegítővel)

erősítő feltétes lepárló

Folyamatos lepárlók: 

Coffey lepárló

folyamatos Armagnac lepárló

folyamatos, horizontális lepárló

egyoszlopos bourbon lepárló, doublerrel

kétoszlopos lepárló

multi-oszlopos rendszerek 

energiatakarékos (Spidro W) rendszer

Italtechnológiák 

Italtechnológiák 

Ipari szesz
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A hagyományos Charentais lepárló felépítése

bojler

hattyúnyak
bor 

előmelegítő

hűtő

párlat tartály

üst

A vörösrézből készülő hagyományos Charentais lepárlóval igen lassan 

desztillálnak. Az üstből páracső vezet egy második, borral töltött üstön keresztül 

a hűtőbe. Itt részlegesen lehűl a párlat, és lehetővé válik az előpárlat nagyon 

pontos leválasztása.                  
25

( https://www.youtube.com/watch?v=KvzmIrrnps0 )

https://www.youtube.com/watch?v=KvzmIrrnps0
https://www.youtube.com/watch?v=KvzmIrrnps0


bor

hűtő

tányéros lepárló   
92-95 0C

80 0C

25 0Ch
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Armagnac alembic lepárló szerkezeti elemei

alembic üst

kazán
lepárlási

maradék

borpárlat

párlat

hattyúnyak
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( https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=RpMXVk01fJI )

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=RpMXVk01fJI


Coffey féle folytonos lepárló rendszer működési elve

1. Analyzer (cefre lepárló oszlop)                     

2. Rectifier (erősítő, finomító oszlop)                

3. alkohol szegény cefre (utópárlat)                            

4. alkoholban gazdag pára 

5 .előmelegített cefre  bevezetés                      

6. gőz bevezetés                                         

7. moslék eltávolítás                                      

8. cefre bevezetés (hőcserélés)                   

9. előpárlati komponensek

10. finomított alkohol

11. utópárlat recirkuláció

visszavezetése a lepárló oszlopba (3)

1831. Aeneas Coffey oszlop lepárlója
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A fahordós érlelés folyamatai

párolgás

extrakció

oxidáció

reakciók

egyensúlyok
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A fahordós érlelés mechanizmusa

savas 

etanolízis

etanol

aromás aldehidek 

(vanilin, sziringaldehid)

fenolsavak

cognac

sárga pigmentek

O2

hidrolízis

fenolsavak 
(galluszsav)

kondenzátumok

(laktonok)

savas pH

1. szakasz: extrakció

Monoszacharidok (xilóz, 

arabinóz, glükóz)

hidrolízis

lignin flavonok tanninok hemicellulózok

párlat

Hordó 

donga

H
o
rd

ó
 b

e
ls

e
je

A fa összetétele: 45% cellulóz, 15% hemicellulóz, 30% lignin és 10% extrahálható 

komponens (illóolajok, cukrok, tanninok, szteroidok, pigmentek,stb.) 29



A fahordós érlelés mechanizmusa
2. szakasz: kémiai és enzimes reakciók, oxidáció, hidrolízis

polifenol oxidázok
peroxidázok

ß-glükozidáz

O2

peroxidázok 

Etanol    zsírsavak   2,3-butándiol

hidrolizálható 

tanninok

acetaldehid  metilketonok        acetoin  

cukrok+ fenolsavak            

(a fiatal Cognac „húzósságának”    

az eltűnése)

O2
„pince penészek”

+2H+ + 2e-

R R

o-difenol           kínon

oxidáló ágens (vegyületek a Cognac  „mély” színárnyalatának kialakításában)

párlat

Különböző     
fa elemek                

(keserű alkotók)

Cladosporium cellare
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A fahordós érlelés mechanizmusa
3.szakasz: evaporáció/párolgás, koncentrálódás

acetaldehid    acetál               etanol      víz   

kis molekulák párolgása

3% évente

koncentrálás
zsírsav észterek

magasabb rendű alkoholok

H
o
rd

ó
 b

e
ls

e
je

H
o
rd

ó
 

d
o
n
g
a

párlat

Acetálok: alkoholok + aldehidek: RCH(OR’)2 31



Solera érlelési eljárás (1)

A „Criaderas y Soleras” elnevezésű érlelési 
eljárást  a 18. sz. utolsó évtizedei óta 
alkalmazzák Jerezben. Lényege a dinamikus 
érlelési folyamat, amely során a  egymás 
felett elhelyezkedő hordókból felülről lefelé 
engedve az italt, a fiatalabbak az 
idősebbekkel keveredve érlelődnek tovább, 
így az eredmény az évek során minden évben 
azonos jellemzőkkel rendelkező ital. Az 
érlelés felszíni bodegákban, legalább három 
egymás felett elhelyezett hordósorban (bota, 
500 literes amerikai tölgy) zajlik.

A legalsó hordósort nevezik „solera”-nak (spanyol „suelo”= talaj), és ebben van a 
legidősebb évjárat. Ezekből a hordókból történik a palackozásra kerülő 
sherry/brandy elvétele. Ezt a felettük lévő, „criadera”-nak nevezett – spanyolul 
érlelősort jelentő – hordósorból pótolják, és így tovább a legfelső szinten 
elhelyezkedő hordókig, Általában egy hordóból a benne lévő mennyiség 20-30%-
át veszik ki egyszerre, és ezt töltik az alatta lévő hordóba. A legfelső hordósorban 
az alul kivett érlelt italt ugyanilyen mennyiségű érleletlen itallal pótolják, de úgy, 
hogy a hordó sose legyen tele. Nem is fedik le teljesen, hanem hagyják, hogy 
érintkezzen a levegővel. Az eljárást elsősorban a sherry érlelésnél alkalmazzák.
A bor tetején az élesztőgombából keletkezik a flor (élesztőhártya), amely védi a 
bort és jellegzetes ízt ad neki (aerob anyagcsere, alkohol biológiai oxidáció).
A biológiai oxidáció termékei: acetaldehid, dietil-acetál, ciklikus acetál)

32



saca = kiszedés, kivevés

rocio = harmat, permet

Solera érlelési eljárás (2)
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A szeszes ital meghatározása (1)

A szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, 

a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek 

megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek 

oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok

használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2019/787 rendelete rendelkezik. 

E rendelet alkalmazandó … az Unió piacán forgalmazott termékekre, 

függetlenül attól, hogy azokat az Unióban vagy harmadik országban 

állították-e elő, valamint az Unióban kivitel céljára előállított termékekre. 

E rendelet értelmében a „szeszes ital” olyan alkoholtartalmú ital, amely

a) emberi fogyasztásra készült;

b) különleges érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik;

c) az I. sz. melléklet 39. kategóriája követelményeinek megfelelő azon 
szeszes italok kivételével, amelyek alkoholtartalma legalább 15%;
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A szeszes ital meghatározása (2)

d) a következő eljárások egyikével készült: 

i. közvetlenül a következő módszerek egyikének vagy 

kombinációjának felhasználásával: 

— erjesztett termékek aromák vagy ízesítő élelmiszerek 

hozzáadásával vagy azok nélkül történő lepárlása, 

— növényi anyagok mezőgazdasági eredetű etil-alkoholban, 

mezőgazdasági eredetű desztillátumokban, szeszes italokban 

vagy ezek valamilyen kombinációjában történő kivonatolása 

vagy hasonló feldolgozása, 

— a következők egyikének vagy kombinációjának mezőgazdasági 

eredetű etil-alkoholhoz, mezőgazdasági eredetű 

desztillátumokhoz vagy szeszes italokhoz történő hozzáadása: 

— az 1334/2008/EK rendeletnek megfelelően felhasznált aromák, 

— az 1333/2008/EK rendeletnek megfelelően felhasznált színezékek, 

— az 1333/2008/EK és az 1334/2008/EK rendeletnek megfelelően felhasznált 

egyéb engedélyezett adalékanyagok,
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A szeszes ital meghatározása (3)

— édesítőtermékek, 

— egyéb mezőgazdasági termékek, 

— élelmiszerek; vagy 

ii. a következők egyikének vagy kombinációjának hozzáadásával: 

— egyéb szeszes italok, 

— mezőgazdasági eredetű etil-alkohol, 

— mezőgazdasági eredetű desztillátumok, 

— egyéb élelmiszerek; 

e) nem tartozik a 2203, a 2204, a 2205, a 2206 és a 2207 KN-kód alá;

f) amennyiben ezek gyártása során desztillált, sómentesített, ioncserélt vagy lágyított víz 

kerül hozzáadásra: 

i. a felhasznált víz minősége megfelel a 98/83/EK tanácsi rendeletnek (15) és a 

2009/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (16); és 

ii. a szeszes ital alkoholtartalma a víz hozzáadása után továbbra is megfelel az e cikk 

c) pontjában előírt, vagy az I. mellékletben a vonatkozó szeszesital-kategóriára 

előírt, térfogatszázalékban kifejezett minimális alkoholtartalomnak. 
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A szeszes italokban felhasználható anyagok (1)
(2019/787 EU rendelet I. fejezetének előírásai)

➢ Mezőgazdasági eredetű etilalkohol

A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol meghatározása és a követelmények: 

a) kizárólag a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékből nyerték; 

b) az előállítása során felhasznált nyersanyagok ízén kívül más íz nem érezhető rajta; 

c) minimális alkoholtartalma térfogatszázalékban: 96,0 % (V/V);

d) a maradvány felső határértéke nem haladja meg a következőket: 

i. összes savtartalom, ecetsavban kifejezve, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 1,5;

ii. észter-tartalom, etil-acetátban kifejezve, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 1,3;

iii. aldehid-tartalom, acetaldehidben kifejezve, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 0,5;

iv. magasabbrendű alkoholok (metil-2-propanol-1-ben kifejezve), g/hl, abszolút alkoholra 
vonatkoztatva: 0,5;

v. metanol, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 30;

vi. szárazanyag-tartalom, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 1,5;

vii. nitrogéntartalmú illékony bázisok, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 0,1;

viii. furfurol: nem kimutatható.
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A szeszes italokban felhasználható anyagok (2)
(2019/787 EU rendelet I. fejezetének előírásai) 

➢ Mezőgazdasági eredetű desztillátum

A mezőgazdasági eredetű desztillátum olyan alkoholtartalmú folyadék, 

amelyet a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági eredetű  

termékekből, azok alkoholos erjesztését követően lepárlással nyernek, 

és amely nem rendelkezik az etil-alkohol tulajdonságaival, valamint 

továbbra is felismerhető benne a felhasznált nyersanyagok aromája és 

íze.
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A szeszes italokban felhasználható anyagok (3)
(2019/787 EU rendelet I. fejezetének előírásai)

➢ Édesítés:

egy vagy több édesítőtermék felhasználása a szeszes italok gyártása 

során:

a) félfehér cukor, fehér cukor, extrafehér cukor, dextróz, fruktóz, glükózszirup, 

cukoroldat, invertcukoroldat, invertcukorszirup a 2001/111/EK tanácsi 

irányelvben mellékletének (A) meghatározottak szerint;

b) finomított szőlőmustsűrítmény, sűrített szőlőmust és friss szőlőmust;

c) égetett cukor, amelyet kizárólag szacharóz szabályozott hevítésével 

állítanak elő, bázisok, ásványi sók vagy más kémiai adalékanyagok 

hozzáadása nélkül;

d) méz a 2001/110/EK tanácsi irányelv I. mellékletének 1. pontjában 

meghatározottak szerint;

e) szentjánoskenyér-szirup;

f) bármely más, az a)—e) pontban említett termékekhez hasonló hatásokkal 

rendelkező természetes szénhidráttartalmú anyag.
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Az új (2019/787) és a régi (110/2008) szabályozás 

legfőbb eltérései

➢ A földrajzi árujelzők kezelése jelentősen változik.

➢ A régi I. sz. melléklete bekerült a törzsszövegbe.

➢ Az italkategóriáknál lényeges változás, hogy sok párlat 

esetében ezentúl szerepel az alábbi szöveg:

„A(z) ital a végső íz lekerekítése érdekében édesíthető. 

A végtermék azonban nem tartalmazhat literenként X g 

invertcukorban kifejezett édesítőterméknél többet.” 

 vodka esetén X=8

 gyümölcspárlat esetén X=18 

 rum, borpárlat, törkölypárlat esetén X=20 

 brandy esetén X=35
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Szeszes italok csoportosítása

➢ Gyümölcsökből,szőlőtörkölyből készült párlatok:

gyümölcspárlat (pl. pálinka), borpárlat (pl. cognac, armagnac, pisco), 

brandy, almabor- és körteborpárlat (pl. calvados), törkölypárlat (pl. 

törkölypálinka, grappa) 

➢ Különböző növényi alapanyagokból erjesztett és desztillált párlatok:

pl. rum  [cachaça] (cukornád), tequila (kék agavé), mezcal (agavé), whisky, 

poitin (maláta), pajcsiu (cirok, rizs), vodka 

➢ „Kétszer” lepárolt ízesített párlatok: 

általában  semleges karakterű párlatban különböző jellegzetes növényi 

alkotókat ázatnak és ismételten lepárolnak abszint (ánizs, fehérüröm, 

édeskömény), desztillált gin (boróka és egyéb fűszerek), masztika (hioszi

pisztáciafa, ánizs), ouzo (ánizs és egyéb fűszerek), raki (ánizs)

➢ Kommersz szeszes italok: 
alapanyaga mezőgazdasági eredetű  finomszesz  (96,0% etil-alkohol 
tartalom); általában különböző párlatok utánzatai, likőrök és aromával 

készített szeszes italok gyártására használják.
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Gyümölcsökből,szőlőtörkölyből készült 
párlatok
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Szőlőpárlatok csoportosítása

préselés,   

musterjesztés

erjesztés, 
lepárlás

lepárlás

lepárlás

bogyózás  

zúzás 

cefrézés 

erjesztés 

törkölypárlat*

szőlő

lepárlás

bor

szőlőpárlat*

seprőpárlat

törköly

seprő
borpárlat

cognac, armagnac, 

brandy, stb.

(grappa)
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Borpárlat, brandy (1)

Az EU-ban a borpárlat és a brandy nem azonos fogalmak:

A borpárlat a bor 86%-osnál kisebb alkoholtartalomra történő lepárlásával 

készített szeszes ital. 

A borpárlat alkoholtartalma min. 37,5%. 

Érlelhető (a brandyre érvényes feltételekkel) és/vagy édesíthető és/vagy 

karamellel színezhető.

A brandy borpárlatból készült olyan szeszes ital, amelyben a párlat 

alkoholtartalmának több mint 50%-át 86%-osnál (borpárlat), a többi részt 94,8%-

osnál kisebb alkoholtartalmú borpárlat (bordesztillátum) adja. 

A brandy alkoholtartalma min. 36%. 

A brandyt legalább egy évig érlelni kell tölgyfahordóban, de 1000 literesnél kisebb 

hordóban elegendő 6 hónap.

Édesíthető és karamellel színezhető.

A brandy, egyes országokban egyéb erjesztett gyümölcs vagy törköly párlatát, 
illetve az adott gyümölcsből készült likőrt is jelentheti (pl. apricot brandy). Egyes 

országokban a „brandy”-ben finomszeszt is felhasználnak, de ez nem brandy az 

EU szabályozás szerint. 
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Borpárlat, brandy (2)

Földrajzi árujelzővel rendelkező jelentősebb típusok: 

Cognac: a francia Cognac-régióból származó borpárlat

Armagnac: a francia Armagnac-régióból származó borpárlat

Brandy de Jerez: a spanyol Jerez-régióból származó brandy

Aguardente de Vinho Lourinhã: portugál borpárlat

"Deutscher Weinbrand" : német brandy, 38%-os alkoholtartalommal

Pisco: dél-amerikai borpárlat (Peru, Chile). Agyagedényben „érlelik”. 

Számos országban, köztük Magyarországon is állítanak elő jó minőségű  brandyt.

Híres pl. az örmény Ararat brandy (az 1880-as évek óta gyártják), amely Churchill 

kedvenc brandyje volt.

Néhány példa magyar borpárlatra, brandyre: 

Bardin XO érlelt borpárlat, 1994

Lánchíd brandy 

Thummerer brandy, 2004
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Borpárlatok általános készítési eljárása

Bor: száraz, fehér, könnyű, savas (illóanyag-tartalma min. 125 g/hl absz. 

alkohol, metanol-tartalma max. 200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva!)

Lepárlás: Szakaszos lepárlás esetén a 8-12% alkoholtartalmú, erősen savas bort 

réz lepárlóüstben desztillálják. Az alkohol és a víznél illékonyabb komponensek 

feldúsulnak a kondenzált és lehűtött párlatban, az alszeszben, amelynek 

alkoholtartalma ~26-32%. Ezt ismételten lepárolják. A desztillátum első 1-2%-át 

(előpárlat) elválasztják a középpárlattól (alkoholtartalma: ~70%). Ez a  

végtermék, az üstben maradó rész pedig az utópárlat. Az elő- és az utópárlatot 

a következő bor vagy alszesz adaghoz adják lepárlás előtt.

Érlelés: A borpárlatok érlelésére különböző módszerek léteznek. Az érleletlen 

borpárlat önmagában ritkán kerül kereskedelmi forgalomba, inkább más italok 

alapanyaga.

− Hordós érlelés: Általában tölgyfahordókban érlelik.

− Solera-eljárás: Főleg a spanyol borpárlatokat érlelik ezzel a módszerrel. 

− Ágyas borpárlat: A borpárlatot ritkán szőlőágyon érlelik.

A desztillációs rendszerek és az érlelési idő változó a különböző borpárlatoknál. 
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Franciaország híres „italos” vidékei
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A cognac eredete

A  cognac a leghíresebb és legkedveltebb borpárlat, amely nevét a 

franciaországi Charente folyó mentén fekvő Cognac városa után kapta. 

Cognac Párizstól 465 kilométerre délnyugatra, Bordeauxtól pedig 120 

kilométerre északra fekszik. 

A cognacot a nevét adó város körül elterülő cognac-régióban állítják 

elő. A régió lefedi Charente megye nagy részét, Charente-Maritime megye 

egészét, valamint Dordogne és Deux-Sèvres megyék egy kisebb részét. A 

régió központjában találhatók a cognac gyártásában fontos szerepet játszó 

Cognac, Jarnac és Segonzac városok.

A cognachoz alapanyagot szolgáltató szőlőtermő területek 75-82 ezer 

hektár területet foglalnak el, és kb. 6.200 borászat állítja elő a cognac

készítéséhez szükséges fehérbort. Ez a világ egyetlen olyan borvidéke, 

ahol a bortermelés fő és egyetlen célja borpárlat készítése. Súlyos csapást 

jelentett a 19. század utolsó harmadában bekövetkezett filoxéra-vész.

48



A cognac régió és a cru-k

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC ‒ eredetvédelem):
1909 ‒ a földrajzi régió meghatározása,
1938 ‒ a cru-k kijelölése és a felhasználható szőlőfajták meghatározása

Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC, Cognac Nemzeti
Szakmaközi Iroda ‒ 1948 óta): 34 tag (fele-fele szőlőtermelő és kereskedő) 
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A cognac név használatának feltételei

A cognac előállítási módja legalább 300 éve változatlan.

Az EU és a francia jogszabályok szerint a név viseléséhez a cognac

szigorú, jogszabályban rögzített követelményeknek kell megfeleljen: 

➢ Csak a hat cru-ből származó fehér borból készült párlat lehet cognac.

➢ Az italnak  legalább 90%-ban ugni blanc (trebbiano, saint-émilion), folle 

blanche vagy colombard szőlőből kell készülnie (ma már szinte 

kizárólagos az ugni blanc). Ezek  lassan érő, a betegségekkel szemben 

ellenálló fajták, és a belőlük készült bor a cognac-gyártás szempontjából 

előnyös tulajdonságokkal  rendelkezik: magas savtartalom és alacsony 

alkoholtartalom. A maradék 10% folignan, jurançon blanc, meslier saint-

françois (blanc ramé), sélect montils vagy sémillon szőlő lehet. 

➢ A bort rézüstben (charentais lepárló) kell lepárolni max. 72%-osra 

(kétszeres lepárlás).

➢ A párlatot legalább két évig érlelni kell.

➢ Az érleléshez francia tölgyfahordót (Limoges, Tronçais) kell használni 

(270-450 liter). A tölgyfa ma már származhat az EU-ból („limusin tölgy”)

50



A cognac gyártás lépései 

Szőlőfeldolgozás/borkészítés
A szőlőt a szüretet követően azonnal kipréselik hagyományos 
kosárprésben vagy pneumatikus Willmes-présben. 

Ezután a must erjedése következik. Cukor hozzáadása és a kénezés tilos. 
A préselést és az erjedést szigorúan felügyelik, mivel meghatározó 
hatásuk van az eau-de-vie minőségére. A fermentáció megkezdését 
követő 5-7. napra a bor alkoholtartalma kb. 9-10%. Magas sav- és 
alacsony alkoholtartalmával ez a bor ideális alapanyag a lepárláshoz.

A feldolgozás gyorsasága alapvető a későbbi minőségre. Már az első 5 
percben  megindulhatnak a káros, elsősorban enzimes folyamatok,     
hexanalok (zöldíz), terpének (kerozinszerű íz) szabadulnak fel. 

A fermentáció célja: az alkohol és a metabolitok optimális arányának 
elérése. A régió természetes mikroflórája, a szelektált Sac. cerevisiae  
döntő minőségi faktor a Charente borkészítésnél (107-108 sejt/ml must). 
Elsősorban feldolgozási és fermentációs problémák vezetnek hibás 
cognachoz.  

Határértékek friss párlatoknál (mg/l): 

hexanol <20, cis-3-hexanol <3,5; TDN* <1 és az összes kozmaolaj <3500.   
(A 3500 mg/l-nél nagyobb kozmaolaj tartalom feltehetően a must túlzott 
szilárdanyag tartamának a következménye.) 

*TDN = trimetildihidronaftalén (1,1,6-trimethyl-1,2-dihydronaphthalene), a terpének 

csoportjába tartozik. 51



A cognac lepárlás lépései (1)

A lepárlás módszere nem változott a 
cognac kialakulása óta. A kifejlesztett 
speciális Charentais-rézüstöket és a 
kettős lepárlás módszerét használják    
ma is. A rézüst egyrészt egy bojlerből 
áll, amelyet alulról nyílt lánggal fűtenek. 
Efölött található az üst hagyma alakú 
feje és a hattyúnyak formájú pára 
elvezető cső. A második lepárlás üstje 
max. 30 hl űrtartalmú lehet, de csak 25 
hl-t szabad beletölteni. 

Ez továbbítja a párlatot a spirális lefutású hűtőcsőbe, amely egy hűtőtar-
tályban helyezkedik el. A rendszert még kiegészítheti egy bor előmelegítő 
is, amely nem kötelező elem, csupán az energia megtakarítást szolgálja.                                    
A cognac lepárlása kétlépcsős folyamat. A bojlerbe az első lépésben (1ère 
chauffe) szűretlen bort (~10%) töltenek és felmelegítik. A víznél illékonyabb 
alkohol elpárolog, és összegyűlik az üst fejében, majd a hattyúnyakon át 
bejut a hűtőcsőbe. Ott a pára kondenzálódik. Ez a kissé opálos, 27-32%  
alkoholtartalmú folyadék a "brouillis” (alszesz). Ez a folyamat kb. 9 órás.
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