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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.
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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”)
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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. 6



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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A cognac lepárlás lépései (2)

A "brouillis”-t visszavezetik a bojlerbe egy második lepárlásra, amelyet 
"bonne chauffe"- nak neveznek. A lepárlás során három frakciót vesznek le 
két „vágással. 
Az első a”fej”: az illó komponenseket (előpárlat) tartalmazza. A tétel 1-2%-a.                                 
A második a „szív” (közép párlat): a cognac összes nemes alkotóját 
tartalmazza. Ez kerül érlelésre. Alkoholtartalma 60-72%.                            
Amikor a párlat alkoholtartalma 60% alá csökken, a lepárlómester elvégzi a 
második „vágást”.
A  harmadik frakció a „farok” (utópárlat). Ez még gazdag alkoholban, de 
számos kevéssé illékony, minőségrontó vegyületet is tartalmaz.
Az elő- és utópárlatot, amelyek kozmaolajokat és egyéb nem kívánatos 
anyagokat tartalmaznak, újra lepárolják a következő adag borral vagy a 
brouillis-val együtt.                                                                                                           
A kb. 13 órán át tartó lepárlás sikere a folyamatos felügyelettől és a 
lepárlómester tapasztalatától függ, aki beleszól a lepárlással kapcsolatos 
egyéb kérdésekbe is (a borseprő aránya, a farok visszaforgatása a borba 
vagy a brouillis-ba, hőmérsékleti görbék stb.), így erősen rányomja saját 
személyisége bélyegét a kész cognackra.

https://www.youtube.com/watch?v=KvzmIrrnps0
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Üzemi Charentais alembic lepárló 

Alembic lepárlósor a 

Rémy-Martin cégnél
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A cognac érlelése (1)

A cognac érlelésében két ember szerepe jelentős:

a kádáré és a pincemesteré. 

Hordókészítés: 

 tölgyfa kiválasztás  (rostok szerepe, pórusok, lignin) 

 Limousin tölgy ‒ durva rostú, ~30%-kal több fenolos vegyület és 

tannin oldódik ki belőle

 Allier/ Tronçais tölgy ‒ finom rostú, kevesebb tannin

 dongakészítés : 3 év levegőn szárítás  (13-14% nedvességtartalom)

 hordóformázás: dongavastagság, hordóméret, formázás (hőkezelés)

 kiégetés: az intenzitása döntő a tanninok és aromás aldehidek 

extrakciójánál.  
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A cognac érlelése (2)

Érlelés (a cognac bouquet tudatos kialakítása)

a folyamat alapvetően függ a párlat alkohol koncentrációjától:

60-70% alk.:↑ aromás aldehidek (vanillin) 

40-50%-nál: ↑ cukrok, poliolok) 

Aromaképződés: két alapvető típus

 a hordókészítési eljárástól függő: a képződés mennyisége 

irányítható:

(lignin→ coniferaldehid, szinapaldehid; hemicellulóz→ furfural)

 csak az érlelési időtől függő és azonos hordófajtánál tervezhető

(vanillin, gallusz sav, sziringaldehid)

Az érlelési technológia alapelve: az új borpárlat érlelése 8-12 hónapig 

új tölgyfa hordóban, majd továbbérlelés öregebb hordóban (a húzós és 

markáns keserű aromakomponensek elkerülése érdekében)
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A cognacok minőségi jelölése

 VS − Very Special (nagyon különleges) / *** (három csillag)

 a legfiatalabb összetevője is legalább két évig hordóban érlelt

 VSOP − Very Superior Old Pale (nagyon kitűnő régi cognac) / Réserve

 a legfiatalabb összetevője is legalább négy évig hordóban 

érlelődött, de az átlagos kora ennél sokkal nagyobb

 XO − Extra Old (rendkívül régi) / Hors d’âge / Napoléon

 a legfiatalabb összetevő legalább hat évig érlelt, de az átlag 20 év 

fölötti

A kategóriák kötelező érlelési ideje: határnap április 1.
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Híres cognac márkák

* A „Fine Champagne” jelzés arra utal, hogy 

az italt alkotó eau-de-vie-k legalább fele 

Grande, a többi Petite Champagne-beli.

Martell XO

Delamain Vesper XO

(Grande Champagne)

Remy Martin XO
(Fine* Champagne)

Hennessy Fine de CognacCourvoisier VSOP

Hine Antique XO

(Grande Champagne)
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Luxus cognac márkák

Hennessy Ellipse Hennessy Richard Rémy Martin XIII. Louis Martell L’Or

Hennessy Paradis Courvoisier L’Essence Camus Rarissemes 40 years



Érdekesség: a cognac britjei

Márka Alapítás éve Alapító Származás

Martell 1715 Jean Martell Jersey, Channel Islands

Rémy Martin 1724 Rémy Martin francia

Delamain 1759 James Delamain ír

Hennessy 1765 Richard Hennessy ír

Otard 1795 Jean Baptiste Antoine Otard viking-skót-francia

Hine 1817 Thomas Hine angol

Courvoisier 1835 Felix Courvoisier francia

Camus 1863 Jean-Baptiste Camus francia
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Miért ismertebb a cognac az armagnacnál?
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Armagnac

Az armagnac a legrégibb francia borpárlat 

(eau-de-vie). Az Armagnac régió Francia-

ország dél-nyugati részén, az Adour és a 

Garonne folyó között, a Pireneusok lábánál, 

Gers, Landes és Lot-et-Garonne megyékben 

található terület. Ez a terület nagyjából 

egybeesik a történelmi Gascogne-nyal. A 14. 

századtól készítik, de a 18. századig csak 

helyben ismerték. Az Armagnac régió három 

alrégióra osztható: Bas-Armagnac, Armagnac-

Ténarèze és Haut-Armagnac (1909-). A 

régióban ~15ezer ha-on termesztenek szőlőt.                    

1936-tól szigorú előírások szabályozzák az  

armagnac készítés minden lépését (AOC).

Az armagnac négy szőlőfajtából készült fehér bor párlata. A bort egyedi    

Armagnac alembic lepárlón desztillálják és tölgyfa hordóban érlelik több évig.             

Az armagnacot többféle minőségi kritérium szerint osztályozzák.                          

Híres armagnac márkák: Castarede, Marquis de Montesquiou, Chȃteau Laballe, 

Chabot, Janneau.
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Armagnac készítés lépései

Szőlő feldolgozás/ borkészítés: a szőlő a dél-franciaországi  Armagnac régió három 

eredetvédett területén termesztett négy fajta lehet: Ungi blanc, Baco 22 (hibrid) 

Folle Blanche, és Colombard. Októberben szüretelnek. Az erjesztés 

hagyományos fermentáció. A borok általában savasak és kis alkoholtartalmúak.

Lepárlás: ~95%-ban folytonos Armagnac alembic lepárlóval történik, a maradék 5% 

szakaszossal. A lepárlás csak az eredetvédett területeken történhet. Az 

alkoholtartalom 52-72%-s tartományba eshet (általában 52-60%). A lepárlás a 

szüretet követő év március 31-ig meg kell történjen. 

Érlelés: A párlatot 400 l-es, Gascony vagy Limousin tölgyfa hordókban, pincékben

érlelik. A pince hőmérséklete és páratartalma döntően befolyásolja a minőséget. 

A tételeket először (6-24 hónapig) új hordóban, majd a továbbiakban használt 

hordóban érlelik. 

Házasítás („coupage”): a pincemestertől függ.

Érlelési jelzetek a címkén:

VS / *** > 1 év

VSOP > 4 év

XO / Hors d’âge > 10 év

Vintage + évszám adott évi szüretből származó ital (min. 10 éves)
2005 óta a szabályozás lehetővé teszi a Blanche (fehér) Armagnac, azaz rövid 

ideig, csak 3 hónapig érlelt párlat forgalmazását is. 18



Folyamatos armagnac lepárló

A bort folyamatosan táplálják a hűtő oszlop 

tetején lévő tartályból a hűtő (hőcserélés) 

alsó részébe, ahol ellenáramban 

felmelegszik, majd bejut  a desztilláló oszlop 

felső harmadába. A buboréksapkás 

tányérokon az alkohol, az illékonyabb 

komponensek és az abszorbeált bor aroma 

komponensek felfelé, míg a víz és a kevésbé 

illékony komponensek lefelé haladnak. A pára 

a hattyúnyakon és a páracsövön át bejut a 

kondenzátorba és fokozatosan  lehűlve a 

hordóba folyik. 

A párlat színtelen, alkohol tartalma: 52-72%. 

(A hagyományos eljárásoknál: 52-60%.)

A desztilláló fa,vagy gáz fűtésű (bojler).

Lásd a 26. lapot is.

bor

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

vintage 1934

Marquis de Montesquiou

XO, Hors d’ȃge

Chabot Coeur

XO

Armagnac márkák

Chȃteau Laballe

Bas Armagnac

Hors d’ȃge

Janneau

VSOP
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Brandy de Jerez

Földrajzi árujelzővel rendelkező spanyol brandy márka az 

andalúziai Jerez régióból. Kizárólag a „sherry háromszögben” 

(Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Maria és Sanlúcar

de Barrameda által határolt területen belül) készült borból 

állítható elő. A 16. sz-tól ismert. Kezdetben gyógyászati és 

illatszer gyártási célokra használták. A Brandy de Jerez név a 

19. sz.-tól szerepel. A párlat előállítására hagyományos 

szakaszos réz lepárlót (alquitara) és ma már folytonos lepárlót 

is alkalmaznak. Az érlelés „solera” rendszerben történik. 

A  hagyományos Brandy de Jerez előállítást a Consejo Regulador del 

Brandy de Jerez szabályozza: a brandy kizárólag a fent jelzett területen 

készülhet; az érlelésre csak korábban sherry érlelésre használt amerikai 

tölgyfa hordót alkalmazhatnak; a hordó űrtartalma 500 l, az érlelésre a 

sherry gyártásnál alkalmazott solera rendszert (criaderas y soleras) kell 

használni. Az első jerezi brandy márka a Fundador. 1730-ban állították 

elő a Pedro Domecq bodegában és 1874-től forgalmazzák "Brandy de 

Jerez„- ként a sötét aranyszínű, enyhén édeskés italt. A Fundador ma 

Spanyolország legnagyobb mennyiségű export borpárlata.
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Pisco

Pisco: szőlőborból készült dél-amerikai borpárlat. Nevét 
a kecsua pisqu, azaz kismadár szóból eredeztetik. 
Innen kapta nevét a Peru dél-nyugati partvidékén 
található Pisco kikötőváros, erről pedig az ital. 
A szőlőtermesztés és borászat a 16. sz. második 
felében a spanyolok révén honosodott meg, melyhez 
hozzájárult az ország ideális klímája. Az italt spanyol 
telepesek készítették először, a Spanyolországból 
behozott orujo nevű szeszes ital helyettesítésére. 
A szőlő termesztési zóna  a Csendes-óceán partjaitól 
az Andokig terjed. 

Fő szőlőfajták: Quebranta, Mollar, Common Black (nem aromás piscohoz), 
Muscat, Albilla, Italia, Torontel, Pedro Ximénez (aromás piscohoz).
A pisco Peruban és Chilében is nemzeti italnak számít, sőt a történelmi 
dicsőségért és a Pisco eredetének jogaiért Chile és Peru máig versenyben 
áll egymással. 2013-as adat szerint Chile kb. háromszor több pisco-t állít 
elő, mint Peru. Ugyanakkor Peru exportja jócskán meghaladja Chiléét, és 
ennek kb. az 1/3-a Chilébe irányul.
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A perui pisco készítés hagyományos műveletei

Borkészítés/ vinifikálás: az aromás pisco készítésének egyik alapvető 

célja a moscatel szőlők aromakinyerése. A préselés és héjon erjesztés 

(előfermentáció) során folyamatos a polifenol és a növényi aromák 

extraakciója. Az erjesztést a jelenlévő vadélesztők végzik tart,kontrollált 

hőmérsékleten, 8-12 napig. Az eredmény 11-14%-os bor, amit rögtön 

lepárolnak.

Desztillálás: A pisco egyszeri lepárlással készül 40% körüli alkohol-

tartalommal. Általában rézből készült szakaszos lepárlókat 

alkalmaznak. A párlathoz semmit sem lehet adni, még vizet sem!

Pihentetés: min. 3 hónapig indifferens anyagú edényben (hagyományosan 

agyag).

Az  alkoholerősség szerint Chilében 4 pisco típust forgalmaznak:

 Selection (Pisco Corriente o Tradicional) 30%-35%  

 Special (Pisco Especial) 35%-40%

 Reserved (Pisco Reservado) 40%         

 Great (Gran Pisco) > 43%

alkohol 

tartalom
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Metaxa
Metaxa: borpárlat és bor elegyítésével, majd 
fűszerezésével készült híres görög italmárka. 
Az italt Szpűrosz Metaxász 1888-tól készítette. 
A borpárlat a Szamosz szigetéről származó 
Savatiano, Sultana és Roditis szőlőfajtákból 
készül. 
A szigorú előírások szerint előállított borból 
kétszeres lepárlással készítenek borpárlatot. A 
lepárló réz pot still rendszer.  
A párlat először kisméretű francia tölgyfahordókba 
kerül 2 évre, majd hozzáadják a titkos 
fűszerkeveréket, végül a külön érlelt 
muskotálybort. Ezután az italt továbbérlelik 
legalább 3 éven át (lehet jóval több is).

A Metaxa két fő kategóriában készül: csillagos és Reserve. Előbbiek közé tartozik az öt- és 

hétcsillagos változat. Elterjedt, hogy a csillagok száma a hordós érlelés éveit jelenti, de nincs 

erre utalás a cég hivatalos honlapján. A Reserve sorozat tagjai több különböző párlat elegyéből 

állnak. A Grand Olympian Reserve 12 éves érlelésű, a Metaxa Aen luxusmárka 200 különböző 

párlatból házasított 80 éves érlelésű ital. (1888 palack készült az alapítás emlékére.)

A Metaxa az előállítási módja szerint sem a borpárlatok, sem a brandyk, sem más 
hagyományos európai szeszes italok közé nem sorolható, ezért hivatalos 
megnevezése egyszerűen szeszes ital.

24



Törkölypárlatok ‒ grappa

A minőségi törkölypárlat előállítás feltételei

 Kifogástalan minőségű szőlő feldolgozás, kíméletes préselés

 A préselés után azonnal meg kell kezdeni a törköly feldolgozását: 
tömörítés, anaerob körülmények biztosítása (fóliatömlő, műanyag-
konténer, rozsdamentes tartály).

 Hosszabb tárolásnál a befertőződés elkerülése (sav adagolás, 
pH~3 )

 Irányított, ellenőrzött erjesztés feltételeinek a  biztosítása

 A kierjedt cefre minél előbbi lepárlása

 A lepárló rendszerek optimális megválasztása

 Célszerű kétlépcsős rézből készült lepárló rendszereket alkalmazni

 a „ monovitigno” kategóriában (szelektált szőlőtörköly fajták) a 
karakteres aroma kinyerésére a szakaszos lepárlás javasolt,   

 folyamatos oszlopos lepárlókat csak a tömegterméknél 
alkalmaznak

 Minimális érlelés/pihentetés (~6 hónap) szükséges, különösen az 
ízesített párlatoknál (méz)
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A grappa eredete

A grappa olasz törkölypárlat, amely az EU-ban 
földrajzi áruvédelemmel rendelkezik. Alkoholtartalma 
~40-46%. Több változata ismeretes, néhány fajtáját 
tölgyfahordóban érlelik. A borkészítés után 
visszamaradt szőlőtörkölyből párolják. A grappa
kizárólag Olaszország határain belül készülhet és 
nagyon szigorú követelmények vonatkoznak rá. 
A szőlőtörkölyből készült  párlatok előállításának 
kezdete ismeretlen. Itáliában már a 14. sz.-ban komoly 
hagyománya volt. 

Nevét valószínűleg vagy a „grappolo” (szőlőszem) vagy a „graspo” 
szőlőfürt szóból kapta, de van olyan nézet is, hogy az Észak-
Olaszországi Bassano di Grappa városka nevéből ered.
1973-tól a Nonino család forradalmasította a grappák gyártását 
azzal, hogy külön szőlőfajtánként készítette a párlatokat, ezzel 
létrehozva a "monovitigno" kategóriát.
Híres grappa forgalmazók pl.: Nonino, Nardini, Jacopo Poli, Francoli, 
Sibona.
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A grappa készítése

A grappa csak Olaszországban termett és feldolgozott szőlő törkölyéből 
készülhet, melyet részleges vagy teljes erjesztés után lepárolnak.

A grappa a maga nemében különleges ital, hiszen az egyetlen olyan párlat, 
melynek desztillálásakor szilárd alapanyag kerül a lepárlóüstbe. Ez a 
szilárd alapanyag a szőlőtörköly (a szőlő préselése után megmaradó héj, 
mag és némi must). A tökéletes grappa készítéséhez friss, lágy törkölyre 
van szükség, ami nincs nagyon kipréselve, és amelyet minél hamarabb a 
lepárlóüzembe szállítanak. Itt folyamatos ellenőrzés mellett erjesztik, majd a 
magyar törkölypálinkához hasonlóan folyamatos vagy többszöri lepárlással 
desztillálják. A kész párlat hagyományosan ízesíthető, amit minden esetben 
feltüntetnek a címkén, és kis mértékben édesíthető is. A grappa 
palackozható érlelés nélkül vagy érlelést követően. A grappát többnyire 
tölgyfahordóban érlelik, de használnak akác-, kőris- és cseresznyefa hordót 
is. Az érlelt grappa színe karamell hozzáadásával mélyíthető.

Csoportosítás az érlelés alapján:

 grappa bianca – érleletlen 

 grappa vecchia/ invecchiata – legalább 12 hónapig hordóban érlelt 

 grappa stravecchia/ riserva – legalább 18 hónapig hordóban érlelt  

 grappa ‘barrique’ – erősen kiégetett, 225 literes tölgyfahordóban érlelt 
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A hagyományos grappa készítés műveletei

1. A törköly kiválasztása, beszerzése a borászatoktól.

2. A törköly tárolása (általában betonsilók), tartósítása (pH, anaerob 
körülmények  biztosítása)

3. A törköly irányított erjesztése (zárt saválló fermentorok).

4. Az erjedt törköly kétlépcsős lepárlása (rézből készült nyitható fedelű, 
szakaszos fűtőköpenyes, gőzzel fűthető grappa-főző üstök). Előzőleg 
az üstbe töltik a betároláskor összegyűjtött törkölyt és a megengedett 
mennyiségű borseprőt (max. 25 %, alkoholra számítva 35 %). A törköly 
egy kiemelhető kosárba kerül, amelyet a lepárlás végén eltávolítanak az 
üstből. A keletkezett alszeszt oszlopos szakaszos készüléken finomítják 
(75-85%). Esetenként a magasabb metilalkohol-tartalom eltávolítására 
szakaszos metilmentesitő oszlopot is alkalmazhatnak. 

5. A  párlat kezelése. A szeszmérőkön átfolyt nyers grappát ioncserélt 
vízzel hígítják a végtermék alkoholfokához közeli koncentrációra, 
hozzáadják a lekerekítéshez szükséges mennyiségű cukrot (az olasz 
grappa törvény max. 20 g/l cukor hozzáadását engedélyezi), majd hűtik 
(-7 C° – +5 C°) és szűrik. Az érlelésre szánt grappákat min. 1 évig 
érlelik.

6. Palackozás. A  grappa végleges ízének és alkoholfokának beállítását 
követően a terméket szűrik (érlelt termékeknél) és palackozzák. 

https://www.youtube.com/watch?v=HmdpbqWcXlk 28
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Korszerű szőlőtörköly feldolgozás

A szőlőtörköly meglehetősen száraz, darabos anyag, így a lepárlóüstbe 

nem lehet szivattyúval betáplálni. A nagyüzemi törköly feldolgozásnál a   

kézi mozgatás és a hagyományos kisüsti lepárló rendszer alkalmazása 

gazdaságtalan. 

A korszerű grappa előállításnál folyamatos, horizontális lepárlót 

alkalmaznak. 

A lepárló működési elve: a megengedett mennyiségű kierjedt újbor 

seprőjével „hígított” törkölyt egy fekvőhengeres, továbbító csigával 

ellátott berendezésbe táplálják és ellenáramban gőzt vezetnek be, majd 

az  illókomponensek (alszesz) kondenzálását követően oszlopos 

lepárlóban  töményítik és finomítják (75-85%). 

29



Folyamatos horizontális törkölylepárló

erjesztett 

törköly

kifőzött törköly

g
ő
z

alkohol párák

alszesz finomító

h
ű
tő

elevátor

tö
rk

ö
ly

 
a
ls

z
e
s
z

szállító csigasor

Aranykapu /Baráti Péter 30



Calvados

1553-ból származik az első írásos emlék az almabor lepárlásáról 
egy Gilles de Gouberville nevű földesúr naplójából. A calvados 
története az almához kötődik. Az alma és az almából főzött ital 
már a görögök számára is ismert volt. A középkorban 
Normandiából lassan kezdett kiszorulni a szőlőtermesztés, és 
helyét egyre inkább az alma és az almából készített italok 
készítése vette át, s ez a folyamat a középkor végére be is 
fejeződött. A calvados elnevezés eredete bizonytalan. 
Feltehetően a "calva dorsa" (kopasz hát) latin kifejezésből 
eredhet, ami a korabeli tengerészeti térképeken tenger felőli 
partszakaszt jelentette. 

Egy kevésbé valószínű változat szerint egy a Normandia partjainál hajótörést 
szenvedett spanyol hajó, az El Salvador emlékére először El Calvador, majd "le 
Calvados" lett a terület neve. Mindenesetre az 1790. évi megye-rendszerben 
hivatalosan is elfogadott névvé vált.
1942-től törvénnyel eredetvédett (AOC - Appellation d‘Origine Contrôlée) ital: 
egy almaborpárlat csak akkor calvados, ha teljesíti annak gyártási előírásait, és a 
törvényben rögzített Calvados régióban, illetve annak két, külön megnevezett 
térségében (Calvados Domfrontais és Calvados Pays d’Auge) készült. 
A Calvados „aranykora” a filoxéravész után következett, amikor teret hódított a 
kieső szőlőbor-párlatokkal szemben.

A calvados hagyományos normandiai almaborból készített, érlelt gyümölcspárlat.
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A Calvados régió térségei

La Manche
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Eredetvédett (AOC) Calvados térségek jellemzése

 AOC Calvados térség

A calvados több mint 70%-a innen származik.

A párlatot minimum két évig kell tölgyfahordóban érlelni.

A felhasználható alma és körtefajták meghatározottak.

Az előállítás minden lépése (préselés, erjesztés, lepárlás, érlelés) szabályozott.

A lepárlás általában oszlopos-folyamatos. 

 AOC Calvados Pays d'Auge térség
A calvados kb. 25%-a származik innen.

Kiterjedt és szigorú minőség-ellenőrzés, többlet szabályok érvényesek. 

A cidert (almabor) minimum hat hétig kell erjeszteni. 

A bor lepárlására kétszeri desztillációt (Charentais lepárló) alkalmaznak. 

A párlatot minimum két évig kell tölgyfahordóban érlelni.

 AOC Calvados Domfrontais térség
A calvadosnak csak kb. 1-2%-át készítik itt.

Az ital alapanyagában legalább 30% körte kell legyen. 

A lepárlás általában oszlopos-folyamatos. 

A párlatot minimum három évig kell tölgyfahordóban érlelni.

 Részben az AOC térséghez tartozó területek
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A calvados előállítása (1)

A Calvados előállítása nem nevezhető gazdaságos eljárásnak.        
Egyrészt 12-20 kg alma felhasználásával lehet 1 liter 40 %-os párlatot 
készíteni, másrészt az oxidatív érlelési eljárás során tetemes mennyiségű 
(2-4% /év) alkohol párolog el.

A Calvados készítése szempontjából meghatározó, hogy a friss almalé 
mekkora cukor-, illetve savtartalommal bír. A tökéletes minőségű ital 
elkészítésének alapvető feltétele az alaptípusok (édes, fanyar, keserű) 
kiegyensúlyozottsága és megfelelő aránya, kis mennyiségű körtével 
kiegészítve. A vidék több mint 200 almafajtájából a helyi calvados-készítők 
saját receptjük szerint állítják össze a cefrét. (Egy tipikus recept: 30% 
édes, 40% fanyar és 30% keserű alma.)

A gyártás menete:                                                                     
A leszedett almát pürévé darálják, majd kipréselik a levét. Az almalé hamar 
erjedni kezd, a természetes erjedés eredménye az almabor (cider), amit 
önálló italként is fogyasztanak. A lepárlás az almabor ízvilágának a 
kialakulása után kezdődik. A lepárlás vagy kétszeres szakaszos (Alembic-
Charentais) vagy folytonos. A friss párlat színtelen és olykor agresszív 
illatú, ezt a hosszú tölgyfahordós érlelés eltünteti és kellemes aromákkal, 
aranyló színnel gazdagítja az italt. Ennek érdekében előszeretettel 
alkalmaznak kisméretű hordókat. Az AOC előírása szerint minimum két 
évig* kötelező hordóban érlelni, de a borpárlatokhoz hasonlóan léteznek 
hosszabb érlelésű Calvadosok is, a korral értékük is jelentősen emelkedik. 

34



A  calvados előállítása (2)

Korszerű kézműves Calvados 

lepárló rendszer

Kocsira szerelt „mobil” 

calvados főzőgép

A Franciaországban érvényes szabályozás szerint kereskedelmi 
forgalomba csak 40-42 fokos erősségű ital hozható. A hagyományos 
calvados ennél erősebb, akár 72 %-os is lehet, amit az 1950 előtti 
szabályozás megengedett. Azóta új ilyen engedélyt nem adnak ki, de a 
régiek alapján még lehet ilyen töménységű italt készíteni. Eszerint 
engedélyezett volt, hogy házilag, rendszerint a település által közösen 
fenntartott, kocsira szerelt, házról házra vontatott desztillálót 
használjanak a termelők. 
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A calvadosok minőségi jelölése

 Fine / *** / 3 alma / V.S.
 a legfiatalabb összetevője is legalább két évig hordóban érlelt

 Vieux / Reserve
 a legfiatalabb összetevője is legalább három évig hordóban érlelt

 V.S.O.P. / V.O. / Vielle Reserve
 a legfiatalabb összetevője is legalább négy évig hordóban 

érlelődött

 XO / Extra / Hors d’âge / Napoléon
 a legfiatalabb összetevő legalább hat évig érlelt, de gyakran sokkal 

tovább

 Millésimé + évszám
 adott évben lepárolt calvados
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Ismertebb calvados márkák

Pays d'Auge régió Calvados régió
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Különböző növényi alapanyagokból erjesztett és 

desztillált párlatok: 

 Gabona alapú párlatok: whisky, 
gabonapárlat (Korn), 
Bierbrand (sörpárlat)   

 Egyéb növényi alapú párlatok: rum, cachaça [cukornád] 
tequila, mezcal [agavé]
borovička [boróka]

 Koji (kodzsi) kultúrával (Asp. oryzae) készült párlatok

 alapanyag elsődlegesen rizs, köles, cirok

soju (szodzsu), shochu (sócsú), baijiu (pajcsiu), sake (szaké)

„Kétszer” lepárolt ízesített párlatok:

 borókaízesítésű: desztillált gin [21]*, London gin [22]
(a „borókaízesítésű szeszes italok” [19] és a gin [20] nem kell kétszer 

desztillált legyen)

* A szám a 2019/787 EU rendelet I. mellékletében szereplő kategória száma
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A whiskyről általában

A whisky szó kelta eredetű, az ír uisce beatha és a skót gael uisge 
beatha kifejezésből ered, jelentése aqua vitae, az élet vize. 

A világon már nagyon sok whisky-félét ismerünk, így szinte kifogyhatatlan 
a rendelkezésre álló kollekció.

A négy fő fajta:  skót whisky, ír whiskey,

amerikai whiskey, kanadai whisky.

A legmarkánsabb és a legváltozatosabb a skót whisky, amely jellemző, 
füstös ízét a tőzeg füstjétől kapja. A skótok eredetileg malátázott árpából 
készítették a (malt) whiskyt, és csak később lágyították a kukorica és 
gabona alapú (grain) whiskyvel.

Az írek az árpán kívül rozst, búzát, sőt zabot is használnak whisky 
alapanyagként, és gyakorlatilag nem alkalmaznak tőzeges füstölést.

Az amerikaiak két fő whiskey-féléje a kukorica alapú bourbon, amelyet 
égetett hordóban érlelnek, és a rye, ami viszont rozs alapú és fűszeresebb 
ízű fajta. Forgalmaznak még blended / kevert whiskeyt is, amelynek csak 
20%-ban kell whiskeyt tartalmaznia. 

A kanadai whisky is egyfajta keverék, hiszen kukorica, rozs, és búza 
keverékéből párolják le, de ennek ellenére szintén rye-nak nevezik.
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A skót whisky történetének mérföldkövei

1494. Az első írásos emlék Skóciából. IV. Jakab leltára. John Cor szerzetes 8 hordó

malátát kapott „aqua vitae” („uisge beatha”) készítésére.

1505. Edinburghban monopóliumot kapnak az „aqua vitae” előállítására a felcserek.

1579. Az első skóciai törvény az „aqua vitae” előállításáról.

1690. Az első név szerint említett skóciai lepárló (Ferintosh).

1707. Anglia és Skócia egyesülése, így az angol adókat meg kell fizetni a skót whisky 
után. A illegális whisky lepárlás ugrásszerűen megnövekszik.

1763. Az első hivatalosan bejegyzett skóciai lepárló (Glenturret).

1823. Szeszengedélyezési törvény (Excise Act): engedélyhez köti a whisky gyártást és 
mérsékli az adót.

1831. Aeneas Coffey szabadalmaztatja és bevezeti oszloplepárlóját. Ez a 
gabonawhiskyk ipari (folytonos) előállításának alapja.

1853. Andrew Usher elsőként állít elő malátawhisky és gabonawhisky keverésével 
blended / vatted whiskyt (Usher’s Old Vatted Glenlivet).

1880- A skót whisky export fellendülése (filoxéravész).

1908. A Királyi Whisky Tanács először szabályozza a skót whisky megnevezést.

1920. USA szesztilalom: törvényesen csak orvosi receptre vagy vallási célból 
forgalmazható 0,5%-nál nagyobb alkoholtartalmú ital. (1933-ig tart.)

1940. Az Egyesült Királyság skót whiskyvel fizet az USA-nak hadi felszerelésért.

1989. Az EK rendeletben szabályozza a whisky készítés lépéseit.

2009. Hatályba lép a ma is érvényes „The Scotch Whisky Regulations”. 40
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Whisky vagy whiskey?

A történelmi és kereskedelmi háttér függvénye:

Skócia, Kanada: whisky

Ír-sziget, USA: whiskey (vannak kivételek, pl. 
„Maker’s Mark whisky” az USA-ból)

A világ többi részén (pl. Japán, India): whisky 

42



Whisky típusok (Skócia, Írország)

 malátawhisky (malt whisky): kizárólag  malátából (főleg árpa) erjesztik és 
hagyma alakú kisüsti lepárlóban (pot still) desztillálják  

 házasítatlan malátawhisky (single malt): egyetlen lepárlóhelyen készített 
malátawhisky

 házasított malátawhisky (blended / vatted / pure malt): többféle, különböző 
lepárlóhelyeken készült malátawhisky keveréke

 gabonawhisky (grain whisky): malátázott árpa és legalább egy másfajta – nem 
malátázott, hanem főzött – gabonaszem keverékéből erjesztik, és utána 
általában folyamatos lepárlással (Coffey still) készítik. 

 házasítatlan gabonawhisky (single grain): egyetlen lepárlóhelyen készített 
gabonawhisky

 házasított gabonawhisky (blended grain): többféle, különböző lepárlóhelyeken 
készült gabonawhisky keveréke

 kevert whisky (blended whisky): malátawhiskyk és gabonawhiskyk keveréke. Az 
ilyen whisky általában több lepárlóhelyről származik és nem viseli a lepárlóhely 
nevét. Az egyszerűen Scotch whisky vagy Irish whiskey megnevezés általában 
ezt a típust takarja. 

 single (pure) pot still whiskey: kizárólag Írországban készítik malátázott és 
malátázatlan árpa kevert pépjéből, kisüsti lepárlással.
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A whisky törvényi szabályozása (EU)

A 2019/787/EU rendelet szabályozza a whisky készítés minden lépését: 

 Nyersanyaga részben vagy egészben malátázott gabona, amelyet 

malátadiasztázzal és/vagy más természetes enzimmel cukrosítottak.

 Élesztő segítségével erjesztették.

 Egy vagy több lépésben 94,8%-nál kisebb alkoholtartalomra párolták 
le.

 Legalább 3 évig legfeljebb 700 l-es fahordóban érlelték.

 A palackozott termék alkoholtartalma legalább 40%. 

 Alkohol hozzáadására sem hígított, sem hígítás nélküli formában nem 
kerülhet sor. 

 A whisky vagy whiskey még az íz lekerekítése érdekében sem 
édesíthető vagy ízesíthető, és a szín módosításához használt 
karamellen (E150a) kívül egyéb adalékanyagot nem tartalmazhat. 

 A „whisky” vagy „whiskey” előírt neve csak akkor egészíthető ki a 
„single malt” kifejezéssel, ha csak malátázott árpából párolták le 
egyetlen lepárlóhelyen. 
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Malátázás                         Cefrézés                        Fermentáció

Lepárlás                                                   Érlelés

A hagyományos whisky gyártás műveletei
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A whisky előállítás lépései I. 
(Malátázás és cefrézés)  

 Nyersanyagok: árpa, búza, kukorica, rozs

 Malátázás: célja a keményítőbontó enzimek aktivitásának kialakítása, 

növelése

áztatás – ~45%-os nedvességtartalomra, teljesen lepje el a víz, időként a 

vizet cserélni kell (2-4 nap)

csíráztatás – a teljesen átázott árpa az ún. malátaszérűre kerül 15-50 

cm-es rétegben, időnként forgatni kell a keletkező hő miatt; ha a csíra 

eléri a mag hosszának 2/3-át (4-5 nap), akkor megszakítják a folyamatot 

(„zöld maláta”)

szárítás-aszalás – a nedvességtartalom leszállítása 3,5-6,5%-ra

 Cefrézés: cél a fermentálható extrakt előállítása a gabonából 

malátawhisky (az eljárás azonos a sörgyártási cefrézéssel)

szakaszos lépések: malátaőrlés, többlépéses vizes extrakció

A felhasznált víz/maláta arány ~4 t/t. A cefrézési idő: 8-12 h
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A whisky előállítás lépései II. 
(Cefrézés folyt. és fermentáció)  

gabonawhisky (szakaszos és folytonos): keményítő konverzió + infúzió 

szakaszos cefrézés: a gabona túlnyomásos feltárása (2,5 t víz / t 

gabona; 2 h; 3-3,5 atm), betáplálás a cefréző kádba, lehűtése 62,5 0C-ra, 

~15% maláta hozzákeverés és többlépéses vizes extrakció

folytonos cefrézés: a gabona őrleményt és a maláta egy részét (~1/6) 

vízzel összekeverik (65 0C), a zagyot 165 0C-on feltárják (jet cooker), 

lehűtik 60 0C-ra, hozzákeverik a többi malátát és folytatják a cefrézést.

 Fermentáció: Saccharomyces cerevisiae szelektált fajélesztő. 

Az erjesztés hasonló a többi italtechnológiához. 

A tipikus erjedési idő viszonylag rövid: 40-48 h. Az ennél rövidebb  

fermentáció rontja a párlat minőségét, míg a lényegesen hosszabb 

fermentációnál fennáll a veszély a bakteriális fertőzésre (Lactobacillus, 

Leuconostoc, Pediococcus). Ezek elszaporodása jelentős ízhibákhoz és  

alkohol veszteséghez vezet. 
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A whisky előállítás lépései III.
(lepárlás) 

Desztillálás: a whisky lepárlására két eljárást alkalmaznak.

 szakaszos (pot still): hagyományos rézüstös lepárló. Négy fő részből áll: az üst 

(pot), a hattyúnyak (swan nack), a páracső (lyne arm) és a hűtő (condenser). 

Kétszeri (estenként háromszori) lepárlást végeznek. Karakteres aromás párlat 

keletkezik. 

 folyamatos (column still) lepárló: több változata van, energiatakarékos.  

Általában a blended whiskykhez szükséges grain whiskynél alkalmazzák. 

Kevésbé karakteres aromák jellemzik a párlatot.  

 Az alapváltozatot Aeneas Coffey szabadalmaztatta. A lényege két egymás 

mellett álló négyszögletes oszloplepárló: cefre- (analyzer) és rektifikáló-

(rectifier) oszlop. A korszerű rendszerek saválló acélból készülő hengeres 

oszlopok. A cefreoszlop tetején a hűtő előtt rézbetétes töltet van a páratérben. 

A rektifikáló oszlopban buboréksapkás és szitafenekes tányérokat 

alkalmaznak. 

 Doublerrel (folyamatos rézüst lepárló) kiegészített egyoszlopos  rendszer. 

Az USA-ban a bourbon és az erősen aromás párlatoknál (67-70%) 

alkalmazzák. Az oszlopról érkező kondenzátumot újra melegítik majd 

kondenzálják - kvázi újabb lepárlás – de folyamatos a rendszer.
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A whisky előállítás lépései IV.
(érlelés) 

Az érlelési folyamat a whisky készítésének legidőigényesebb lépése. A nyers párlat 

színtelen és érzékszervileg élvezhetetlen. A kívánt íz az érlelés komplex folyamata 

során alakul ki (alapérlelés-utóérlelés). A lepárlásnál az illékony komponensek 

dominálnak, míg a fahordós érlelésnél döntő a nem illékony komponensek 

képződése, kialakulása, illetve néhány illékony alkotó átalakulása. 

Az érlelés három fő tényezője: a párlat, a fa és a klimatikus viszonyok. 

Fahordó fajták: új, kiégetett amerikai fehértölgy (Quercus alba), spanyol és 

amerikai tölgy (Quercus petraea) 

hordóméretek: amerikai standard (191 liter), 

hogshead / nagyhordó (225-250 liter)

használt sherrys hordó (500 liter) 

Raktározás:  tradicionálisan egy- vagy többszintes épületben. A hordók fa/acél 

állványokon vannak elhelyezve több emeletes sorban. Kontrollált klimatikai

viszonyokra van szükség: a hőmérséklet és a páratartalom befolyásolja a víz és az 

alkohol veszteséget. 

a hőmérséklet nő → növekvő víz és alkohol veszteség

a páratartalom nő → kisebb víz és nagyobb alkohol veszteség

Skóciában (hűvös, párás): az érlelésnél az ital %-os alkoholtartalma csökken

USA-ban (meleg, száraz klíma): az érlelésnél az ital %-os alkoholtartalma nőhet
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A whisky előállítás lépései V.
(érlelés folyamatai) 

Az érlelés során jelentős érzékszervi, kémiai és oldhatósági változások történnek. 
A  friss párlat nyers, éretlen karakterű (savanyú, füves, olajos, kénes, csípős).

Érzékszervi változások: telt, lesimult komplex aromák (vanillin, fűszeres, virágos, fás, 
tőzeges). A használt hordó csökkenti az érlelés intenzitását.

Kémiai változások: makromolekulák oldódása, lebontása, reakciója.

A fa extrakció függ a fa fajtától és a hordókészítéstől. Az európai tölgyben több a 
tannin és kevesebb a lakton. Európában a hordó érett, napon szárított dongából 
készül, és enyhe füstölést alkalmaznak. Amerikában kiégető kemencében szárított 
fából készül a hordó erős belső kiégetéssel. Az elszenesedett  belső „aktív szén” 
réteg eredményezi az erőteljes „bourbon” jelleget. A hőbomlás hatására nő a 
laktonok, a fenolos extraktok, a maltol és ciklopentének (fa poliszacharidokból), vala-
mint más bomlás termékek (transz-oktenálok és nonenálok) mennyisége gyantás fa-, 
zöld citrus illatokat, stb. okozva. Központi szerepe van a lignin bomlásnak az aroma 
képzésben (vanillin, sziringaldehid, szinapaldehid). Az érlelés során ezek a 
komponensek extrahálódnak az alkoholban és további oxidációs, hidrolítikus lépések 
játszódnak le. Másik főparaméter az érlelésnél a felület/térfogat arány.

Az alkalmazott hordók méretei 191 és 500 liter között változnak. 

Általános szabály: kisebb térfogat → nagyobb felület/térfogat arány → gyorsabb 
faalkotó extrakció, de nagyobb arányú párolgás. 
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A whisky előállítás lépései VI.
(érlelés, komponensek kölcsönhatásai) 

A párlat komponenseinek reakciói

Az érlelés során a párlat karaktere változik (aromák csökkenek, eltűnnek): 

 alacsony forrpontú komponensek párolgása (acetaldehid, etilfomiát, aceton)

 adszorpció a hordó felületén 

 kémiai reakciók, komponensek kölcsönhatása

A kémiai reakcióknál az oxidáció, az észter- és acetálképzés a legjelentősebb.

Oxidáció: alkoholból→ acetaldehid és ecetsav,

dimetilszulfidból → dimetilszulfoxid

fa extraktból (Cu katalizátor) → vicinális hidroxifenolok

Az acetál/acetaldehid egyensúly alapvető az aromáknál (csípős/gyümölcsös); ezt 

befolyásoló tényezők: a pH, az etanol koncentráció és a hordó típusa.

Észterképződés: a fa és a párlat komponensei között (szerves savak és etanol) 

Átészterezés: az etanol felesleg kedvez az etil-észterek és az aromás savak 

reakciójának  

 acetál képződés: RCHO ROH RCH(OH)-OR ROH RCH(OR)2

aldehid alkohol félacetál alkohol teljes acetál

 Laktonok: gyűrűs belső észterek

hidroxi-karbonsavakból keletkeznek:
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A whisky előállítás lépései VII.
(késztermék előállítás)

Szűrés: a legtöbb whiskyt palackozás előtt szűrni kell. 

Ok: az alkoholtartalom változása az érlelés (~50-70%) és a palackozás 

(~40-50%) között. E hígítás következtében kiválhatnak kozmaolajok, a nagy 

molekulatömegű lipidek, az észterek és az alkoholban oldódó ligninek.

Eljárás: hideg szűrés (-10 0C < t < 10 0C), [a skót whiskyknél: -2 0C < t < 2 0C]. 

A szűréshez  lap/keretes szűrőréteget (cellulóz, diatómafölddel impregnált  

cellulóz, aktív szén) alkalmaznak. A szemcseméret: 5-7 μm. A  paraméterek 

beállítása és a szűrési hatékonyság függ a hordótól és az elvárt stabilitástól.

Keverés / blending: a cél  kiegyensúlyozott, jellegzetes aromájú és állandó 
minőségű  márkák előállítása. Alapvető szerepe van a keverő szakembereknek, 

a standard illat üvegcsék használatának, a szenzorikus teszteknek, és az ún. 

ízkerekeknek. Az általános keverési elv: kevéssé testes (folyamatos lepárlással 

készült nagy alkoholtartalmú) gabonawhisky és több különböző évjáratú testes 

(szakaszos lepárlással készült) malátawhisky különböző arányú elegyítése.
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Útmutató az                       

érzékszervi vizsgálathoz   

„Whisky Wheel” 

(whisky kerék)

A  kóstolás szempontjai:

szín                                              

illat                                              

ízvilág

lecsengés
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Skót whisky

A skót whisky nevet definíció szerint 

csak Skóciában desztillált és legalább 

három évig tölgyfa hordóban érlelt 

whisky viselheti. Legalább kétszer, 

némely esetben háromszor párolják le. 

A nemzetközi jog is védi. Ha több 

hordóból keverik őket, akkor 

meghatározó a legfiatalabb összetevő 

kora. Több whiskynél (cask strength)

hiányzik a kormegjelölés, mivel 

minimális mennyiségben tartalmaznak 

ízesítésül fiatalabb összetevőket.

A skót whisky alaptípusai a malátawhisky (malt) és a gabonawhisky (grain), 

amelyekből keverékeket (blended) készítenek. Ez utóbbiak uralják a piacot, 

de a legmagasabb ára a házasítatlan malátawhiskynek (single malt) van.
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Skócia whiskyt előállító régióik

Speyside

Islay

Campbeltown

Highlands

Lowlands

OrkneyIslands

Lewis 

Skye

Mull

Jura

Ir whiskeys
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A skót whisky előállítás régiói

A skót whiskyk gyártási helyeit általában hat régióra osztják, annak ellenére, 
hogy a Skót Whisky Szövetség csak ötöt definiál. Ez inkább földrajzi, 
mint jelleg szerinti beosztás. A régiókon belül is nagy a változatosság a 
whiskyk között.

Speyside régióban van a skót lepárlók több mint a fele. Ez a whisky-régió. Olyan 

ez a régió a malt whiskey-nek, mint a Cognac régió a borpárlatnak. 

Highlands: a legnagyobb területű, változatos jellegű régió, számos lepárlóval

Lowlands: a legdélebbi, nagy területű régió, de mindössze 3 lepárló működik itt.

Campbeltown: Campbeltown volt valaha a „whisky fővárosa”. A 19. sz. végén még 

több mint 20 lepárló működött itt, de ma már mindössze csak 3 üzemel.

Islay: a kis sziget (ejtsd: „áilá”) a Hebridák egyik Campbeltown-hoz közeli szigete,  

Skócia „whisky szigetének”is nevezik. Nyolc működő lepárlója van, a kilencedik 
2005-ben kezdett működni (erősen „tőzeges” jelleg jellemzi).

Islands / Szigetek: az összes Skóciához tartozó whiskytermelő szigetet (Orkney, 

Shetland, Hebridák és néhány egyéb szigetet foglalja magában, Islay kivételével, 
Néhány különlegesnek tartott skót whisky hazája. (Ez az a régió, amelyet a Skót 
Whisky Szövetség nem önállónak, hanem a Highland régióhoz tartozónak tekint.)
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A skót whisky régiók / lepárlók száma / leghíresebb márkák / 

jellegzetes aromák:

 Speyside / >60 / Balvenie, Cardhu, Cragganmore, Glenlivet, 

Glenfiddich, Macallan / alma, vanília, tölgy, maláta, szerecsendió, 

aszalt gyümölcsök

 Highlands / >25 / Dalmore, Dalwhinnie, Glenmorangie, Highland

Park, Oban / gyümölcskenyér, maláta, tölgy, hanga, aszalt 

gyümölcsök és füst

 Islands / <10 / Jura, Talisker / füst, sósvíz, olaj, fekete bors és méz

 Islay / <10 / Ardbeg, Caol Ila, Laphroaig, Lagavulin / tengeri moszat, 

sósvíz, karbol-szappan, füst és füstölt hering

 Campbeltown / <5 / Glengyle, Glen Scotia, Springbank / sósvíz, 

füst, aszalt gyümölcsök, vanília és karamell

 Lowlands / <5 / Auchentoshan, Glenkinchie / fű, lonc, tejszín, 

karamell, pirítós és fahéj
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Classic Malts of Scotland by UDV

Lowland Islay West Highland Speyside Islands (Skye) Highland
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Speyside Highlands Isle of Skye

Íz profilok – eltérő régiók
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Íz profilok – azonos régió



A skót whiskygyártás jellemző berendezései

maláta aszaló

erjesztőkádak pot still (szakaszos) lepárló

Coffey lepárló érlelés hordókészítés

63



A hagyományos skót whisky lepárlása (1)

A hagyományos malátawhiskyt kétszer párolják rézből készült szakaszos 

rendszerben (pot still). (A lepárló üstök 9-15 ezer literesek.)

A réz előnyei: jó munkálhatóság, jó hőátadás, katalitikus tulajdoság, képes 

semlegesíteni néhány kén vegyületet és kellemetlen aroma komponenst. Az üst 

fűtése lehet – közvetlen: gáz,fa, tőzeg, szén (keverés, odaégés veszélye)

közvetett: gőz (csőkígyó)

Az üst alakja változó: alul széles és domború, a válla „szamárhát”-szerű boltozat.

A lepárló további részei: hattyúnyak (egyszerű-, hagyma- gömb- és a laterna forma), 

fej, páraelvezető cső (számtalan konfiguráció), 

hűtő, ami lehet hagyományos csőkígyó (worm), csőköteges 

hőcserélő vagy tányéros hőcserélő.  

A különböző lepárlónak nagy szerepe van a refluxban, az energia felhasználásban, a 

réz kontaktus intenzitásában, az alkohol kihozatalban és a párlat minőségében. 

Néhány  lepárló, purifiert „töményítőt” alkalmaz a második lepárlásnál. Ez egy pipa, 

amely a desztillátum egy részét kondenzálja a páraelvezető csőben és visszavezeti   

a hattyúnyakba, növelve a refluxot.

Az ismertebb márkák közül közvetlen fűtési rendszert alkalmaz pl. a Glenfiddich, a

Macallan és a Springbank lepárló. Purifiert használ pl. az Ardbeg, a Talisker és a Glen

Grant lepárló. (Utóbbi az egyetlen, amely mindkét lepárlásnál használ purifiert.)
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magas skót lepárló

(Glenmorangie)

tipikus skót lepárló

alacsony skót lepárló

(Lagavulin)

szűkített skót lepárló

(Glenkinchie)

lepárló purifier-rel

(Glen Grant)

A – gömbölyű fedél (spherical lid)

B – illesztő elem („szamárhát”)

C – kónikus hattyúnyak 

(conical swan neck)

D – könyök (bend) / fej (head)

E – páracső (lyne arm)
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Páracső térállás

gazdag 
illókomponens

szakaszos 
lepárlás

kisüsti eljárás
(pálinka)

kiegyensúlyozott 

párlatösszetétel

folyamatos 

lepárlás

komplex 

párlatösszetétel

szakaszos                          

kétszeri lepárlás

(whisky)

„könnyű” „átlagos” „telt”
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A hagyományos skót whisky lepárlása (2) 

A cefre desztillálása nem egyszerű elválasztási művelet. A hőhatás és a réz
számos aroma komponenst átalakít. 

A hő elősegíti a Maillard reakciókat (furfurolok) és a kénvegyületek (tiofének 
és poliszulfidok) koncentrációjának növekedését, kénes csípős és kellemetlen 
gabona ízt okozva (kis koncentrációban komplex, kellemes sült illat). A hő 
katalizálja az aldehidek redukcióját alkoholokká és savakkal az észterek 
képződését.  A lignin  komponensekből (pl. a kumarin és a ferula savak) 
borsos illatú guajakolok képződnek. Bakteriális fermentációs termékekből hő 
hatására akrolein (borsos íz) keletkezhet. Elsősorban a szakaszos lepárlásnál 
kozmaolajok, 2-fenetanol (virágillat) és fenolok (karamelles íz) is keletkeznek.

A  réz katalizálja a legtöbb kénes-, gabona-, húsos és utópárlat jellegű 
kellemetlen illatok megszüntetését. A réz különösen a cefre lepárlóban fontos. 
A réz felület teljes elhagyása a második (alszesz) szeszlepárlóban meglepően 
kis hatással van a fenti kellemetlen illatkomponensekre. 

Az első lepárlás (cefre lepárlás) egyszerű desztillálás, az illékony 

komponensek  elválasztása, a 6-9%-os cefréből 20-25%-os alszesz kinyerése. 

Általában előmelegített cefrét vezetnek az üstbe, A lepárlás ideje 4-7 óra (a 

maradék alkohol- tartalom <1%-nál és kb. a cefre egyharmada desztillált át). 

A maradék a ”pot ale”.
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A hagyományos skót whisky lepárlása (3)

A második lepárlás frakcionált desztillálás. Az alszeszt összekeverik az előző 

szeszlepárlás elő- és utópárlatával.

A második lepárlásnál három frakciót (két vágás) választanak el:

a) előpárlat / fej / head / foreshot ‒ kellemetlen, mérgező

b) középpárlat / szív / heart / spirit cut (szesz)

c) utópárlat / farok / tail / feints (szesz utója)

A lepárlóüstben visszamaradt folyadék a lepárlási maradék (spent lees)

A második lepárlás általában 8 órán át tart.

Az előpárlat fő komponensei: acetaldehid, metanol, észterek, illó kén 

vegyületek, valamint a visszakevert utópárlatok zsírsavai, azok észterei és a 

kozmaolajok, amelyek csak magasabb alkoholkoncentráció esetén oldódnak, 

~46% alkoholtartalomnál már opálosodást okoznak. A első vágás 

megállapításához ún. „felhősödési” tesztet végeznek, vagyis megnézik, hogy 

vízzel való hígítás esetén bekövetkezik-e az opálosodás. Ha ez a teszt már 

negatív, kezdődhet a középpárlat gyűjtése, amelynek a vége ~65-72%-nál 

van. A második vágási pontot ízleléssel, alkoholfok alapján vagy időpont 

szerint hajtják végre.
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A hagyományos skót whisky lepárlása (4)

Az  utópárlatban maradnak a desztilláció végső illékony komponensei. Az 

aromák  lassan növekednek a lepárlás vége felé. Megjelennek a kellemes 

gomba-, gabona- és kukorica-aromák, valamint a dohánylevél, hamu, föld és 

hal illatok.  Az utópárlat gazdag fenolokban, füstös aromákban és magasabb 

rendű alkoholokban.

A vágási pontok meghatározása erősen függ attól, hogy milyen karaketerű

whisky előállítása a cél:

A kevéssé észteres jellegű whiskyhez (nagyobb illékonyságú komponensben 

gazdagabb) magas lepárlókat, lassú lepárlást, maximális refluxot, emelkedő 

páracsövet és csőköteges („shell and tube”) hűtőt kell alkalmazni a maximális 

réz kontaktus érdekében, valamint rövidebb elő- és hosszabb utópárlatot kell 

vágni. 

A „tőzegfüstös” whiskynél  lehetőleg az összes fenolos vegyületet meg kell 

fogni a második vágásnál, de el kell kerülni a túlzott utópárlati részt.

A második vágási pont meghatározó a whisky végső karakterében. A túlzottan 

gyors utópárlat vágás eredményezheti a hosszú szénláncú zsírsavak 

visszamaradását, ami az újra felhasználásnál technológiai problémákat 

okozhat.
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Skót malátawhisky desztillálás folyamatábrája

leerjedt cefre                         

(~6-9%)

Cefre lepárló

Alszesz                                        

(~20-25%)

Rektifikáló oszlop

előpárlat középpárlat                 utópárlat                                  

(head)                  Whisky (heart)                 (tails)                                        

(~65-72%)

szeszmoslék

(pot ale)

párlási maradék   

(spent lees)
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Tradicionális, egyedi lepárlási rendszerek

„Két-és félszeres” lepárlási  rendszer 

Springbank lepárló (Campbeltown régió)
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Néhány különleges

prémium skót whisky 
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Auchentoshan

Az  Auchentoshan lepárlót 1817 körül alapították.  
Igazi skót-alföldi stílusban (háromszori lepárlás) 
készítenek széles választékban „single maltot”.            
A lepárló jelenleg a Suntory csoport leányvállalatáé.    
A háromszoros lepárlás eredménye selymes, tiszta 
párlat, mivel a hagyományos pot still technológiával 
meglepően magas alkoholtartalmat érnek el (80%). A 
kiváló érlelési módszereik és a hordóválasztás 
eredményeként könnyed és kifinomult párlatokat 
forgalmaznak. A két legnépszerűbb termékük az  
Auchentoshan Classic és a Three Wood (bourbon –
Oloroso Sherry – Pedro Ximenez Sherry hordós 
érlelési sorrend). Az érlelési idő nincs jelölve.

A Classic jellemzői:
Alkoholtartalom: 40 %
Szín: halvány (rövid bourbon hordós érlelés)
Illat: rengeteg vanília, friss fűre emlékeztető 

jelleg
Ízvilág: malátás, marcipános, citrusos és almás 

jegyek
Lecsengés: viszonylag rövid, telt gyümölcsös és 

virágra emlékeztető jelleg 
73



Glenlivet 1943, Private Collection

A Glenlivet lepárlót 1824-ben alapították a Speyside-i területen, Moray-ben, és 
azóta is működik folyamatosan. A lepárló jelenleg az Pernod-Ricard cég tulajdona. 
1822-ben, az akkor még illegális lepárló termékét megkóstolva, IV. György király 
elrendelte, hogy a skóciai ünnepségeken Glenlivet whiskyt kell felszolgálni.

Jellemzők:

Szín: telt gesztenye barna, vörösesbarna árnyalattal
Illat: komplex hordós jegyek
Ízvilág: nagyon komplex, meghatározóan hordó ízekkel; 

továbbá kávés, tejcsokoládés, égett narancsos
Lecsengés: hosszú; az elnyújtott utóízben érezhető a hordó 

mellett tőzeges jelleg is  
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42 palack készült a képen látható, 1943.01.14-
én lepárolt és a 121-es hordóba (sherrys) 
töltött párlatból, amelynek alkoholtartalma 
49,1%.
A különlegessége ennek az italnak, hogy 
ugyanaz nap párolták le, amikor megkezdődött 
az ún. „casablancai konferencia” Churchill, 
Roosevelt és De Gaulle részvételével, s amely 
nagy hatással volt a II. világháború folytatására



Glenmorangie The Quinta Ruban 14 Year Old

A Glenmorangie lepárlót 1843-ban alapították a skót felföldön (Highlands), Ross-
shire-ben. 2004 óta az LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) cégcsoport 
tulajdonában van.

2004 után bevezették a különleges utóérleléses sorozatukat, 
amelynek tagjai a tölgyfahordós érlelés után kapnak egy 
desszertboros hordós utóérlelést. Ezek a whiskyk az alábbiak:

Lasanta ‒ sherry (Oloroso és Pedro Ximenez) hordós utóérlelés

Nectar d’Or ‒ sauternes-i hordós utóérlelés

Quinta Ruban ‒ portói hordós utóérlelés

Jellemzők:
Alkoholtartalom: 46%
Szín: bronzos
Illat: nyári gyümölcsös, aromás cédrusos, tejeskávés 

és mandulás süteményes jegyek
Ízvilág: csokoládé mousse, narancsolaj, mandula, 

fekete-ribizli és mazsola 
Lecsengés: párolt bogyós gyümölcsökben és 

étcsokoládéban gazdag
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Laphroaig

A Laphroaig lepárlót 1810-ben alapították Islay sziget déli tengerparti öblében.             
A Laphroaig unikális aromája részben a tengerpart közelségének, a nagy 
nedvességtartalmú tőzegnek és a padlós malátázásnak köszönhető. A lepárló 
jelenleg az amerikai Fortune Brands tulajdona. A márka 2002 óta a legnagyobb 
mennyiségben forgalmazott Islay szigeti single malt whisky.

A Laphroaig Quarter Cask közel 10 éve a legkeresettebb. Ez a 
változat sikeres felújítása a népszerű 19. századi whisky stílusnak. 
A lényeg a kisméretű firkin (~9 gallon/41 liter) hordós érlelés (angol 
söröshordó méret). A kisméretű hordóban gyorsabb az érlelés, és 
hatékonyabb (~30%-kal jobb) a hordó faanyaga és a párlat közötti 
kölcsönhatás. Hűtés nélkül szűrik és az alkoholtartalma 48 %. Az 
eredmény egy sós, tőzeges, fenolos és aromás párlat.

Jellemzők:
Szín: halvány, bronzos, szalmasárga
Illat: erőteljes tőzegfüst, olajos diós, karamellizált édesség, 

kókuszkrémes és csokoládés jegyek
Ízvilág: erőteljes telt és szájpadlást bevonó, robbanásszerű 

édes és tüzes csilis érzet, édes gabona jelleg
Lecsengés: közepesen hosszú; az elnyújtott utóízben érezhető 

tőzeg- és szivarfüstös, fűszeres és gyümölcsös jelleg  
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Chivas Royal Salute 21 

A Chivas Brothers 1953-ban vitte először piacra a 21 éves 
whiskyt, tisztelgésül II. Erzsébet királynő koronázására*. 
Nevét a monarchiákban szokásos 21 lövésből álló üdvözlő 
sortűzről kapta. Skócia legfinomabb, legalább 21 éves maláta 
és gabona whiskyjeiből válogatják azokat a tökéletes 
fajtákat, amelyekből a Royal Salute készülhet. Először a 
különböző maláta whiskyket keverik össze, majd töltik 
vissza a gondosan válogatott tölgyfahordókba, majd a 
különféle gabona whiskyket keverik össze hasonló módon, 
végül ezt a két keveréket házasítják.

Jellemzők
Alkoholtartalom: 40 %
Szín: telt arany
Illat: gyümölcsös, virág és enyhén füstös illatok 

tökéletes egyensúlya jellemzi
Ízvilág: mély, édes, lágy, telt dió ízek izgalmas 

kombinációja 
Lecsengés: hosszan tartó és selymes utóíz.

*II. Erzsébet trónra lépése: 1952. február 6.

koronázási ünnepsége: 1953. június 2. 77



Johnnie Walker Blue Label King George V.

Jellemzők
Alkoholtartalom: 43 %
Szín: telt arany
Illat: karamell, alma és erős füstösség elegye; 

sűrű, malátás, tölgyes jellemzők
Ízvilág: könnyű, vajas karamelles, gyümölcsös; 

közepesen testes, nagyon malátás
Lecsengés: krémes fűszeres, malátás
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Egy különleges kiadása a legendás 

Johnnie Walker Blue Labelnek, annak 

emlékére, hogy V. György király 1934-

ben királyi oklevelet adott a Walker 

családnak, amellyel igazolhatják italaik 

kivételes minőségét.



Ír whiskey 

A szabályozás szerint  az Ír-szigeten készült és legalább 
három évig fahordóban érlelt gabona alapú whiskyt lehet ír 
whiskeynek nevezni. Az ír és amerikai whiskyt a 19. 
század második fele óta írják whiskey-nek, hogy 
megkülönböztessék az akkoriban gyengébb skót 
whiskytől.
Az ír whiskey legnagyobb felvevőpiaca a szesztilalomig az 
USA volt. A brit embargó a függetlenné vált Írországgal 
szemben, a gazdasági világválság és a II. világháború 
következtében csökkent az export, és a legtöbb ír 
szeszfőző bezárt.

1966: A megmaradt három írországi szeszfőzde: a John Jameson, a Powers és a 
Cork Distilleries egyesült, és létrehozta az Irish Distillers Company-t, hogy 
egy újonnan készített főzdében közösen gyártsanak whiskeyt.

1972: Az utolsó észak-írországi főzde, a Bushmills is csatlakozott a társasághoz. 
1975: Elkészült az új, nagy szeszfőzde, a New Midleton Distillery, és a három régi 

írországi szeszfőzdét bezárták. Így csak 2 főzde maradt: a New Midleton és 
a Bushmills.

1989: Megalapították a Cooley Distillery-t (egy krumplihéjetanol-üzemet
alakítottak át).

2019: 25 lepárló van Írországban és további 24 építését tervezték.
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Ír whiskey
 Gyártástechnológia:

Nyersanyagok: gabonamaláta, gabona (főleg árpamaláta, árpa)

A legtöbb esetben a malátát zárt kemencében és nem tőzegfüsttel aszalják (a fő 
kivétel a Connemara Peated Single Malt). Ezzel  az eljárással  a  párlat  íze 
jobban megőrzi és visszaadja az árpa eredeti aromáját, mint a skót whisky.

A legtöbb ír whiskeyt háromszor párolják le (lágy és enyhe ízhatás eléréséért). 
Hagyományosan a szakaszos rézüstben történő (pot still) lepárlást alkalmazzák 
(az üst mérete 2-3-szor nagyobb mint a skót lepárlóké és az alakja is eltér). 

A gabonawhiskey előállításánál ma már folyamatos toronylepárló rendszereket 
alkalmaznak.

Érlelés: legalább három évig fahordóban (tölgyfahordó), de gyakran az érlelés 
ennél három-négyszer hosszabb ideig tart. 

 Ír whiskey típusok:
- single malt, 
- single grain, 
- blended whiskey,
- single (pure) pot still whiskey

Ez utóbbi kizárólag Írországban készül, az eredeti módszer szerint árpamaláta 
és árpa keverékéből. Így nem malátawhiskey, viszont néhány single malt 
whiskeyt is ellátnak ezzel a címkével, mivel az elnevezést nem védi jogi előírás, 
csak a hagyomány. (Kialakulásának adózási oka volt*.)
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Ír szakaszos lepárló 

Lyons, P.T.2003):The alcohol textbook. p.209, Nottingham Univ. Press

Az ír szakaszos lepárló felépítése 
hasonló a skóthoz. 

Különbségek:
‒ az üst formája, mérete
‒ hosszabb páracső, 
‒ vízhűtéses páracső tartály és 

kondenzátum visszavezető pipa
‒ belső fűtő spirál
‒ intenzív, változtatható 

sebességű keverő

Előnyök:
‒ hatékonyabb rektifikáció
‒ szabályozható reflux 
‒ csökkent pirolízis hatás
‒ kisebb furfurol koncentráció

páracső

párlat

hűtő

lepárló üst

keverő
páracső hűtő 
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belső fűtő spirál
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Régi lepárló a Midleton udvarán
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Új lepárlók a New Midleton Distilleryben

A rézüstök térfogata 75.000 liter!



Néhány jellegzetes ír whiskey márka

Irish Single Malt Whiskey:

Bushmills Malt (10, 12, 16, 21 Year Old), Connemara Irish Peated
Malt* (original, 12, 22 Year Old), Locke’s Single Malt, Tullamore Dew
Single Malt 14 Year Old, Tyrconnell

Single (Pure) Pot Still Whiskey:

Green Spot, Jameson15 Year Old Pure Pot Still, Midleton Barry 
Crockes Legacy 25 Year Old, Powers John’s Lane Release, 
Redbrast (12, 15, 21 Year Old)                           

Blended Irish Whiskey:

Bushmills Original, Bushmills Black Bush, Golden Irish, Jameson (-, 
12, 18 Year Old, 1780, Gold, stb.), Tullamore Dew 

Single Grain Irish Whiskey: Killbegan, Teeling

Single Cask Whiskey: Midleton Single Cask 2001, The Tyrconnell (Cooley 
lepárló) 46%

.
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Bushmills
Észak-Írország utolsó fennmaradt lepárlóját az Old Bushmills Distilleryt 1784-
ben alapították forgalmazási joggal, de a cég az1608. évet kommunikálja az 
alapítás évének (első törvényes engedély szeszfőzdére). A Bushmill száz éve 
szakított az ír hagyományokkal. Sikeresen kombinálja a malátázott árpából és a 
gabonából készített párlatokat. Ideális keveréke a lágy, édes ír és a 
robusztusabb skót ízvilágnak. Az eredeti ír hagyományból csak a tőzegmentes 
cefre háromszoros lepárlása maradt meg. Igen széles a választék: single maltok 
és kevert whiskeyk (Black Bush) – 3-21éves párlatok.

Bushmills 16 single malt
A whisky különlegessége a háromhordós érlelés: először 
hagyományos bourbon hordóban és sherry hordóban érlelik.         
A házasítást követően pedig portói hordóban utóérlelik (~1év).

Jellemzők
Alkoholtartalom: 40%
Szín: rubinvörös árnyalat (a portói hordós érlelés)
Illat: kifinomult fűszeresség, gyümölcsösség. 

Klasszikus aromáiban gazdag, a méz, a 
mandulás csonthéjas jegyek mellett faillat.

Ízvilág: közepes testesség, a gazdag gyümölcsösség 
mellett megjelenik a méz, melyet mandulás, 
marcipános jegyek és gazdag fűszeresség kísér

Lecsengés: Meghatározó a piros bogyós gyümölcsök 
szerepe, az aromák együttes lassú lecsengése85



Jameson

A  Jameson a világ egyik legdinamikusabban 
fejlődő és a legnépszerűbb ír whiskey-je. 
2018-ban közel 66 millió litert adtak el belőle 
a világ 130 országában. 

A Jameson cég alapítója, a skót John 
Jameson 1770-ben költözött Dublinba és 
1780-tól állít elő whiskeyt. Mottójuk: sine 
metu ‒ félelem nélkül. Az 1966-ban létrejött 
Irish Distillers Group (IDG) is a Jameson cég 
dublini központjában üzemelt. 

A  megnövekedett keresletet a dublini lepárlók már nem tudták kielégíteni, 
ezért 1975-ben Midletonban egy új lepárló létesült. Ez utóbbi ma a világ 
egyik legmodernebb lepárlóüzeme. 1988-ban az Irish Distillers a Pernod 
Ricard tulajdonába került, amely a dublini, már nem működő lepárlót jelentős 
költséggel múzeummá alakította. A gabona whiskeyt számos különböző 
szerkezetű és méretű üstben párolják. Az érleléshez különböző méretű 
sherrys és bourbonos hordókat használnak. A Jameson Select Reserve
kéthordós, a Jameson 18 Oloroso sherry hordós érlelésű. A Jameson
blended whiskeyjeiben hagyományos háromszoros lepárlással készült single
pot still whiskeyket elegyítenek grain whiskeyvel.  

86



The Tyrconnell

A Watts lepárló, amelyet 1762-ben említenek először, hosszú ideig igen 
meghatározó és sikeres volt a whiskey piacon. Köszönhetően elsősorban a vezető 
márkának, a Tyrconnell-nek, amely a szesztilalom előtt az USA-ban az egyik 
legkedveltebb márka volt. Később a lepárlót bezárták, de a Cooley Distillery átvette 
a márkát és életben tartotta. 
A márka a nevét valószínűleg egy versenylóról kapta, amely 1867-ben megnyerte a 
ír derbit.
2004-ben aranyérmet nyert az International Wine and Spirit Competition-ön. 

Az új termékfejlesztésben elsősorban a különböző 
hordókban (sherrys, portóis, madeirás) történő utóérlelést 
helyezték előtérbe, 

A vásárolható 10 éves single malt jellemzői:
Szín: halvány,sápadt arany (bourbon hordós érlelés)
Illat: friss, kellemesen gyümölcsös, citrusos, malátás 

karakterrel; száraz tölgyfa és olajos illat
Ízvilág: testes, kellemesen olajos állagú, árpamalátás 

és mézes,vajas píritott kenyér jegyekkel
Lecsengés: folyamatosan jelennek meg a fő karakterek, 

száraz, enyhén füves, fűszeres jellegű utóízzel.
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Az amerikai whiskey 

Az amerikai whiskey a skót és 

az ír hagyományokból indult, de a 

különböző alapanyag 

lehetőségek miatt jelentősen 

eltérő karakterű lett. Alaptípusa a 

grain whiskey (gabonawhisky), 

összetételében pedig általában a 

kukorica és a rozs a 

legjelentősebb.

Nevezetes whiskey készítő államok például Kentucky, Tennessee, Pennsylvania 

és Virginia. A Bourbon és Tennessee whiskey elnevezések a világ több részén is 

eredetvédelmet élveznek, például az EU-ban. A legnagyobb mennyiségben 

forgalmazott amerikai whiskey a Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey

és a Jack Daniel’s Tennessee Whiskey (eredetvédett párlatok).
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Az amerikai whiskey története

A 17. és a 18. században skót és ír bevándorlók vezették be a whisky

előállítást az amerikai gyarmatokon.

1788. Jacob Beam Kentuckyban létrehozta az első whisky készítő      

vállalkozást. (Az első eladások 1795-ben voltak.)

1789. Elijah Craig, elsőként forgalmazta kiégetett fahordóban a Bourbont. 

1791. George Washington  bevezette a szövetségi adót a whiskyre.

1794. Whisky lázadás a szövetségi adó bevezetése miatt  (Nyugat-

Pennsylvania)

~1850-re a regisztrált lepárlók száma elérte a 3000-et (kisüsti szakaszos)

19. század vége: elterjedt a Coffey-féle folyamatos lepárlórendszer 

Az 1890-es évektől áttértek a whisky írásmódról a whiskey írásmódra

1920-ban bevezetik az általános szesztilalmat (csak orvosi receptre kapható)

1933-ban az alkotmány 21. kiegészítésével megszűnt a szesztilalom

1964. május 4-én az USA kongresszusa elismerte a Bourbon whiskeyt, mint  

az USA eredetvédett, egyedi termékét („America’s native spirit”).
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Winston S. Chuchill alkoholengedélye
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Amerikai whiskey alaptípusok

Alapanyag szerinti csoportosítás

 kukorica ‒ bourbon whiskey: legalább 51%-ban kukoricából készül

 kukorica ‒ corn whiskey: legalább 80%-ban kukoricából készül

 rozs ‒ rye whiskey: legalább 51% rozs

 rozsmaláta ‒ rye malt whiskey: legalább 51% rozsmaláta

 búza ‒ wheat whiskey: legalább 51% búza

 maláta ‒ malt whiskey: legalább 51% árpamalátából 

Ezeket a whiskeyket nem szabad 80%-osnál nagyobb alkoholtartalomra 

párolni!
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Érlelés és keverés alapján történő csoportosítás

 straight whiskey: legalább 2 évig érlelték* kiégetett tölgyfahordóban úgy, 
hogy a kiindulási alkohol koncentráció <=62,5%. Ha a címkén nem szerepel, 
hogy mennyi ideig érlelték, akkor az legalább 4 éves. Nem lehet szín- és 
ízanyagot adni hozzá.

 straight „named” whiskey, ahol a „név” az alaptípusok bármelyike 
(bourbon, rye, corn, stb.).
(Legismertebb: Kentucky Straight Bourbon Whiskey – pl. Jim Beam)

 blended whiskey: legalább 20%-nyi straight whiskeyt kell tartalmaznia. Az 
alkohol többi része lehet egyéb whiskey vagy finomszesz, és keverhetők 
hozzá színező- és ízesítőanyagok is.

 blended „named” whiskey: olyan blended whiskey, amelyben az egyik 

nevesített straight alaptípus legalább 51%-ban van jelen.

 blended straight whisky: straight whiskeyk olyan keveréke, amelyek nem 

azonos államból származnak és/vagy tartalmaznak adalékokat (pl. színező 

és ízesítő anyagokat), de nem tartalmaznak finomszeszt.

 light whiskey (1968-): 80%-90% közötti alkoholtartalomra lepárolt whiskey, 

amelyet vagy használt, vagy kiégetés nélküli új tölgyfahordóban érlelnek.

 spirit whiskey: finomszesz és legalább 5% whiskey keveréke.

*A corn whiskeyt nem kell érlelni, de ha mégis érlelik, akkor használt, kiégetés nélküli hordóban kell.
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A megnevezés egyik feltételezett története:

Egy Old Bourbon nevű földrajzi területről kapta a nevét, amely 

tartalmazta az 1785-ben Virginiában létrehozott Bourbon megyét 

is. E terület nagy része 1792-ben az akkor Virginiából kiváló 

Kentucky államhoz került, és része a mai Bourbon megye is.
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A Bourbon whiskey szövetségi szabványai 

 az USA-ban kell készülnie

 legalább 51% kukoricát tartalmazó gabonapépből kell erjeszteni 

 legfeljebb 80%-os alkoholtartalmúra lehet lepárolni 

 nincs előírva érlelési idő; de ha legalább két évig érlelik, akkor 
megkaphatja a straight előtagot (straight bourbon whiskey), ha 4 
évnél rövidebb ideig érlelték, akkor fel kell tüntetni, az érlelés 
hosszát; 
ha érlelik:

 legfeljebb 62,5%-os alkoholtartalommal lehet érlelésre hordóba tenni

 kizárólag új, kiégetett tölgyfahordókban lehet érlelni 

 legalább 40%-os alkoholtartalommal kell palackozni

A Bourbon whiskeyhez nagyon hasonló típus a Tennessee whiskey:
olyan mint a straight bourbon whiskey, de érlelés előtt juharfaszén-
ágyon szűrik át.
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A bourbon whiskey gyártás lépései (1) 

 Jellemző nyersanyag összetétel:

70% kukorica + 30% búza, rozs (vagy mindkettő) és árpamaláta 

 Műveletek:  

 nyersanyag feltárása: gabona őrlése, vízzel való elkeverése, főzése 

(cefre)

 cefrézés: a cefréhez, hogy a főzetek savassága egyforma legyen és 

védje a cefrét, az előző lepárlás szeszmoslékából visszavezetnek egy 

részt. Ez a savanyú cefre (sour mash)

 erjesztés: S. cerevisiae, szelektált fajélesztő

 lepárlás: ma már folyamatos lepárlás (65–80% szesztartalom)

 [szűrés/derítés: cukorjuhar faszénrétegen csepegtetés (Tennessee)]

 érlelés: a tiszta párlatot kiégetett, új tölgyfahordókba töltik és érlelik 

minimum két évig. Az érlelés kizárólag faépületekben történik.

 palackozás: érlelés után általában vízzel hígítják, és legalább 40% 

szesztartalommal palackozzák
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A bourbon whiskey gyártás lépései (2) 



Amerikai prémium whiskey márkák
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Jim Beam’s Small Batch Bourbon Whiskeyk
A Jim Beam a világ egyik legnagyobb mennyiséget eladó bourbon whiskey 
gyártója. A lepárló a Kentucky állambeli Clermontban működik. 1795-ben alapította  
a Beam család. A „Jim Beam” márkanevet csak 1933-ban kapta James B. Beam
tiszteletére, aki a szesztilalom után újjáépítette az üzletet. A Jim Beam tulajdonosa 
és gyártója ma a Suntory Beam Inc. A cég különböző whiskyket, köztük a 
különleges kis tételes Jim Beam’s Small Batch kollekciót – Basil Hayden’s (40%), 
Knob Creek (50%), Baker’s (53,5%) és Booker’s (64,5%) – valamint likőröket is 
forgalmaz. 

A Basil Hayden’s márkanév a marylandi születésű Basil Hayden 

lepárlómesterre utal, aki 1796-ban a szokásostól eltérő 

rozs/kukorica arányt alkalmazott. A tradíciót ma is alkalmazzák: 

kétszeres rozs arány, ~ 8 éves fehér tölgyfahordós érlelés és a 

palackozott párlat 40% alkoholtartalom.

Jellemzők:
Szín: arany borostyán

Illat: fűszeres, citrusos-, borsós- és mentás jegyek

Ízvilág: könnyed testesség, kifinomult aromavilág 

árnyalatnyi mézes, borsós karakterrel

Lecsengés: rövid, száraz és tiszta, harmonikus utóíz
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Knob Creek 

A Knob Creeket a Jim Beam cég legendás párlatmestere Booker Noe alkotta. 
A szesztilalom előtti bourbon gyártási eljárást kívánta feléleszteni, és a skót single 
maltokkal versenyképes amerikai bourbont előállítani.  Az 1992 óta forgalmazott 
whiskey érdekes nevét Abraham Lincoln gyermekkorának színhelyéről kapta. Már 
az üveg különleges formája, a puha, fekete viasszal lezárt dugó is nem mindennapi 
élményt jelent. Illata, aromavilága a legjobb Kentucky bourbon-öket idézi. 

9 éves egyhordós érlelés (amerikai tölgy).                                  
A párlat alkoholtartalma: 50%.

Jellemzők:
Szín: mély, sötét borostyán
Illat: lágy édes, fűszeres aromák enyhe tölgyes        

karakterrel; a komplexitáshoz enyhe rozsos,        
karamelles jelleg is járul.

Ízvilág: gazdag, testes; az erőteljesebb, fűszeres            
ízeké a főszerep; az égetett tölgyes jelleget 
lágy, édeskés, az étcsokoládé kesernyés 
zamata és diós, olajos hatás egészíti ki

Lecsengés: hosszú, enyhén száraz, lassú utóíz, 
melyben vaníliás, diós hatások dominálnak
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Woodford Reserve

A lepárló a Kentucky Versailles-ban található, 1812-ben építette Elijah Pepper. Az 
USA egyik legrégebbi kis tételes Kentucky Sraitght Bourbon Whiskey üzeme. Jelenleg 
a Brown-Forman Co. tulajdona.
A Woodford Reserve márkanevet 1996-ban vezették be. A whiskeyt a szigorú bourbon
készítés szabályai szerint állítják elő. A cefre összetétele: 72% kukorica, 18% rozs és 
10% maláta. Sajátosságok: ciprusfa erjesztőkádak, kisméretű pot still
lepárlóüstök, háromszoros lepárlás, viszonylag alacsony alkoholtartalomra (<65%) 
párlás, legalább hatéves tölgyfa hordós érlelés. A forgalmazott Woodford Reserve 
Whiskey alkoholtartalma: 43,2%.

A Woodford Reserve Whiskey jellemzői:

Szín: sötét  borostyánsárga
Illat: komplex aromavilág; a lágy mézes, fűszeres 

illatokon túl kevés füstös, tölgyes aroma jellemzi; 
nyomokban kakaós, vaníliás jegyek fedezhetők fel

Ízvilág: testes, gazdag, komplex ízvilágát pikáns 
fűszeresség (fahéj, szegfűszeg, gyömbér) és pörkölt 
kávébab jellemzi, valamint a gabona és rozs 
gazdag, édeskés íze határozza meg.

Lecsengés: hosszú, gazdag, érett ízhatású, kiegyensúlyozott, 
bársonyos és melengető
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Pappy Van Winkle’s Family Reserve

20 éves egyhordós érlelés (amerikai tölgy).                                  
A párlat alkoholtartalma: 45,2%.

Jellemzők:
Szín: sötét borostyán és sötét narancs
Illat: pörkölt gyümölcsök, édes fűszerek, fehér 

csokoládé és dió illata jellemzi.
Ízvilág: gazdag, könnyű, édes tölgyesség; selymes, 

klasszikus cognac érzetet kelt; az érettség, 
lekerekedettség érződik a nyelven.

Lecsengés: hosszú; lépesmézre, borsos fűszerességre 
és aszalt szilvára utaló 

Az Old Rip van Winkle Distillery itala, amely 2008-ban az eddigi legmagasabb, 99 
pontos értékelést kapta a Beverage Testing Institute-tól. A cég alapítója a 
kezdetben whiskey kereskedelmmel foglalkozó Julian „Pappy” Van Winkle Sr. 
Később megvette azt a desztillálót, amelyet képviselt, és 89 éves korában 
bekövetkezett haláláig aktívan dolgozott, mint párlatmester.



Kanadai whisky

A kanadai whiskyt az előírások szerint Kanadában kell 
készíteni erjesztett gabonaszemek felhasználásával és 
a párlatot legalább három évig kisméretű fahordókban 
kell érlelni. A kanadai whiskyk általában kevert whiskyk. 
Jellegzetesség, hogy a kanadai whiskyt lehet ízesíteni 
és színezni. Általában könnyű és lágy jellegűek.
Fő alapanyaga a kukorica és a rozs (gyakran rozs- és 
kukoricawhisky keveréke). Egy másik jellemzője, hogy 
árpamaláta helyett gyakran alkalmaznak rozsmalátát, 
ami teljesebb és lágyabb ízhez vezet. A Rye Whiskynél 
a szokásosnál nagyobb mennyiségű rozsot alkalmaznak 
a rozsmaláta mellett. Ez jellegében eltérő, nehezebb 
karakterű párlatot eredményez.  

A kanadai whiskyt ma már szinte kizárólag „whisky” betűzéssel címkézik, 

régebben azonban egyaránt jellemző volt – és ma sem példa nélküli – a 

„whiskey” változat.

A kanadai köznyelvben gyakran egyszerűen rye-nak nevezik. A Canadian

Whisky, Canadian Rye Whisky és Rye Whisky megnevezés követelményei nem 

különböznek. Így jogi értelemben akár rozsmentes whiskyt is lehetne kanadai 

„rozswhiskynek” címkézni. 105



A kanadai whisky története
A kanadai whisky a sikerét elsősorban az amerikai szesztilalomnak és részben a 
Seagram-nek köszönheti. A szesztilalom idején szó szerint szinte csak úgy ömlött 
le a kanadai hegyekből a whisky. 1933-ban több mint 3 millió gallon (11,4 millió 
liter) gyógyászati célú whisky behozatalát regisztrálták Amerikában. Ennek nagy 
része Kanadából származott, és óriási hasznot hozott a kanadai whisky 
készítőknek. A legnépszerűbb kanadai whiskyk a „Rye”- ok (pl. Seagram’s VO és 
Canadian Club) az egész világon ismertté váltak olcsó áruk és könnyű selymes 
ízük miatt. A Rye (rozs) összefoglaló neve a kanadai whisky-nek, bármit is írnak a 
címkére, ha kanadai akkor nagy valószínűseggel hasonló az ízviláguk, persze 
vannak minőségbeli különbségek. 

Az első legális főzdét 1832-ben alapították.

A 19. sz. második felében a malmokban megmaradt gabonából, eleinte búzából, 

majd rozsból, illetve különböző gabonakeverékekből pároltak le whiskyt. Így ezek 

teljesen más italok voltak mint az amerikai rozs whiskey.

Később jelentős szerepet kapott a kukorica, ma ez a fő alapanyag a kanadai 

whiskyben. Az évek múltával egyre lágyabb, erősebb és hosszabban érlelt 

párlatokat kaptak. A legnagyobb gyártó, a Seagram több mint ötven-féle whiskyt 

(kukorica és rozs keverék) blendel. Általában a legtöbb gyártó ~20 fajtát kever.

Az 1857-ben alapított Seagram Co. Ltd. 2000-ig a világ legnagyobb szeszlepárlója 

és alkoholos ital forgalmazó cége volt. Ezt követően különböző üzleti tranzakciók 
után (pl. Coca Cola, Diageo, Pernod-Ricard, Vivendi) a márka tulajdonosa a

Diageo lett. 106



Kanadai whisky előállítása

Cefrézés: a kanadai whisky alapanyaga: kukorica, rozs és árpa 

Az alapwhisky általában kukoricából készül. A kukorica péphez adják az 
árpamalátát, valamint a többi gabonát. A kukorica az összes gabona 
mennyiségének átlagosan 85%-a. Nagyon kevés árpamaláta (0,1-0.05%) 
elegendő a teljes pépmennyiség keményítő tartalmának a cukrosítására. 
A kanadai whiskyben gyakran alkalmaznak rozsmalátát. Utóbbiból több 
kell, mint az árpamalátából, viszont ez jellegzetes, egyedi ízt biztosit.

Erjesztés: speciális fajélesztő a különböző íz árnyalat elérésére. 

Lepárlás: folyamatos, több oszlopos  lepárló rendszerekkel magas 
alkoholtartalmra (90-94,8%), történik, ezért a párlat kevésbé aromás, 
gyakorlatilag aldehid-, metanol- és kozmaolaj-mentes. Ehhez az 
alapwhiskyhez később aromásabb ízesítőwhiskyket kevernek.  

Érlelés: a  törvény szerint  legalább 3 évig kell kisméretű tölgyfahordóban 
érlelni, de a legtöbb fajtát legalább 6-8 évig érlelik. Az első érlelés után a 
whiskyt  keverőkádakban különböző évjáratú whiskykkel keverik össze. A 
keverék hivatalos kora mindig a legfiatalabb összetevőé. A keverésnek 
ez a módja biztosítja, hogy minden évben azonos karakterű whiskyt 
tudjanak palackozni. A palackozás előtt azonban a keverék egy időre 
még újra hordóba kerül, hogy az összetevők megfelelően összeérjenek. 
Ez is hozzájárul a kanadai whisky lágyságához. 
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Prémium kanadai whiskyk

A Glenora lepárló az Új-Skóciai Glenville-ben található. Évente közel 300 ezer 
liter párlatot állít elő, köztük a Glen Bretont. A Glen Breton Kanada egyetlen  
single malt whiskyje, amit hagyományos skót eljárással (árpa, élesztő, víz, pot 
still lepárlás) állítanak elő. A márkanév (Glen) használatához hosszú pereskedés 
után járult hozzá Skócia.

Glen Breton Rare 10 Year Old Single Malt Canadian Whisky

A párlatot enyhén füstölt árpából állítják elő, és10 évig 

érlelik amerikai tölgyfa hordóban.                                                           

A forgalmazott whisky alkoholtartalma 43%.

Jellemzők:

Szín: élénk borostyán

Illat: méz, narancsvirág, barack, gyömbér aroma, 

lágy malátás és pörkölt tölgyfás jegyekkel

Ízvilág: krémes, pörkölt gabona, karamell, körtelekvár           

ízekkel

Lecsengés: hosszantartó lágy, enyhén édes, fűszeres, a 

végén leheletnyi tőzegességgel

Glenora maláta whiskyk
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Canadian Club Premium
A Hiram Walker  lepárlóban készült whiskyre a hamísítatlan kanadai 
ízvilág jellemző. Rozsból, malátázott rozsból, árpából és kukoricából 
készül. A párlatokat hordóba töltés előtt keverik, és a korábban 
bourbon whiskey készítéséhez használt hordóban érlelik (minimum 
6 év). A keverék így a hordókban érik össze harmonikus itallá. A 
világos színű, lágy, könnyed whisky, visszafogott, fűszeres illattal és 
gyümölcsös karakterrel rendelkezik. Ideális koktélok készítéséhez.

Canadian Special Old
A Canadian Special Old a Hiram Walker Distillery terméke. Az egyik 
legnépszerűbb kanadai whisky, összetett ízű, mégis könnyed párlat, 
amelyet különleges kristályüvegszerű csomagolása is kiemel a 
versenytársai közül. A végső összeállításkor max. 9% egyéb párlatot 
(pl. Bourbon, brandy, rum) is adnak hozzá.

Jellemzők
Szín: aranysárga
Illat: kukoricás jelleg a meghatározó, halvány citrusos jelleg
Ízvilág: a kukorica lágy édessége és a rozs egyedi ízvilága

uralja, enyhe grillázsra emlékeztető jegyek
Lecsengés: hosszan tartó, száraz, melyben a kukoricás és

rozsos jelleget kakaós, mézes ízhatás követi.
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Crown Royal

A Crown Royalt, ezt a különleges minőségű kanadai 
whiskyt a brit uralkodócsalád 1939. évi látogatásának (VI. 
György) tiszteletére alkotta a Seagram neves keverő 
mestere, Samuel Bronfman. A párlat 40 féle összetevője 
között főleg rozs, malátázott rozs, kukorica és árpamaláta 
párlatokat házasítanak semleges gabonaszesszel. A 
párlatok házasítását követően új tölgyfahordóban érlelnek 
minimum 2 évig. A 40% os párlat könnyed, fűszeres 
jelleggel rendelkezik.

Jellemzők:
Szín: érlelési időtől függően az aranysárgától a 

mély borostyánig
Illat: gyümölcsös (felfedezhető déligyümölcs is), 

karamelles, vaniliás jelleg
Ízvilág: krémes; az édes gyümölcsös karakterek 

mögött gabonás, mézes jegyek
Lecsengés: könnyed, elegáns, kiegyensúlyozott 
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Japán whisky

A Japán whiskykre jellemző a skót stílus, elsősorban a single malt

whisky gyártás meghonosítása, köszönhetően Takecuru  Maszataka  

skóciai tanulmányainak. Jelenleg terjedőben vannak már a blended

japán whisky márkák (jellegzetes Speyside, Lowland és Islay

stílusjegyekkel).

Gyártástechnológia: Az árpamalátát aszalókemencében szárítják, 

nagyon kevés tőzeg adagolásával. A leerjedt cefrét kisüsti módszerrel 

(pot still) párolják, de már alkalmaznak oszlopos lepárlókat is. 

Az összehasonlító vizsgálatok és az analitikai elemzések szerint  

nincs minőségbeli különbség a skót és a japán whiskyk között, sőt 

néhány japán márka (nevezetesen a Yoichi és a Yamazaki)  

vakkóstolással pontszámban felül is múlta a skót versenytársakat. 

Az ízvilágra jellemző a finom és illatos mézes édesség, a könnyű 

sherrys és virágos jegyek, néha határozottabb füstös karakter (Islay 

stílus)
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A japán whisky története

1854: M. C. Perry kereskedelmi szerződést  
kötött Japánnal skót whisky bevitelére.

1871: Yokohamában megnyílt az első japán
szeszfőzde.

1888: Oszakában  készítettek ún. „whiskyt”.
1923: Torii Sindzsiro felépítette a Yamazaki

lepárlót, a későbbi Suntory és Japán          
első valódi whisky lepárlóját.

1934: Takecuru Maszataka Hokkaido szigetén épített egy új lepárlót, a 

Yoichit. Ez lett a későbbi Nikka, a Suntory legnagyobb riválisa. 

1940: Takecuru első saját whiskyjét kezdi forgalmazni.

Jelenleg a két vezető márka: 

Nikka: Nikka Pure Malt Black, 43%

Taketsuru Pure Malt, 43%

Yoichi Single Malt, 45%

Miyagikyo Single Malt, 45% 

Suntory: Yamazaki Single Malt, 43%
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Yamazaki
Az Oszaka melletti Yamazaki lepárlót 1923-ban alapították. 
Jelenleg a Suntory konszern a tulajdonos. Hihetetlenül 
innovatív, ”lemásolják”, adaptálják a legjobb skót eljárásokat 
a japán viszonyokra. 2000-2007 között a Yamazaki eladásai 
Európában ~25-szörösre növekedtek. Számtalan whiskyt 
forgalmaz széles érlelési időskálával (5-35 év) 

A 12 éves single malt Yamazaki (43%) jellemzői:
(3 hordós érlelés: bourbon, japán tölgy, spanyol tölgy)

Szín: tiszta, sötét arany, 
Illat: fahéj, vanília, piros alma, jázminvirágos jegyek
Ízvilág: közepesen testes; mézes, fűszeres, 

gyümölcsös, melaszos karakter; komplex, friss 
ízek.

Lecsengés: közepes száraz, fűszeres, elnyúló fás, oxidált
ananász és cigaretta hamus utóízzel 

A Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013 (48%)-at 2015-ben 

Jim Murray az 1. helyre, 97,5 pontra értékelte, azaz a világ 

legjobb whiskyjének minősítette; ma az ára ~2 mFt.
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World’s Best Blended Whisky:
Hibiki 21 Year Old (2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019)

World’s Best Single Malt Whisky:
Yamazaki 25 Year Old (2012)
Hakushu 25 Year (2018)

World’s Best Blended Malt Whisky:
Taketsuru 17 Year Old (2014, 2015, 2018) 
Taketsuru 25 Year (2019)

World’s Best Grain Whisky:
Kirin Fuji-Gotemba Single Grain 25 Year Old (2016, 2019)

World’s Best Single Cask Single Malt Whisky:
Venture Chichibu Whisky Matsuri 2017 (2017)

Japán whiskyk díjai a World Whisky Award-tól
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Egyéb whiskyk (1)
 A Wales-i szeszlepárlási hagyományok a Brit-szigetek többi részéhez hasonlóan a 

középkorra nyúlnak vissza, azonban a 19. században ez a hagyomány megsza-

kadt, és csak a 20.század végén újult meg: 2000-ben kezdett működni a Penderyn

Distillery, és 2004. óta forgalmaz whiskyt.

 Svéd whisky – Mackmyra (Valbo). Single malt whiskyket készítenek. Az 

alapanyagok a lepárló 75 mérföldes körzetéből származnak (kivétel az élesztő). Az 

érlelést 50 m mélyen (bányában) végzik és négyféle hordót használnak: bourbon-

öst, sherryst, svédtölgyből készítettet és egy speciális, bourbonos-ből és 

svédtölgyből készített hordót.

 Magyar whisky

Az1980-as években a Szabadegyházán működő komplex kukorica feldolgozó állami 

vállalat Club 99 néven kezdett forgalmazni kukorica alapú finomszeszből és skót 

whisky koncentrátumból párlatot. (Az EU szabályozás átvétele óta nem gyártják.)

Agárdi Single Malt 12 éves, alkoholtartalom: 46% 

angol malátából készült, érlelés: 9 évig új zempléni tölgyfa- és

4 évig tokaji aszús hordóban érlelték; 600 palack készült.

A Destillatán 2015-ben az Év Párlata lett a kategóriájában.

Békési Single Barrel 12 éves, alkoholtartalom: 43%
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Indiai whiskyk: Óriási mennyiséget gyártanak (4 márka a TOP 10 
eladott szeszesital listáján), de döntő többségében olyat, amit 
másutt nem nevezhetnének whiskynek, mert főleg nem 
gabonából, hanem melaszból és érlelés nélkül vagy minimális 
érleléssel készül.

A Top 10-ben szereplő indiai whisky márkák:

Officer’s Choice

McDowells No. 1.

Imperial Blue

Royal Stag
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Whisky likőrök
A világhírűvé vált ír Baileys likőrt 1974-ben vezették 
be a piacra. 
A Baileys Irish Cream likőrt a dublini Gilbey’s cég 
fejlesztette ki 1971-ben, jelenleg a Diageo konszern 
tulajdona. Alkoholtartalma 17%. 
A legkiválóbb ír alapanyagok, a whisky és a tejszín 
házasításával korszakalkotó ital – egy új kategória –
született az ír fővárosban, amely rengeteg új krémlikőr
megszületését hozta a későbbiekben. 
A Baileys Original krémes, világos mogyorószínű, lágy, 
dús krémlikőr, illatát az édes tejszín és a vanília 
dominálja, íze telt, sima.
Számos változata ismert: menta csokoládé, kávé, 
krém karamell, mogyoró, vanilia-fahéj, biscotti (olasz 
mandulás keksz), stb.

A Baileys világsikerét követően számos krémlikőrt állítanak elő: 
Amarula (dél-afrikai krémlikőr): szesz, tejszín, marulafa gyümölcse és cukor
Carolans Irish Cream: whiskey, mézbor, tejszín
Sangster’s Original Jamaica Rum krémlikőr: jamaikai rum, tejszín, jamaikai 

gyümölcsök és fűszerek
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Drambuie:

1745 óta készített skót „gyógyhatású” likőr.

Összetétel: maláta whisky + méz + titkos gyógynövények

alkoholtartalom: 40%

Wild Turkey American Honey :

Amerikai méz és valódi Wild Turkey Kentucky 

Straight Bourbon Whiskey keveréke. 

Rendkívüli sima, kellemes

Alkoholtartalom: 35,5%

2008-2010. között minden évben elnyerte

a világ legjobb whisky-likőr címét

Paddy Irish Honey Whiskey Liqueur:

Ír mézzel ízesített  Paddy Flaherty whiskey. Speciális, 

háromszor lepárolt  ír árpa whiskey (Cork-i lepárló) 

Alkoholtartalma: 35%.
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Whisky koktélok

Old Fashioned: Bourbon+Angostura+szóda+cukor

Benedict: Whiskey+Benedictine+gyömbér üdítő

New Yorker: Bourbon+lime+gránátalma+cukor szirup

Whiskey Sour: Bourbon+cukorszirup+citromlé

Manhattan: Kanadai whisky+vermut rosso+Angostura

God Father: Scotch+Amaretto
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