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A „különleges párlatok” kritériumai

 jogszabályban védett kategória 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

 szénhidrát források és enzimek az erjedésiparban 

 az etilalkohol előállítás műveleti lépései

 az erjesztés biokémiai alapjai 

 a szeszfinomítás elve

 lepárló rendszerek csoportosítása és jellemzése

 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, sójú, paijcsu (baijiu), szaké [rizs,cirok, stb.]

 „Kétszer” desztillált ízesített párlatok:

általában  semleges karakterű párlatban különböző jellegzetes növényi 
alkotókat ázatnak és ismételten lepárolnak: gin és jenever

 Ánizs alapú párlatok: abszint, pernod, ouzo, masztika, raki; és 
ánizs alapú likőrök: Pastis, Sambuca, Anisette, Galliano [ánizs és egyéb fűszerek]
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Piaci adatok kategóriánként 2017.

Eladott mennyiségek (ezer liter), és a változás 2016-ról 2017-re:
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Kategória 2016 2017 Változás

Összes szesz 21 324 830 21 651 554 1,5%

Egyéb szeszek 10 411 326 10 594 122 1,8%

Fehér szeszek 3 628 423 3 638 183 0,3%

Whisky 3 217 836 3 311 980 2,9%

Brandy és Cognac 1 522 730 1 531 343 0,6%

Rum 1 294 282 1 303 475 0,7%

Likőr 962 971 970 423 0,8%

Tequila és mezcal 287 262 302 029 5,1%



Piaci adatok – a 10 legnagyobb szeszes ital márka

2011-2017.
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Márka Kategória Gyártási hely

m láda m láda m láda m láda m láda m láda m láda

Jinro szodzsu 1. 75,6 1. 71,9 1. 71,5 - - - - Korea

Officer's Choice whisky 2. 32,0 2. 32,9 2. 32,9 1. 28,4 2. 23,8 8. 18,1 - India

Emperador brandy* 3. 27,1 3. 28,0 3. 30,5 - - - - Fülöp szigetek

McDowell's No. 1 R whisky 4. 26,6 5. 25,5 5. 24,6 3. 25,1 3. 23,6 6. 19,4 - India

Smirnoff vodka 5. 26,0 4. 25,5 4. 25,8 2. 25,6 1. 26,3 2. 26,1 1. 24,7 több helyen

Tanduay rum 6. 19,5 10. 16,6 12. 8. 16,6 - 14,0 - - Fülöp szigetek

Imperial Blue whisky 7. 19,0 6. 18,0 8. 17,5 10. 14,1 - 10,9 - - India

Royal Stag whisky 8. 18,7 7. 18,0 10. 17,3 9. 16,1 8. 14,7 - 13,9 - India

Johnnie Walker whisky 9. 18,3 8. 17,4 7. 17,6 6. 17,9 4. 20,1 4. 19,7 3. 18,0 Skócia

Bacardi rum 10. 16,8 9. 17,2 9. 17,4 5. 18,2 5. 19,1 3. 19,8 2. 19,6 több helyen

McDowell's No. 1 C rum - - - 4. 18,3 6. 19,0 9. 17,7 9. 17,7 India

Pirassonunga 51 cachaca - - - 7. 17,0 7. 17,6 7. 18,5 7. 18,5 Brazília

Bagpiper whisky - - - - 9. 11,6 10. 14,0 10. 14,0 India

Old Tavern whisky - - - - 10. 11,5 - 11,6 - 11,6 India

Absolut vodka 4. 11,2 Svédország

Jack Daniel's whiskey 5. 10,6 USA

Captain Morgan rum 6. 9,2 US Virgin-szigetek

José Cuervo tequila 7. 6,9 Mexikó

Jägermeister likőr 8. 6,8 Németország

Baileys krémlikőr 9. 6,8 Írország

Ballentine's whisky 10. 6,3 Skócia

2011.2012.2017. 2016. 2015. 2014. 2013.



Etilalkohol előállítás műveletei
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Szénhidrát források etilalkohol előállításra

Közvetlenül erjeszthető szénhidrátok:                                  
cukorrépa (10-15% szacharóz [Sza])

melasz (48-56% szacharóz)                             

cukornád (12-15% szacharóz)                     

cukornád-melasz (48-52% szacharóz) 

gyümölcsök (3-12% Gl, Fr, Sza )

agavé (15-20% Fr, Gl) 

Közvetlenül nem erjeszthető szénhidrátok (poliszacharid): 

kukorica (60-65% keményítő)

burgonya (12-20% keményítő)

gabona ‒ búza, árpa (50-55% keményítő)

rizs (65-70% keményítő)

csicsóka (12-18%% inulin)

Enzimek: „maláta enzimek”, α-amiláz, ß-amiláz, glükoamiláz, inulináz, 
cellulázok
Koji (A. 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

 Tane-koji
(Asp. oryzae színtenyészet, 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 

Enzimek

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

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

Béta-amiláz: minden szervezet, főleg növények
technológiai szerep: cukrosítás, erjeszthető szénhidrát (maltóz) képzése
termék: maltóz (erjeszthető) és ß-határdextrin  (nem 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 és „diasztáz” enzimek              

probléma a 

csirizesedés
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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. Gabona keményítő 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
a korszerű eljárásokban szimultán cukrosítás és erjesztés  (SSF):

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

2.  Rizs keményítő enzimes hidrolízise (szaké előállítás, tradicionális eljárás)

Tane-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!) 12



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
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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

14



„Német” szakaszos eljárás

gőz

h
ű

tő
v
íz

glükoamiláz
keverő

30-35°C

60-100 h

gőz

Henze gőzölő Cefréző Cukrosító
Erjesztő 

Lepárló

feltárás: nyomás alatti gőzölés őrlés nélkül
burgonya: 20-30 perc; 2,5 atm; 0,5 m3 víz/tonna
kukorica: 150-180 perc; 4,0 atm; 2,0 m3 víz/tonna

folyósítás: egyszeri α-amiláz adagolás
→ termofil (80°C; ~20-30 perc)
→ mezofil  (55°C; ~ 1-2 óra)

cukrosítás → glükoamiláz adagolás  (60 oC, pH~4,0)
erjesztés → hűtés, élesztő adagolás és 30°C-on cukrosítás + 
erjesztés

etanol

moslék

Gumó, egész szem

víz
α-amiláz élesztő

} SSF

pH
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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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Nagyüzemi folytonos gabona feltáró és erjesztő rendszer

Kukorica 

tároló

őrlő

Őrlemény

Víz

moslék

gőz

sz.a.>40%

T>60 0C

zagytartály

Jet cooker

Nyomás 

szabályzó

hőcserélő

retenciós 

csőreaktor
(3 min, 140 0C)

T. α-amiláz (0,05%)

Folyósító tartály
(30min, 80-90 0C)

expanziós 

ciklon

Fermentor

szimultán erjesztés 

és  cukrosítás  

(30-32 0C)

Cukrosító enzimek

+ élesztő

Alkalmazott enzimek: termostabilis α–amiláz (HT L120)

Asp. niger glükoamiláz (Alcoholase L400)

Rhizopus spp. (Rhizozyme®)

Élesztő: alkohol- és hőtűrő S. cerevisiae (Thermosacc®)

pH állítás
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Az alkoholos erjesztés biokémiai alapjai

Az alkohol képzés alapvető feltételei:  

 hat szénatomos mono- és diszacharidok

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

 Saccharomices cerevisiae fakultatív anaerob élesztőgomba

A szénhidrát anyagcsere a következő folyamatokra bontható:
a glükóz anaerob lebontása (glikolízis)             anaerob (alkohol)

a piruvátból aktív ecetsav képződése

további oxidáció a citrát ciklusban

terminális oxidáció

A glikolízis anyagmérlege:

Egy mól glükóz 2 ATP felhasználásával 2 mól piroszőlősavvá  oxidálódik. 
Az exoterm reakció  2 ATP és 2 NADH és H+ termelésével jár (14,6 kcal).

A kulcsszerepet játszó piroszőlősav akár aerob (citrát kör), akár anaerob úton 
tovább alakulhat.

Az aerob ciklus anyagmérlege 36 ATP (673,4 kcal)

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

aerob  (biomassza)
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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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Alkohol térf. %

°C

folyadék összetétel

Minimum forrpont: 78,2 °C

etanol koncentráció: 97,2 tf%

rektifikálás

egyszerű 

lepárlás

80

60

40

20

100         90         80

Folyadék-gőz egyensúlyi görbe különböző alkoholtartalomnál 

(Gröning-Sorel)

gőzösszetétel
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metilalkohol
i-butil alk.

amil alk.

Alkohol 
tartalom

(%)

0

20

40

60

80

100

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 : Charentais alembic lepárló (Cognac)

Armagnac alembic lepárló

tandem/két üstös Charentais lepárló 

kisüsti lepárló (pot still)

Folyamatos lepárlók: Coffey lepárló

folyamatos Armagnac lepárló

egyoszlopos (erősítő feltétes)

folyamatos, horizontális lepárló

egyoszlopos bourbon lepárló, doublerrel

kétoszlopos

multi-oszlopos rendszerek 

energiatakarékos (Spidro W) rendszer

Italtechnológiák 

Italtechnológiák 

Ipari szesz
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A hagyományos Charentais alembic lepárló 

szerkezeti elemei

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.                  
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bor
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Armagnac alembic lepárló szerkezeti elemei

alembic üst

kazán
lepárlási

maradék

borpárlat

párlat

hattyúnyak
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Szakaszos (pot still) lepárló elvi felépítése

fej/sisak

hattyúnyak

páracső

szamárhát

párlat 

tartály

hűtő:
kígyócsöves             
csőköteges 
tányéros

elő-/utópárlat

Változatos formák, 

konfigurációk

üst alak

hattyúnyak (egyszerű, 

hagyma- vagy gömbforma)

páracső szögállása

hűtő

Fontos a réz szerepe: 

formálhatóság

jó hőátadás                           

katalizátor 

korona

hűtővíz

párlat
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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 

k
o
n
d
e
n
z
á
tu

m
 

v
is

s
z
a
v
e
z
e
tő

 p
ip

a

belső fűtő spirál
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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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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

31



C
e
fr

e
 o

s
z
lo

p

E
lő

p
á
rl

a
t 

o
s
z
lo

p

U
tó

ti
s
z
tí

tó
 o

s
z
lo

p

F
in

o
m

ít
ó

 o
s
z
lo

p

ElőpárlatElőpárlat

kozmaolajok

Termék

etanol 

(96%)
Szeszmoslék
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Cefre

K
if

ő
z
ő

 o
s
z
lo

p

A folyamatos alkohol desztillálás műveleti elemei 

(atmoszferikus rendszer)

előpárlat( „fejtermék”) – etilacetát, acetaldehid

termékek nem választhatók el  
desztillálással                                        

(kozmaolajok, metanol)

K’ > 1

K’  1

Fejlesztés:                 

töltetes előpárlati oszlop 

vákuum alkalmazása

K’ < 1                                       

utópárlat (fenéktermék)

alszesz-

víz
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Lepárló oszlopok szerkezeti elemei

Buboréksapkás tányér

Szitafenekes tányér

gőz
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Kétoszlopos desztilláló rendszer

Kondenzátor

víz

hűtő

Dekanter

vizes-alkoholos
fázis

alszesz víz

mosóvíz

gőz

hőcserélő
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Előny: koncentrált moslék, egyszerű üzemeltetés, gabona párlatok előállítása

alvíz

cirkulálás

etanol

cefre

moslék

kozmaolaj

előpárlat
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Spidro W (energiatakarékos) finomító rendszer

moslék

Paraméterek

gőz: 0,35 t / 100 liter absz. alk.

hűtővíz: 2m3 / 100 liter absz. alk.

kihozatal: 98%

p<1atm

• vákuum alkalmazása 
• töltetes előpárlati oszlop 
• hulladék hő hasznosítás 
• metanol elválasztás

finomszesz

metilalkohol

cefre

előpárlat

kozmaolaj

p<1atm

tö
lt
e
te

s
 o

s
z
lo

p75-80 tf%

50-60 tf%
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A szeszes ital meghatározása

A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről,  

címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról a 110/2008/EK rendelet  

rendelkezik. Minden az EU-ban forgalmazott szeszes italra vonatkozik, 

függetlenül attól, hogy az EU-ban vagy azon kívül állították elő.

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

 emberi fogyasztásra készült;

 különleges érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik;

 amelynek alkoholtartalma legalább 15%;

 csak mezőgazdasági eredetű, fermentációval képződő etilalkoholt 
használ szeszes ital gyártására;

Előállítási módok:

 közvetlenül lepárlással, aromaanyagok hozzáadásával vagy azok nélkül,   
természetes módon erjesztett termékekből, és/vagy 

 növényi anyagok kivonatából, és/vagy  aromaanyagok, cukrok vagy más édesítő 
szerek hozzáadásával, és/vagy 

 egy szeszes ital egy vagy több más szeszes itallal, és/vagy mezőgazdasági 
eredetű etil-alkohollal vagy desztillátummal, és/vagy egy vagy több    
alkoholtartalmú és/vagy egyéb itallal történő összekeverésével. 36



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

poitin (árpamaláta), pajcsiu (cirok, rizs), vodka, borovička (boróka), 

 „Kétszer” lepárolt ízesített párlatok: 

általában  semleges karakterű párlatban különböző jellegzetes növényi 

alkotókat ázatnak és ismételten lepárolnak abszint (ánizs, fehérüröm, 

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

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

 Kommersz szeszes italok: 
alapanyaga mezőgazdasági eredetű  finomszesz  (96,0% etil-alkohol 

tartalom). Általában különböző párlatok utánzatainak, likőrök és aromával 

készített szeszes italok gyártására használják.
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A szeszes italokban felhasználható anyagok (1)
(110/2008/EK rendelet I. mellékletének előírásai)

 Mezőgazdasági eredetű etilalkohol

A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

a) érzékszervi jellemzők: a nyersanyagon kívül más íz nem érezhető;

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

c) egyéb összetevők megengedett szintje:

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)
(110/2008 EK rendelet I. mellékletének előírásai)

 Mezőgazdasági eredetű desztillátum

A mezőgazdasági eredetű desztillátum olyan alkoholtartalmú folyadék, amelyet a 
Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági eredetű termékből vagy 
termékekből, annak alkoholos erjesztését követően lepárlással nyernek, de amely nem 
rendelkezik az etil-alkohol vagy egy szeszes ital tulajdonságaival, de még felismerhető a 
felhasznált nyersanyag(ok) aromája és íze.

Ha a megnevezés utalást tartalmaz a felhasznált nyersanyagra, akkor a desztillátum
kizárólag abból a nyersanyagból állítható elő.
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A szeszes italokban felhasználható anyagok (3)
(110/2008 EK rendelet I. mellékletének előírásai)

 Édesítés

Az édesítés a szeszes italok előállítása során a következő egy vagy több termék 
felhasználása:

a) félfehér cukor, fehér cukor, extrafehér cukor, dextróz, fruktóz, glükózszirup, 
cukoroldat, invertcukoroldat, invertcukorszirup az emberi fogyasztásra szánt egyes 

cukorfajtákról szóló, 2001. december 20-i 2001/111/EK tanácsi irányelvben (1) meghatározottak szerint;

b) finomított szőlőmustsűrítmény, sűrített szőlőmust, friss szőlőmust;

c) égetett cukor, amelyet kizárólag szacharóz szabályozott hevítésével állítanak elő, bázisok, ásványi sók 

vagy más kémiai adalékanyagok hozzáadása nélkül;

d) méz a mézről szóló, 2001. december 20-i 2001/110/EK tanácsi irányelvben (2) meghatározottak szerint;

e) szentjánoskenyér-szirup;

f) bármely más, természetes szénhidráttartalmú, az előzőekben említett termékhez 
hasonló hatású anyag.
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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

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

A borpárlat a szőlő erjesztésével készült bor 86%-osnál kisebb alkoholtartalomra 

történő lepárlásával készített szeszes ital. 

A borpárlat alkoholtartalma min. 37,5%. 

Érlelhető (a brandyre érvényes feltételekkel) és/vagy karamellel színezhető.

A brandy (vagy Weinbrand) a szőlő erjesztésével készült bor lepárlásával készült 

olyan szeszes ital amelyben a párlat több mint 50%-át 86%-osnál, a többi részt 

94,8%-osnál kisebb alkoholtartalomra (bordesztillátum) pároltak le. 

A brandy alkoholtartalma min. 36%. 

A brandyt legalább egy évig érlelni kell tölgyfahordóban (1000 literesnél kisebb 

hordóban elegendő 6 hónap).

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 brandyben finomszeszt is felhasználnak. 
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Borpárlat, brandy

Földrajzi árujelzővel rendelkező jelentősebb típusok: 

Cognac: a francia Cognac-régióból származó borpárlat

Armagnac: a francia Armagnac-régióból származó borpárlat

Aguardente de Vinho Lourinhã: portugál borpárlat

Brandy de Jerez: a spanyol Jerez-régióból származó brandy

"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: A 8-12% alkoholtartalmú, erősen savas bort réz lepárlóüstben 

desztillálják. Az alkohol és víznél illékonyabb komponensek feldúsulnak a 

kondenzált és lehűtött párlatban, az alszeszben. Az  első lepárlás az alszesz, 

alkoholtartalma ~30%. Ezt ismételten lepárolják. A desztillátum első 1-2%-át 

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

végtermék, az alkoholtartalma maximum 86% lehet (kétszeri lepárlási eljárás!). 

Az üstben maradó rész az utópárlat, melyet az előpárlathoz hasonlóan későbbi 

alszeszekben használnak fel.

Érlelés: A brandy érlelésére különböző módszerek léteznek. Az érleletlen 

borpárlat önmagában ritkán kerül kereskedelmi forgalomba, inkább más italok 

alapanyaga.

− Hordós érlelés: A természetes arany-, borostyán-színű borpárlatokat 

tölgyfahordókban érlelik.

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

− Ágyas borpárlat: A borpárlatot ritkán szőlőágyon érlelik.

A lepárló berendezések, a desztillációs rendszerek és az érlelési idő változó. 
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Franciaország híres „italos” vidékei
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A cognac eredete

A  cognac a leghíresebb és legkedveltebb borpárlat típus, 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, Konyak 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 szőlő 

termőterület ~82ezer ha.

 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. 50



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. Ennek űrtartalma max. 30 hl, 
de csak 25 hl bort szabad beletölteni. 
Efölött található az üst hagyma alakú 
feje és a hattyúnyak formájú pára 
elvezető cső.

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.
A fejet és a farkat, amelyeknek túl magas vagy túl alacsony az 
alkoholtartalmuk, valamint 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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Jellemző szőlőpárlatok organoleptikus tulajdonságai

szőlőpárlat Organoleptikus leírás

Ugni blanc Virágos , fűszeres, édeskés

Folle blanche Kerek, érlelés után nagyon aromás, citrom, ibolya aroma

Colombard Csípős, nehéz, hiányzó finomság

Montils Virágos, gyümölcsös, trópusi  gyümölcs,likőrös aromák

szőlőpárlat hexanol cis-3-hexanol α- terpineol

Montils 17,5 0,59 0,19

Folle blanche 11,7 1,19 0,41

Ugni blanc 13,4 2,16 0,20

Colombard 39,1 1,46 0,17

Folignan* 4,1 0,08 0,65

A  legjellemzőbb megkülönböztethető párlat komponensek átlagos értéke                                              

( mg/l , alkoholtartalom:70 v/v% ) 

* Ugni blanc és Folle blanche keresztezés 53



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 (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 tovább érlelés öregebb hordóban (a húzós 

és markáns keserű aromakomponensek elkerülése érdekében)
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Lignocellulózok szerkezete
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Lignocellulóz sejtfal szerkezete

 elsődleges sejtfal ‒ növekedési fázis: 

főként cellulóz, hemicellulóz és pektin.

Mechanikailag stabil, de nagymértékű 

megnyúlásra, duzzadásra képes.

A sejt növekedésével a falat alkotó polimerek 

kisebb oligomer egységekké esnek szét, majd 

újra rendeződve nagyobb láncok 

alkotóelemeiként újra megjelennek, lehetővé 

téve a sejt növekedését.

 másodlagos sejtfal ‒ a növekedés 

befejeződése után alakul ki.

A szerkezeti váz kialakításáért felelős

cellulóz és hemicellulóz alkotta hálózatok

mellett fehérjék és ligninek is megtalálhatók 

(lignifikáció).

Jelentős a  xilán tartalom növekedése.

A magasabb rendű fás növények                                

kétféle sejtfal típussal jellemezhetők

hemicellulóz
cellulóz

hemicellulóz
lignin
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Lignocellulóz fő alkotói

Cellulóz: lineáris glükóz homopolimer (β-1,4  glükozidos kötések)
A cellulózt a roston belül amorf és kristályos részek alkotják. Lebontásakor 
glükóz keletkezik.

Hemicellulóz: pentozánokból és hexozánokból felépülő heteropolimer. 
Szerkezetét tekintve 5- és 6 szénatomos cukrokból felépülő poliszacharidok. 
Pentozánok: xilán, arabán, araboxilán, metil-pentozánok (ramnozán)
Hexozánok: galaktán, mannán 

Lebontásuk során a hexozánokból a glükózon kívül mannóz és galaktóz, a 
pentozánokból xilóz és arabinóz is felszabadul. Az arabinózt és a xilózt az 
élesztősejtek öt szénatomos alkoholokká tudják alakítani (xilitol és arabitol)

Lignin: a növények egyedfejlődése során a sejtfalban rakódik le (szilárdság 
növelő szerep). Térhálós szerkezetű hidrofób aromás makromolekula. Három 
monomerből (p-kumaril alkohol, koniferil alkohol és szinafil alkohol) épül fel. A 
növényekben a növekedés befejezése után alakul ki (lignifikáció).
A fás szerkezetű növényekben a végső szerkezeti váz kialakításáért a 
cellulóz és a hemicellulóz hálózatok, a megnövekedett xilán tartalom és a 
ligninek a felelősek.

A lignin alkohol és sav jelenlétében etanolízist szenved és belőle ún. 
etanoligninek keletkeznek, amelyek oxidáció következtében aromás  
vegyületekké hasadnak. 

Többségük kellemes aromájú aldehid: vanillin, sziringaldehid, koniferinaldehid, 
fahéjaldehid, para-oxi-benzaldehid
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Egyéb fa alkotók

 Cserzőanyagok: A tölgyfában 5-10% mennyiségű cserzőanyag található

 tanninok: hidrolizálható cserzőanyagok, aromás karbonsavak fenolkarbon-
savak észterszerű vegyületei (fenolsavak, galluszsav) 

 katehinek: nem hidrolizálható cserzőanyagok, több értékű fenolok, 
polifenolok kondenzált gyűrűs termékei.  

A tanninok, valamint hidrolizis termékeik és a katehinek is erősen redukáló 
vegyületek, és a párlatban elnyelt molekuláris oxigénnel közvetlenül képesek 
reakcióba lépni.

 Pigmentek: flavonok, általában sárga színezőanyagok (kvercitrin)

 Illó fenolok: A hordó fájából közvetlenül kivonható vegyületek:

mint pl. vanillin, hidroximenthol-furol és az etil-maltol (fenyőfa). 

Hordó égetés (hemicellulóz tannin lignin átalakulás):
furánok (furfurol és származékai) − mandulaíz, égett keserű

laktonok (gyűrűs észterek karbonsavakból) – kókuszdió/friss tölgy jelleg

fenolsavak − észterek – fanyar íz (galluszsav), keserű anyag alkotók      

aromás aldehidek (vanillin, sziringaldehid) – kellemes, illékony illat

illó fenolok (eugenol, gvajakol, metil-gvajakol) – füstös, kozmás, égett, 

fűszeres, szegfűborsos jelleg, istállóillat

60



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

komponens (illóolajok, cukrok, tanninok, szteroidok, pigmentek,stb.) 62



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, koncentráció

acetaldehid    acetál               etanol      víz   

kis molekulák párolgása

3% évente

koncentrálás
zsírsav észterek

magasabb rendű alkoholok
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párlat

Acetálok: alkoholok + aldehidek: RCH(OR’)2
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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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Cognac márkák

* A „Fine” jelzés arra utal, hogy az italt alkotó 

eaux-de-vie-k több mint fele Grande 

Champagne, 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 

terroir-ra 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, Folle Blanche, 

Baco 22 (hibrid) 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, Limousin vagy Gascony 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 
2005. óta a szabályozás lehetővé teszi a Blanche (fehér) Armagnac, azaz rövid 

ideig, csak 3 hónapig érlelt párlat forgalmazását is. 71



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 31. 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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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) 75



saca = kiszedés, kivevés

rocio = harmat, permet

Solera érlelési eljárás (2)
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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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Pisco készítés műveletei

Borkészítés/ vinifikálás: a Pisco készítés egyik alapvető célja a moscatel 
szőlők aroma kinyerése. A préselés és héjon erjesztés (előfermentáció) 
során folyamatos a polifenol és a növényi aromák extraakciója.       
Optimális a 12-24 h és a 14-18 0C. Az alkoholos főerjesztés irányított, 
szelektált Sac. cerevisiae fajélesztővel történik. Ma már saválló acél 
tartályokat alkalmaznak. Optimális erjesztési hőmérséklet ~22-24 0C 
és 4-6 nap. Probléma a maradék cukor miatt a befertőződés veszélye 
(5 g/hl SO2 hozzáadása).

Desztillálás: A Pisco egyszeri lepárlással készül 40% körüli alkohol-
tartalommal. Általában rézből készült szakaszos lepárlókat alkalmaznak. 

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.
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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 forgalmazó 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 83
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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%). 
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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

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. 
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A  calvados előállítása

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 110/2008/EK rendelet II. 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, amely 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 whisky történet 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.

1775. 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.

1932. F. D. Roosevelt feloldja az USA-ban a szesztilalmat.

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

1989. Az EK rendeletben szabályozza a whisky készítés lépéseit. 95
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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 

97



Whisky fajták fő jellemzői

Skót whisky Ír whiskey Amerikai whiskey Kanadai whisky

származási hely Skócia Írország USA Kanada

alapanyag főleg árpamaláta árpa/árpamaláta főleg kukorica 

(>51%)
főleg rozs 

Lepárlás szám 2 3 2 1-3

Lepárlás módja

Szakaszos                  
(2 pot still)  
folyamatos 

(lepárló torony)

Szakaszos                  
(3 pot still)  
folyamatos 

(lepárló torony)

Folyamatos 
(lepárló torony) 

column still) 

Folyamatos 
(lepárló torony) 

column still) 

Párlat alkotók Maláta és 

gabona

Maláta- és 

gabona

Különböző 

gabona

Különböző 

gabona

Hordó minőség Tölgyfa, használt 

sherry/bourbon 

hordó

Tölgyfa, használt 

sherry/bourbon 

hordó

Új, belül 

kiégetett tölgyfa

Tölgyfa

használt 

bourbon hordó

Érlelési idő min. 3 év min. 3 év min. 2 év min. 3 év

Szín változatos közepes arany világos arany sötét arany

Illat változatos parfümszerű erős, édeskés könnyű, lágy

Íz száraz, édeskés telt erős, édeskés gabonaíz
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Whisky típusok

 malátawhisky (malt whisky): kizárólag  malátaárpából 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

A 110/2008/EK rendelet szabályozza a whisky készítés minden lépését: 

 nyersanyaga részben vagy egészben malátázott gabona, amelyet 

malátadiasztázzal és/vagy más természetes enzimmel cukrosítottak

 élesztő segítségével erjesztettek

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

 legalább 3 évig legfeljebb 700 l-es fahordóban érlelték

 nem adható hozzá alkohol, nem édesíthető és nem színezhető (kivétel 
karamell)

 A palackozott termék alkoholtartalma legalább 40%. 

Etil-karbamát (uretán) probléma: Az etil-karbamát (C3H7NO2), a karbaminsav (NH2COOH) 

etilésztere. Az etil-karbamát fermentált élelmiszerekben, így az erjesztett alkoholos italokban 

előforduló vegyület. A JECFA* vizsgálatai és értékelése szerint genotoxikus (mutagén és 

rákkeltő, valamint lehetséges humán karcinogén). Az EU-ban az etil-karbamátra nincs 

határérték előírás, csak ajánlási határ: 1 mg/l. Kanadában, az Amerikai Egyesült 

Államokban, Németországban, Franciaországban és a Cseh Köztársaságban szabályozták 

az alkoholos italokban megengedhető maximális etil-karbamát szintet, ami párlatoknál: 

70 μg/l. Keletkezése: réz jelenlétében etanolizissel és illékony nitrilek oxidációjával, a 

malátázásnál cianogén prekurzorokból (pl. hidrogén-cianid, karbamid, citrullin, más N-

karbamil vegyületek), valamint a NaClO és az aminosavak reakciójából keletkezett 

dikloraminosavak lebomlásából. Megelőzés: megfelelő árpafajta kiválasztása, a HCN 

képződés csökkentése a malátázásnál, valamint kíméletes cefre és alszesz lepárlás. 100



Malátázás                         Cefrézés                        Fermentáció

Lepárlás                                                   Érlelés

A hagyományos whisky gyártás műveletei
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A whisky előállítás lépései I. 
(Cefrézés és fermentáció)  

 Nyersanyagok: árpa, búza, kukorica, rozs

 Cefrézés: cél a fermentálható extrakt előállítása a gabonából 

 malátawhisky (az eljárás azonos a sörgyártási cefrézéssel), szakaszos 
lépések: árpa csíráztatás, aszalás, malátaőrlés, cefrézés, többlépéses vizes 
extrakció: 62-68 0C β-amilázos cukrosítás, 72-75  0C α-amilázos folyósítás.  
A felhasznált víz/maláta arány ~4 t/t. A cefrézési idő: 8-12 h.

 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 a fentiekhez hasonló cefrézés                                          
folytonos cefrézés: a gabona őrleményt és a maláta egy részét (~15%) 
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 II.
(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 üst lepárló) kiegészített egyoszlopos  rendszer. 

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

alkalmazzák. 
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A whisky előállítás lépései III.
(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 (245 [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 klímatikai

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

alkohol veszteséget. 

↑ hőmérséklet = növekvő víz és alkohol veszteség

↑ páratartalom: kevesebb víz és több alkohol

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

USA-ban (meleg, száraz klíma): az érlelésnél az ital %-os alkoholtartalma ↑= 
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A whisky előállítás lépései III.
(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 III.
(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 IV.
(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 lípidek, 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                                              

íz világ                              

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

111



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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A skót whisky előállítás régiói
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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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I s l e o f  I s l ay

Íz profilok – azonos régió



A skót whiskygyártás jellemző berendezései

maláta aszaló

erjesztőkádak pot still (szakaszos) lepárló

Coffey lepárló érlelés hordókészítés
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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)

szűkített skót lepárló

with boil (or reflux) ball

(Strathmill)

A – gömbölyű fedél (spherical lid)

B – illesztő elem

C – kónikus hattyúnyak 

(conical swan neck)

D – könyök (bend)

E – páracső (lyne arm)
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A skót whisky lepárlók típusai



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 maláta whisky 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 
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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 ebből az 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. 130



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: New Midleton és 
Bushmills

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

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

Nyersanyagok: árpamaláta, árpa

A legtöbb esetben a malátát zárt kemencében és nem tőzegfüsttel aszalják (a fő 
kivétel a Connemara Peated Single Malt Irish Whiskey). 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 elérése). 
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*.) 133



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 lecsengése137



Jameson

A  Jameson a világ egyik legdinamikusabban 
fejlődő és a legnépszerűbb ír whiskeyje. 
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.  
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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 tisztaszeszt.

 light whiskey: 80%-os alkoholtartalomnál erősebbre 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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Bourbon megye Kentucky-n belül



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 

 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, 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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élesztő-

tartály

leerjedt

cefre

élesztő

növelő

árpa-

maláta

kukorica

rozs/

búza

gabona

élesztő

komló/sör

víz

Bourbon előállítás I. 

folyamatos feltáró és erjesztő rendszer

gabonapép

tartály

9-10%hűtő
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Bourbon előállítás II. 

folyamatos lepárlás és érlelés

keverő

tartály

gőz

hűtő

visszatáplálás

hűtő

gőz

tartály

hordók raktárak

palackozásra



Amerikai prémium whiskey márkák
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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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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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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. 156



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. 

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. 157



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 (90-95%), 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
 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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Poitín

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

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

legerősebb alkoholos párlata. 

Alapanyaga kezdetben árpamaláta volt, de lehet készíteni 

gabonából, burgonyából, cukorrépából, melaszból, savóból. 

A  hagyományos készítésénél kis méretű szakaszos  lepárlót 

(pota) alkalmaznak. 

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

gyártani exportra, és csak 1997. óta árusítható Írországban. 

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

az egyéb szeszes italok kategóriában.

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

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

bekövetkezett számos megvakulás és haláleset volt. 

Jellegzetes lepárlók: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Közös jellemzőik, hogy nagy tisztaságú mezőgazdásági eredetű 

etilalkohol alapúak (alkoholtartalom 96 %).

 Általában színtelenek és nem érleltek.

 A  kereskedelemben forgalmazott italok alkoholtartalma általában ~37,5-

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

 A fogyasztásuk: 

 tisztán,

 más szeszesitalokkal keverve (koktél),

 alkoholmentes italokkal nagyobb mennyiségben keverve (long drink) 

történhet.

 Előállításuk világszerte elterjedt, védettségük szabályozása gyakran 

nem egyértelmű.
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Vodka

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

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

Nyersanyag: bármilyen keményítőben vagy erjeszthető szénhidrátban gazdag 

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

Cefrézés/erjesztés: hagyományos eljárás

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

korszerű vodka gyártási eljárások rektifikálást, és a lepárlás után aktívszenes  

szűrést alkalmaznak, hogy a felhasznált nyersanyagok és az erjesztés során 

képződött melléktermékek ízrontó komponenseit csökkentsék. A lepárlási 

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

és a palackozás előtt vízzel hígítják. A hagyományos vodka előállító 

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

minimális szűrést alkalmaznak, hogy egyedibb ízt adjanak a vodkának.

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

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

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

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

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

módszert alkalmazva, mely a megkülönböztető édeskés ízét és krémes, 

bársonyos jellegét adja. 
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Népszerű vodka márkák

Az Absolut vodka helyi téli búzából készül 1879. 

óta Svédország déli részén. A nemzetközi piacra 

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

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

legnagyobb  szeszesital márkája volt). 

Russian Standard orosz prémium vodka márkacsalád.                 

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

Téli sztyeppei gabonából készül. Az Original és Platinum 

változatokat négyszer, az Imperiát nyolcszor párolják. Ezután 

a vodkát négyszer szűrik át aktív szénen, majd a Platinumot 

még két alkalommal  ezüstön, az Imperiát pedig uráli kvarc 

homokon.  

A Žubrówka vodka különlegességét az európai 

bölény által fogyasztott bölényfű adja, amiből egy 

szálat az üvegbe is tesznek, amely kellemes ízt és 

enyhe zöldes árnyalatot kölcsönöz a vodkának
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Különleges vodka márkák

A Cȋroc francia szuperprémium vodka, amelynek 

különlegessége, hogy szőlőből készül. Egyrészt 

Mauzac Blanc fajtából, másrészt Ugni Blanc fajtából 

készítenek négyszeri desztillálású párlatot, majd 

ezek elegyítése után még egy ötödik lepárlást 

végeznek. 

A Grey Goose francia szuperprémium vodka 1998. óta 

készül francia búzából ötszöri lepárlással, a francia lepárlási 

ismereteket felhasználva.

Sokan tartják a világ legjobb vodkájának, pl. már a 

megjelenés évében San Franciscoban elnyerte a Szeszes 

Italok Világbajnokságának Platina díját. 

A Belvedere lengyel szuperprémium vodka 

Dankowskie aranyrozsból készül négyszeri 

desztillációval. 
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Boróka alapú szeszes italok

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

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

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

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

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

A borovička  a közönséges boróka  (Juniperus communis ) 

tobozbogyójából erjesztett és lepárolt borókapárlatból 

készül, melyet palackozás előtt finomszesszel kevernek. 

Parafinozott vagy kőrisfa hordókban érlelik, amitől 

színtelen, átlátszó, víztiszta marad.  

Borókaillata jellegzetes, a ginre emlékeztet. 

Szlovákiában nemzeti italnak számit. 

Alkoholtartalma általában 38–40%; 

A „borovička” kifejezés valószínűleg a „borókabogyó” 

szlovák (borievka) nevéből eredeztethető.

A történelmi dokumentumok szerint borovičkát először a 16. században 

Liptó vármegyében készítettek. A korabeli elbeszélések szerint a liptói 

specialitást Budán, illetve Bécsben is kedvelték. 

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

különböző fajtáit a borókaízesítésű szeszes italok közé sorolják.
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Jenever (1)

A  jenever, genever, genièvre, „holland gin” Hollandia és 
Belgium hagyományos, részben malátázott gabonából, 
borókabogyóval együtt lepárolt szeszesitala, melyből az 
angol gin is kifejlődött. 
A hagyományos jenever ma is nagyon népszerű ebben a 
két országban. 
Az EU csak a Hollandiában és Belgiumban, valamint két 
franciaországi megyében és két német tartományban 
készült italokra engedélyezi a jenever/genever/genièvre
megnevezések használatát, és tíz különböző eredetvédett 
változatot különböztet meg.

Először írásban 1552-ben, Philippus Hermanni munkájában jelent meg egy 
jenever recept. Gyorsan nőtt a népszerűsége, és elterjedt Angliában is.

A jenevert eredetileg a hollandok által malátabornak (moutwijn) nevezett 
malátapárlatból desztillálták újra ~50% szesztartalmúra. 
Mivel a kisüstön főzött malátapárlat íze kellemetlen volt, ezt fűszerezéssel 
fedték el. Erre a célra (állítólagos gyógyhatása miatt) a borókabogyót 
(hollandul jeneverbes) választották. Így született meg a jenever.
A jenever a borókaízesítésű szeszes italok kategóriájába [19] tartozik. 
(Ennél a kategóriánál a minimális alkoholtartalom 30%!) 182



Jenever (2)

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

A két típust nem az érlelés különbözteti meg, hanem a kettő között a lepárlás
módjában van különbség. A jonge típus (az 1900-as évektől) jóval magasabb 
alkoholtartalomra lepárolt szesszel (gabonából és esetleg melaszból) készül, 
ezért az íze semlegesebb és az ital olcsóbb. Az oude jenever legalább 15% 
malátát tartalmaz, szokták érlelni is, és gyakran cseréppalackban árulják. Ma 
már az oude és a jonge jelzők minőségi kategóriát jelentenek.

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

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

Főbb kategóriák:

Jonge jenever: legfeljebb 15% erjesztett maláta és max.10 g/l cukorral 
édesíthető.

Oude jenever: legalább 15% malátából kell készülnie és max. 20 g/l 
cukorral édesíthető (kétszeri lepárlás).

Graanjenever: kizárólag gabonából (és malátából) főzött jenever.

Korenwijn: a 18.sz.-i változathoz nagyon hasonló jenever (kukorica is 
lehet alapanyag). Gyakran érlelik pár évig tölgyfahordóban. 51–70% 
malátából készül, és az oude-hoz hasonlóan édesíthető.
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A gin [20] olyan borókaízesítésű szeszes ital, amelyet érzékszervileg megfelelő 

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

való ízesítésével állítanak elő.

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

tobozbogyójával, és olykor sok más fűszerrel is ízesítenek.

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

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

lenniük”). 

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

A 110/2008/EK rendelet az egyszerű ginen kívül további két gin 

kategóriát tartalmaz:   

 desztillált gin [21]: a szeszbe borókabogyót és egyéb 

fűszereket áztatnak, majd hagyományosan a ginhez használt 

kisüsti rendszerben újra lepárolják. A párlat az egyszerű 

ginhez hasonlóan ízesíthető, és adható hozzá alkohol.

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

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

legalább 70%-os, nem tartalmazhat hozzáadott összetevőt, 

csak max. 0,1 g/l cukrot.

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

London Dry Gin.

További gin típusok: 

 Plymouth Gin – kevésbé száraz és lágyabb 

mint a London Dry (mert több gyökeret 

tartalmaz a szokásosnál). 

 Navy Strengths Gin – 57%-os

 Old Tom Gin – hagyományos édes gin

 Barrel-aged Gin – érlelt (3 hónap)

 Pink Gin – ma: gin piros gyümölcs ízesítéssel

régen: Plymouth gin egy csepp angosturával.

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

185

Gin típusok



Gőzinfúziós eljárás – a borókát és az egyéb 

kivonatolandó alapanyagokat nem a szeszbe teszik, 

hanem az alkoholgőz útjába, így kíméletesebb a 

kivonatolás, jobban átmennek az aromák a gőzfázisba, 

összetettebb ízt kapnak.

A legelterjedtebb márka, amely így készül: 

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

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

mányozódik főzőmesterről főzőmesterre;

 réz lepárló üst (a legrégebbi 1831-től);

 88%-osra párolják.

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

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


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

Kétféle párhuzamos technológiával készítik:

 Bennett-féle lepárlóval (1860.) hagyományos 

lepárlás egy éjszakán át tartó áztatatást követően;

 Carter-Head lepárlóval (1948.) gőzinfúziós eljárással

11-féle alapanyag a világ minden tájáról, 

és különlegességként bolgár rózsa és uborka.

500 literes sarzsokban készül.

Az ital alkotója és a kezdetektől 

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



Sibling Gin:

 2014-ben alapította 4 testvér

(sibling) Cheltenhamben

Maguk készítik az alapszeszt 

cukornád levéből

 Ezzel készítik gőzinfúziós eljárással, 

egy Carter-Head lepárlóval a gint

 A lepárló oszlop üveg

 Az alapanyagok között 

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

Digby [16] Elliott-Berry 

Különleges előállítású ginek (3)



Ismert gin márkák

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

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

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

 Gordon’s London Dry Gin (37,5% 0,7l

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

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

 Hendrick’s Gin (41.4% 0,7l)

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

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

A rum a nádcukorgyártás melléktermékéből, a 

melaszból (~50% szacharóz), vagy közvetlenül a 

cukornád levéből erjesztett és lepárolt égetett 

szesz. A tiszta párlatot általában tölgyfahordókban 

érlelik, és gyakran karamellel színezik.

Minimum 37,5% alkoholtartalmú ital. 

A világ rumtermelésének nagyobb része 17 Karib-

térségi szigeten és Dél-Amerikában összpontosul. 

Európában Franciaország, Spanyolország és 

Portugália  állít elő eredetvédett rumokat. 

Speciális, a rum szót tartalmazó elfogadott 

megnevezésű, de nem igazi rumok a német Rum-

Verschnitt és az osztrák Inländerrum. Előbbi 

alkoholtartalmának legalább 5%-a rumból kell 

származzon, míg az utóbbi alapja rum, de 

hagyományos ízesítő anyagokat adnak hozzá. 

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

vagy Kínából terjedtek el. 

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

valamelyik cukornádültetvényén.

 A hagyományok szerint a rum Barbadosról származik, de vannak, 

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

 A Brit Királyi Haditengerészet napi rumadaggal látta el a tengerészeit 

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

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

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

mezőgazdaságának jelentős részét teszi ki a cukornádtermelés és a 

rum gyártása. 

 Bár Ausztráliától Indián át Franciaországig számos helyen készítenek 

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

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



Ron – spanyol hagyomány szerint; melaszból, oszlopos lepárlással

→ lágy, édeskés karakter

Kuba, Guatemala, Panama, Dominikai Köztársaság, 

Nicaragua, Puerto Rico, Kolumbia, Venezuela

Rum – brit hagyomány szerint; főleg melaszból, hosszabb 

erjesztéssel, kisüsti lepárlással → nehezebb, összetettebb íz

Jamaica, Barbados, Trinidad, Brit Guyana Demerara régiója 

Rhum – francia szabályozás szerint készítik, általában cukornád 

szirupból (Rhum agricole)

Francia Nyugat-Indiák, Guadeloupe, Martinique, Marie 

Galante

Rhum agricole – francia területen készül, a cukornádat a 

száraz évszakban kell learatni, aratás után 3 napon belül 

préselni. 

A lepárlás oszlopos lepárlóban folyamatosan történik. 
→ Füves, növényes, édesebb íze van, jobban kijön a terroir.
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Fő rum stílusok
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White rum (blanco, light, fehér) – Érleletlen (vagy csak rövid ideig érlelt) 

fehér rum. Főleg koktélokhoz használják.

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

tölgyfa hordóban. A színét karamellel lehet befolyásolni. Alkalmas 

koktélokba is, de már magában való fogyasztásra is.

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

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

már komplex aroma profilt el lehet érni. Általában magában 

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

rumot tölgyfa hordóban.

Vintage and specially matured rum – Évjáratos és/vagy különleges 

érlelésű rumok, amelyek drágák és különleges alkalmakra szólnak. 

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

elsősorban a Karibi-térségben népszerű. Főleg koktélokhoz 

használják.

Spiced rum – Olyan fehér vagy arany rum, amelyet fűszerekkel (pl. 
gyömbér, fahéj) ízesítettek. Európában nem rum!
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A tradicionális rum előállítás lépései (1)

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

fokozatának anyalúgja. A blackstrap melasz élelmiszer kiegészítő is. 

Viszkózus, sötétszínű szirup, szacharóz tartalma ~35%. 

A rum készítésnél még felhasználható a finomított és vákuum 

bepárolt cukornád melasz is.

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

Élesztő előkészítés: ma már ritka a természetes mikroflórás spontán 

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

S. bayanus, vagy Schizosachamyces pombe) alkalmaznak. 

Többlépéses sejtszám növelés történik.

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

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

24-30 h; hűthető saválló acél fermentorokban.

A leerjedt cefre alkoholtartalma: 5-7%, illetve 10-13%. 
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A tradicionális rum előállítás lépései (2)

Lepárlás: 

 hagyományos szakaszos lepárlás rézüst (rézzel bélelt faüst), 

 két üst („tandem”) + rektifikáló oszlop + hűtő;

 folyamatos oszlop lepárló: faköpenyes rézbetétes Coffey lepárló; 

folyamatos saválló Coffey lepárló. A párlat alkoholtartalma kisebb kell 

legyen 96%-nál.

Érlelés: a rumpárlatok alkoholtartalma magas, általában 80-94%. A 83-85%-

os párlatokat használt amerikai bourbonos hordókban érlelik. A 

trópusi körülmények között gyors az érlelés. A különleges rumoknál a 

10, sőt a szuperprémiumoknál a 20 évet is meghaladhatja az érlelési 

idő (pl. El Dorado 21). Nem ritka a solera-rendszerű érlelés sem 

(Zacapa, Dictador).
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Még működő fából készült lepárlók:

(Demerara Distillers, Guayana)

 Fa kisüsti lepárló (1732-től)

 Fa Coffey lepárló (1880-tól) 
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Fából készült lepárlók



Nagy észtertartalmú rumok előállítása

Speciális összetett eljárás: fermentált „dunder” + 10% alkohol 

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

 a lepárlási maradékot anaerob körülmények között kezdik fermentálni                              
(fedett „dunder” edény). A vadélesztők és az anaerob baktériumok 
hatására kis molekulájú zsírsavak (főleg vajsav és ecetsav) és észterek 
keletkeznek. 

 Néhány nap után oltott meszes pH állítás után aerob feltételek mellett 
folytatják a fermentációt  (ecetsav baktériumok növelik az ecetsav 
képződést) 10%-os etilalkohol hozzáadásával. A szerves savak a 
hozzáadott alkohollal észtereket képeznek.  

 Az alkoholos dundert és az előzőleg lepárolt rumot összekeverik. 

 A keverékből többlépéses szakaszos desztillálással nagy észter 
tartalmú rumot  kapnak. A rézzel bélelt lepárlókban nincs rektifikáló 
feltét. A középpárlatokat ~6 órán keresztül  recirkuláltatják. A nagyon 
magas észter tartalom egyedülálló ízharmóniát ad a rumnak. 
Rendszerint magas alkoholtartalmú, gyakran overproof rumok.

Dunder cefrézési eljárás: a hagyományos rumcefre fermentáció szeparálási maradékát 

(„dunder”), felhasználják egy második fermentáció indítására. A dunder aktív élesztőkultúrán 

kívül gazdag elhalt élesztősejtekben (fehérje forrás), valamint egyéb tápanyagokban. Ez az 

elve a Jamaica rum előállításnak, és hasonló a Bourbon „sour mash” eljáráshoz.
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Ron Varadero (Santiago de Cuba, 1862.)

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

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

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

tulajdonostól megvásároltat].)

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

gyártják)

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

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



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

birtokon terem), kisüstön desztillálják, 

válogatott kis amerikai tölgyfa hordókban 

(151 liter) érlelik

Captain Morgan (1944.) – melaszból készítik

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

legalább 4 évig érlelik fehér tölgy hordókban 
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Jamaika



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

és amerikai tölgyfa hordókban érlelik

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

kisüsti (fából) lepárlással készül; bourbon-ös hordókban 

érlelik

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

lepárlással készül, és használt amerikai whiskeys

hordókban érlelik
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Barbados, Guayana, Trinidad 



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

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

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

Pampero (Venezuela) – melaszból készítik, az első lepárlás után 
még kétszer desztillálják vagy folytonos, vagy kisüsti módon
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Clément (Martinique, 1940.) – cukornád szirupból, folytonos 

lepárlással, bourbon-ös hordókban érlelik

Damoiseau (Guadeloupe, 1942.) – cukornád szirupból, folytonos 

lepárlással, bourbon-ös hordókban érlelik
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Ron Zacapa (Guatemala, 1976.) – „cukornádméz”-ből, folytonos 

lepárlással készítik, 2300 m magasan érlelik Solera

rendszerben, négyféle hordót használva: bourbon-ös, 

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

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

a legrangosabb nemzetközi rum versenyt (International Rum 

Festival) a prémium kategóriában, és emiatt egyedüliként bekerült 

a „Hall of Fame” örökös bajnok kategóriába.
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Cachaça (kiejtése: kásászá)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„elefánt fej”       oszlop

fej hűtés módosított fej hűtő
forrófej
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Cachaça kategóriák

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

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

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

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

Az érlelt cachaça-knak két fajtája van: 

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

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

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

Agavé Pulque

Tequila Bacanora Raicilla

Egyéb agavéKék agavé 
Agave tequilana

Agave angustifolia

Sonora állam 

Mexikó É-Ny része

Agave maximiliana

Agave inaeguidens

Jalisco állam D-Ny-i 

része

erjesztett ital

(3-8% alkohol tartalom) 

Mezcal Sotol

Dasylirion wheeleri

sivatagi kanál                   

nem agavé
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Inulin

Csicsóka 5-40 

Cikória 10-28 

Articsóka      75-82 

Dália 20-37 

Agavé 20-35

Különböző növényi inulinok

átlagos polimerizációs foka (n)

Az inulin típusú lineáris fruktánok

β-(2,1)-es kötésekkel kapcsolódó 

fruktóz polimerek.                                  

Az inulin indító molekulája, egy 

glükóz, α-D-glükopiranóz alakban.

A szakirodalom általában n>5-nél 

nagyobb polimerizációs fokú lineáris 

fruktánokat nevezi inulinnak. (Az 

újabb forrásokban n>10)
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Agávé alapú párlat előállítási régiók

Tequila: kék agávé (Agave tequilana Weber)

Mezcal: egyéb agávé (maguey)

Bacanora: (Agave Angustifolia)

Raicilla: (Agave maximilliana, Agave inaequidens)

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

A Mexikói Nemzeti Szabvány 

szerint (NOM) engedélyezett 

agávé termőterületek és 

párlat készítő helyek

NOM=Norma Official Mexicana

DO= Denomination of Origin

USA
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Tequila

A tequila a közeli, a hódítók által alapított Tequila 

város nevéből származik, az pedig a nahuatl

indiánok ”teqiutl” szavából, amelynek jelentése 

munka.

Mayahuel női istenség a maguey (agavé) 

megszemélyesítője az aztékmondavilágban.

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

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

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

főzés őrlés 
lényerés

bagasz

élesztő
erjesztés1.lepárlás2.lepárlás

hígítás
érlelés

palackozás

moslék

agávé

egyéb cukrok oldása               

és hozzáadása
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A tequila előállítása I.

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

Hidrolízis: A  megtisztított tövek („piñák”) hőkezelése gőzöléssel (az inulin  

hidrolízise fruktózzá). A hagyományosan gőzfűtéses kemencében ~100 0C-on 

36-48 óra, a modern autoklávokban 12 óra a hidrolízis idő. 16 óra felett jelentős a 

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

párolgása.

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

vízsugárral extrahálják, a cukorlevet szeparálással elválasztják.

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

származhat egyéb erjeszthető cukorból. Ezeknél az egyéb cukorforrásokat az 

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

ez a lépés kimarad.

Erjesztés: a cukrok alkoholos erjesztése rozsdamentes acéltartályokban történik.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Érlelés (lásd az érlelés szerinti csoportosításnál)

Palackozás, hígítás

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

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

 blanco / plata (silver): érleletlen, vagy max. 2 hónapon át érlelt, 

ízesítetlen tequila 

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

érleletlen párlat, melyet az érlelt tequiláknál használt adalékokkal 

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

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

tölgyfahordóban érlelelt

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

tölgyfahordóban érlelt

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

tölgyfahordóban érlelt (2006 óta létező kategória)

A  tequila ízesítésére (kivétel az érleletlen, Silver) négyféle anyag 

alkalmazható: karamell, tölgyfakivonat, fruktóz-szirup és glicerin.
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Tradicionális tequila készítés eszközei

agavé betakarítás
megtisztított „piñák” sütése 

felszíni kemencében

piñák” gőzölése 

autoklávban

aprítás, lényerés lepárló rendszerek
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Ismertebb tequila márkák

Don Julio
100% de agavé

reposado

el Jimador
100% de agavé

blanco

Sierra
100% de agavé 

extra añejo

José Cuervo
reposado

Olmeca
blanco
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Mezcal

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

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

őrlőköves feltárás, fa- vagy vályog erjesztők és közvetlen 

tüzelésű (agavé rost) agyag lepárló

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

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

Agavé betakarítás
Megtisztított „piñák” 

sütése
Agavé törzsek tárolása

Őrlőköves aprítás, lényerés Közvetlen fűtésű 

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

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

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

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

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

Sotol
A Sotol nem agavépárlat. A korábban agavé, a dasylirion wheeleri (Desert
Spoon) rendszertanilag a Nolineaceae családba került, és ez nem agavé. 
A Sotol NOM eredetvédett 2004. óta és 3 Észak-Mexikói megyében 
készíthető a fenti növény magjából. A 15 éves növény hozama 5-10-szer 
gyengébb, mint az agavéé. A feltárás felszíni kemencében, a lepárlás 
egyoszlopos rendszerrel történik. 228



Távol-keleti párlatok

Japán:Szaké, Shochu (sócsú), Awamori

Korea:Soju (szodzsu)

Kína: Baijiu/Pajcsiu

Általános elvek
Alapanyag: keményitőtaralmú mezőgazdasági termények

Erjeszthető cukor enzimes képzése: Koji (Asp. tenyészet)

Erjesztés : spontán

S. cerevisiae fajélesztő

Lepárlás: többnyire szakaszos lepárlók
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Hagyományos japán szeszes italok

Japánban két hagyományos, töményebb erjesztett alkoholos ital ismert:

a szaké/sake és a sócsú/shochu.

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

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

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

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

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

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

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

A szaké alapanyagai: rizs, víz és koji

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

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

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

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

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

alapkövetelmény, hogy semmilyen adalékanyagot nem tartalmaznak. Minőségük 

meghatározásában a fő szabály a rizs fényezettségének mértéke.

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

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

kategória létezik: kommersz, prémium, szuper prémium.

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

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

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

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

 „Különleges” daigindzsó: speciális rizs, tökéletes hántolás

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

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

A sócsú palackozáskor hozzávetőlegesen 
25% alkoholt tartalmaz.  

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

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

(1600-1876) egész Japánban a hagyományos 

kacuri módszerrel, egyszeri desztillálással 

állították elő. A 19. sz. közepétől (Meidzsi 

dinasztia) vezették be  a többszöri lepárlást, 

majd a folyamatos desztillálást.

Moromi/Moromitori sócsú

A leggyakoribb egyszer lepárolt sócsú.

Nyersanyaga általában rizs vagy árpa,amelyet 

vízben áztatnak, gőzölnek, majd lehűtenek. 

Ezt követően hozzákeverik a kojit és 7-9 napig 

erjesztik (elsődleges erjesztés). 

Az alkoholos cefrével megismétlik a fenti folyamatot (másodlagos erjesztés, 

második moromitori szint). A cefrét egyszeri szakaszos lepárlással töményítik 

(45-50%). A friss sócsút rövidebb-hosszabb ideig érlelik. Az érlelési eljárások 

fokozatosak és befolyásolják az ital jellegét. Az érlelés eredményeként alakul ki a 

sócsú végleges íze és aromája. Az alap érlelési idő 1–3 hónap. A 3-6 hónapig tartó 

érlelés már finomítja az ízeket. A hat hónap és három év között érlelt sócsúnak 

már kimondottan lágy jellege van. 
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Egyszer lepárolt sócsú (Honkaku) készítés

Alapanyagok               

(rizs, árpa)

Koji

Koji eljárás

vízélesztő

elsődleges 

Moromi cefre
másodlagos 

Moromi cefre

Másodlagos 
anyagok (rizs, 
árpa, maláta)

lepárlás

első erjesztés

második, fő erjesztés

Honkaku sócsú
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A sócsú csoportosítása

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

 Egyszer lepárolt sócsú (Honkaku) 

Olyan párlat, melyet többszörös lepárlásra alkalmatlan lepárlón 

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

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

engedélyezett cukrok, egyéb engedélyezett anyagok. 

Telt, karakteres, gazdag ízvilág. 

 Többszörösen lepárolt prémium sócsú (korui)

Nem lehet alapanyag csíráztatott gabona vagy gyümölcs,

Lepárlás előtt vagy közben nem engedélyezett más hozzávalók

hozzáadása. Ha részben vagy egészben cukrot használnak

alapanyagként, akkor legkevesebb 95%-os tisztaságúra kell

finomítani és nem alkalmazható faszenes szűrés. 

Speciális lepárlón (erősítő feltét) egynél többszöri lepárolt párlat

legfeljebb 36% alkoholtartalomra hígítva  forgalmazható.

Tiszta, lágy, kissé édeskés íz.

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

Takara Sochu Jun

A Takara cég extra finom korui sócsúja. Az 

alapanyag gabona (főleg árpa és kukorica) és 

melasz. Többszöri lepárlással készül. A kész ital 

egy házasítás.

Ízvilága komplex, tiszta, lágy. Kiváló koktél alap. 

Alkoholtartalma 35%.

Gankutsuouh Honkaku Sochu

Alapanyaga 100% rizs, tradicionális koji

fermentáció történik. Egyszeri lepárlás. A párlatot 

nagy porcelán tartályokba gyűjtik, és természetes 

barlangokban tárolják. Ezzel az unikális eljárással 

rendkívüli finom, sima és kellemes aromájú párlat 

készül. 

Alkoholtartalma 25%. 

A Takara cég forgalmazza.
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Néhány népszerű sócsú fajta 

alapanyag szerint

Fukiage mugi shochu

Árpa alapanyag 

Vákuumdesztillált és 

érlelt shochu keveréke 

Alk. tart.: 25%

Imo shochu

Édesburgonya alapanyag

Karakteres íz világ

Alk. tart.: 25%

Soba shochu

Hajdina alapanyag

Honkaku típus

Alk. tart.: 25%.
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Awamori

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

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

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

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

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

határok között változhat: 16,8%-53%. 

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

édesburgonyát és tápiókát is használnak. 

A legtöbb márka ma is Dél-Koreában készül.

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

mongolok korábbi perzsiai hódításaiknak köszönhetően már ismerték a 

lepárlás technikáját.

A szodzsu hagyományos készítéséhez a főtt rizst  Aspergillus oryzae

gombakultúrával beoltják, az összekevert masszát erjesztik, majd a leerjedt 

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

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

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

érlelni is.

1965-1999. között a szodzsut csak édesburgonyából vagy tápiókából készült 

finomszeszből, hozzáadott édesítőkkel és ízesítőkkel volt szabad készíteni a 

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

készült italt higított szodzsunak nevezik. Ezek alkoholtartalma alacsony, és 

meglehetősen olcsók.
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 A világ legnagyobb mennyiségben eladott 

szeszes itala a Jinro, amely a koreai piacon 

50% feletti részesedéssel rendelkezik. 

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

adtak el belőle a világon.

 A Jinro készítéséhez a finomszeszt 30-30% 

rizsből és árpából, valamint 20-20% édes-

burgonyából és tápiókából erjesztik.

Alkoholtartalma 24%.

 Fogyasztási szokás: hidegen, de jég nélkül;

sörbe öntve; terjedőben van a gyümölcslében 

való fogyasztás is.

243

Jinro Soju



Baijiu (pajcsiu)

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

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

3 évig érlelt Maotai 

baijiu (50% alkohol)
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Ánizs ízesitésű szeszes italok fő aromái

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

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

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

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

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

Ánizs ízesítésű italok egyéb fő növényi aromahordozói

Ánizskapor
édeskömény

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

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

Fehér üröm
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Ánizspárlatok és -likőrök

Sok mediterrán országban készül ánizsmaggal ital, pl. anesone (olasz), 

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

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

 Ánizspárlatok: többé-kevésbé cukormentesek, nem likőrök 

Abszint, Ouzo, Raki

Ánizslikőrök: a magas cukortartalomban különböznek a párlatoktól       

Pastis, Pernod, Sambuca, Masztika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1988. Csak részben rehabilitálták az abszintot a franciák.                                              

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

Abszint csap

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

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

Az első pohár után olyannak látod a dolgokat, amilyenek,

A második pohár után olyannak látod őket, amilyennek szeretnéd,

A harmadik pohár után olyannak látod őket, amilyenek valójában,

S ez a legszörnyűbb dolog a világon…”

Oscar Wilde 253



Pernod

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

A Pernod Fils márkanevet az 1980-as évekig használták a Pernod 
ánizslikőrök kereskedelmi forgalmazásánál.                                                                                   
A Pernod Absinthe (Pernod aux extraits d'absinthe), a gyártó állítása 
szerint jelentős részben az eredeti recept alapján készül, de ezt sokan 
kétségbe vonják. (Pl. a színezést csalánnal végzik.)
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Ouzo

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

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

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

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

Az egyik a Hiosz szigetéről származó hioszi masztika, ami borpárlat alapú, 
eredetvédett likőr. Íze és illata az édesgyökérre emlékeztet. 
A készítéséhez általában a szőlő erjesztett cefréjét kétszer lepárolják, 
majd átszűrik hioszi pisztáciafa gyökerein. Ez utóbbi helyett (vagy mellett) 
a szeszbe a fa gyantájából is keverhetnek, majd a keveréket újra 
lepárolják. Palackozás előtt tiszta vizet, cukrot, esetenként tiszta alkoholt 
is kevernek hozzá.                                                                                                       
A másik fajta az ouzohoz hasonló erős párlat, alkoholtartalma ~40%.                                                                                                        
A masztika nevet a Balkán-félsziget déli részén több ország is használja 
az arrafelé elterjedt ánizsos szeszes italra. Az alkoholt sokszor szőlőből, 
mazsolából, szilvából vagy fügéből párolják. A bolgár törvények szerint a 
masztikának literenként legalább 2,5 gramm természetes anetolt kell 
tartalmaznia, és legalább 47% az alkoholtartalma. 257



Pastis

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

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

A Sambuca csillagánizs ízű, olasz eredetű likőr       

specialitás. Eredetileg színtelen, de ma több különböző 

színváltozata is ismert. A Sambuca az indokinai eredetű  

csillagánizs magjából nyert olajnak köszönhetően 

jellegzetes ánizs illatú. Előállítása során a vízgőz 

desztillációval előállított illóolajat tiszta alkohollal 

elegyítik, majd cukorszirupot, valamint különböző 

színezékeket és ízanyagokat kevernek hozzá. 

Palackozás előtt típustól függően 38–44%-os 

alkoholtartalomig hígítják. 

A receptje titkos, azonban egyes változataiban találunk fekete bodza, 

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

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

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

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

Manzi "Sambuca Manzi" néven hozta forgalomba az italt.                                                           

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

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

vált.
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