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 Organoleptikus értékelés 

Vas-Guld Zsuzsanna 



A KURZUS CÉLJA 

A hallgatók a félév során képesek lesznek az 
egészséges bort megkülönböztetni a hibás és 
beteg boroktól illatban, ízben, valamint a 
reduktív és oxidatív borok között különbséget 
tenni  a borkóstolás során. Képesek lesznek 
fajtafelismerésre, évjárat meghatározásra, illetve 
a termőhely és talaj adottságokat felismerni a 
borokban. 
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A borbírálat célja  

• A borbírálat célja többféle lehet. Ilyen a tájékozódás a 
készlet vagy készletek minősége, állapota és fejlettsége 
tekintetében. Ez a gyakorló borászok szinte állandó 
feladatának tekinthető. 

 

• Dönteni kell a borok kezeléséről, és meg kell győződni 
arról, hogy az alkalmazott műveletek sikeresek voltak-
e. Ízleléssel, bírálattal kell nyomon követni a borok 
fejlődését, és meg kell állapítani, hogy azok fejlődnek-
e, elérték-e fejlődésük tetőpontját, hanyatlásuktól kell 
tartani vagy hanyatlóban vannak. 
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A borbírálat helye 

• Borokat csak megfelelő helyiségben lehet jól 
bírálni. Borbírálatra alkalmas minden szoba vagy 
terem, amely világos, tiszta, szagtalan és 
megfelelően temperált. 
 

• A fényviszonyok tekintetében törekedni kell a 
világos, fehér hátterek megteremtésére, hogy a 
borok színének értékelését ne zavarják más, erős 
színek betükröződései. Optimális 
teremhőmérséklet a bírálók számára a hűvösnek 
tekinthető 20–22 °C. 
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A borkóstoló pohár 

• A nemzetközi borversenyek O.I.V. által 
elfogadott szabványa azt írja, hogy a 
kóstolókehely legyen 155 mm magas, amiből 
55 mm a pohár talpára és szárára essék. 
Űrtartalma 215 cm3, a legnagyobb öbméret 
65 mm (a kehely legszélesebb átmérője) és a 
felső átmérője 45 mm.  
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A borbírálat módszerei 

• Az organoleptikus vizsgálatoknál általában az 
ún. differencia-módszereket alkalmazzák, ami 
azt jelenti, hogy több tulajdonság között kell a 
különbséget meghatározni. A leggyakrabban 
alkalmazott differencia-módszerek a 
hárompoharas, trianguláris, a rangsorolásos és 
a pontozásos zárt, valamint az osztályozásos 
nyílt bírálati módszerek. 
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Hárompoharas módszer 
trianguláris teszt 

 
• A vizsgálat során a bírálók három mintát kapnak, amelyek közül 

kettő azonos. Meg kell állapítani, hogy melyik minta eltérő a három 
közül. 
 

• Az azonos minták jele A, az eltérőé B, és így a három lehetséges 
összeállítás: AAB, ABA, BAA. A véletlen valószínűsége egyharmad. A 
módszer alkalmazható a bírálóbizottság érzékeny értékelő-
képességének ellenőrzésére és a bírálók kiválasztására, 
minősítésére is, de a hárompoharas értékelés igen jó módszer a 
borászati kísérleti minták bírálásához is. Az értékeléshez táblázatot 
készítenek, amely tartalmazza a szükséges valószínűségi szinthez 
tartozó helyes bírálatok számát. 
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Rangsorolásos módszer 
 

 

• A rangsorolásos módszernél a bírálók a megszámozott 
és értékelt 3–6 mintát a minőség szerinti csökkenő vagy 
növekvő sorrendbe rakják, és megfelelő rangszámmal 
jelzik. Az eredmények kiértékelése varianciaanalízissel 
igen biztonságos, kiküszöböli a nagy szórást és csak a 
minták egymáshoz való viszonyát veszi figyelembe. 
Nagyon jól alkalmazható különböző kísérleti kezelések 
hatásosságának vizsgálatához. Hátránya viszont, hogy a 
minták közötti különbségek mértéke nem érzékelhető. 
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Pontozásos módszerek 
 

 
• A borbírálatok a legtöbb esetben pontozásos rendszerűek.  
• A különböző szintű hivatalos borversenyeken mindenkor 

pontozással értékelik a bormintákat.  
• Az adható maximális pontszámtól – illetve a pontszám 

jutalmazó vagy büntető jellegétől – függően több 
pontozásos rendszert különböztetünk meg (20 és 100 
pontos jutalmazó, 100 pontos büntető, Vedel-féle 
hibapontozásos módszer).  

• Magyarországon a 20 pontos jutalmazó és a Vedel-féle 
hibapontos módszer terjedt el, de néhány éve a pozitív 100 
pontos váltotta fel a Vedel-t. 
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Húszpontos módszer.  

• A húszpontos borbírálati rendszerben a bor egyes 
értékmérő tulajdonságaira pozitív („jutalom”) pontot 
adnak.  

• A 20 pontos módszernek számos előnye van, könnyen és jól 
használható a kísérleti borok bírálatára.  

• Hátránya, hogy az illat, illetve az íz és a zamat, mint a két 
legfontosabb értékmérő tulajdonság, nincs összetevőkre 
bontva, és így kevesebb információt nyújt a borról az 
értékeléskor. További hátránya, hogy az íz, a zamat és az 
összbenyomás értékelésére csak egy összevont, igen nagy 
pontérték áll rendelkezésre.  

• Napjainkban kisebb, helyi, esetleg regionális 
borversenyeken alkalmazzák. 
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Pozitív 100 pontos módszer (O. I. V. – 
U. I. O. E.).  

• A hibapontos bírálati módszer során 
alkalmazott bírálati lapot több bírálat érte, 
elsősorban amiatt, hogy a bírálókat inkább 
hibák keresésére és nem az értékek 
meglelésére ösztönözte. Így a nemzetközi 
borverseny szabályzatból a Vedel-módszer 
bírálati lapját alakították át. Az O. I. V. 
munkájába ekkor kapcsolódott be a Borászok 
Nemzetközi Szövetsége (U. I. O. E. Union 
Internationale des Oenologues).  
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A borok megjelenése 

A bor tisztasága:  

• áttetsző, tükrös, fényes – pozitív 

• matt, fátyolos, felhős, opálos, zavaros- negatív  
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A bor színe I. 

- Fehérbor: 

- színtelentől a borostyánsárgáig, a sárga, a zöld 
és a barna színek kombinációja. Az alapszínek 
különböző tónusai, mint világossárga, 
szalmasárga, aranysárga, óarany, 
borostyánsárga vagy a színek keveredése, mint 
zöldesfehér, sárgásfehér, zöldessárga, 
aranysárga zöldes árnyalattal, aranysárga 
barnás árnyalattal 
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A bor színe II. 

• A rozébor.  

• Bár Magyarországon inkább a világosabb színű 
rozéborok a kedveltek – mert nálunk létezik a 
siller kategória is – a nagyvilágban ez a 
bortípus a legváltozatosabb színekben 
előforduló és elfogadott.  

• a hagymahéj, lazac, félbevágott eper 

• Siller kategóriában málnaszörp 
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A bor színe III. 

• A vörösborok megjelenítését a málna, a 
cseresznye, a meggy, a téglavörös, az ibolya 
vörös, a rubin, a gránát vörös színekkel, majd 
azok intenzitását, világos vagy mély árnyalattal 
mutathatjuk be. 
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A bor illata 
•  Gyümölcs – barack, keserű mandula, ananász, banán, szeder, cseresznye, citrom, 

birsalma, füge, eper, licsi, mandarin, mangó, mogyoró, dió, grapefruit, alma, körte, 
szilva, szőlő. 
 

• Virág – galagonya, fehér virágok, méhviasz, csipkerózsa, akác, jázmin, írisz, bodza, 
liliom, méz, hársfa, rózsa, bazsarózsa. 
 

• Fűszer – fahéj, koriander, paprika, szegfűszeg, zöld bors, bors, majoranna. 
 

• Balzsam – vanília, rozmaring, levendula, eukaliptusz, kámfor, ciprus, boróka, fenyő, 
kakukkfű. 
 

• Pörkölés – pirított mandula, pirítós, briós, kakaó, pörkölt fa, karamell, kávé, füst, 
tömjén, medvecukor, kátrány, korom. 
 

• Animális – vaj, bőr, veríték, ló, macskapisi, sózott hús. 
 

• Ásványi – friss beton, tűzkő, tinta, nedves föld, rozsda, szénhidrogén. 
 

• Vegetális – spárga, tölgyfa, gomba, fű, mentol, olíva, dohány, tea, szarvasgomba, 
articsóka, édeskömény, páfrány, száraz széna, vasfű. 
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A bor zamata, a harmónia alapja 

• Savak 

• Alkohol 

• Cukortartalom 

• Tannin 

• Elsődleges aromajegyek 

• Másodlagos aromajegyek 

• Harmadlagos aromajegyek 
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Hangsúlyban a technológia vs. az 
aromajegyek elemzése:  

 • A kocsány, mag sérülése a feldolgozás során - keserű íz anyagok megjelenése a borban - 
kellemetlen 

 
• alkoholos erjedés során - gyümölcs, fűszer,  

 
• Sur lie, battonage során - keksz, élesztő 

 
• malolaktikus fermentáció - vajas-diós, intenzív gyümölcs 

 
• elsődleges aromajegyek: szőlőből származnak 
• gyümölcs 
• citrusfélék: citrom, lime, grapefruit, narancs 
• csonthéjas: barack 
• trópusi: banán, ananász, licsi, maracuja 
• fűszer 
• herbális 
• vegetális 
• animális (földes, gombás, avaros) 
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Organoleptikus /érzékszervi vizsgálat 
menete 

• Orr – szaglás 

 

• Száj – ízlelés 

 

• Garat – korty lenyelése 

 

 

• Orr – levegő  
visszaáramoltatása 
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Ízlelés, érzékszervi értékelés 
A 4 alapíz 

Szánkban: 
Borban: 

• Keserű  - borbetegség 

- Kocsányíz 

- Fajtajelleg (Olaszrizling) 

- Talaj (lösz kőzet) 

• Savanyú – borbetegség 

 - magasabb savérzet 

• Sós - mineralitás, ásványosság 

• Édes  - maradék cukortartalom 

- hozzáadott cukortartalom 

- Glicerinédesség (alkohol) 
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Egészséges bor 

• Fajtajelleg (illatos, fűszeres, gyümölcsös…) 

• Elsődleges, másodlagos, harmadlagos 
aromajegyek 

 

 

vajsav metil észtere 

vajsav etil észtere 

vajsav izopentil észtere 

eugenol 
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Chardonnay neutrális szőlőfajta  

3 különböző klímatípus, 3 különböző fajtajelleg 

 

I. Hűvös éghajlat                     citrusfélék, alma, körte 

 

II. Mérsékelt éghajlat        csonthéjasok,barack 

 

III. Mediterrán éghajlat              trópusi gyümölcsök,  
ananász, banán  
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AROMA vegyületek 
• 1. PIRAZIN (vegetális jelleg) – Sauvignon blanc 

• 2. Terpén (gyümölcsös jelleg) - muskotály 

• 3. Lakton 

• 4. Észter  

• 5. Többértékű alkohol 

• 6. Savak 

• 7. Polifenolok 

• 8. Kéntartalmú vegyületek 

• 9. Aminosav származékok 
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1. PIRAZIN (vegetális jelleg) – 
Sauvignon blanc 

 
• Szőlőből származó elsődleges aromajegy 

• Vegetális karakter: 

Kaliforniai paprika 

Chili 

Bab 

Zöldség 
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2. Terpén 

• Gyümölcsös, virágos aromajegyek 

• Szőlőből származó elsődleges aromajegy 

• Néhány élesztőgomba termeli, Saccharomyces 
nem! 

• Kötött és szabad formában vannak jelen 

• Csak a szabad terpéneket tudjuk meghatározni 

• 10 C-atomszám alatt: monoterpén – limonene, 
mentol.  
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2. Terpén 

• Terpének előfordulása: 

Alkoholok  (geraniol, linalool) 

Aldehidek  (geranial, neral) 

Ketonok 

Észterek 
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2. Terpén 

• 10˂ C-atomszámú terpének – gyümölcsös 
(grapefruit) karakter, kerozin. 
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3. Lakton 

• Szőlőből származó 

• Mikroba tevékenységből származó 

• Fahordós érlelésből származó 

• Tipikus karakterek: gyümölcs, kókusz, vaj  

 

                         amerikai tölgyfahordó  
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4. Észterek 

• Mikroba tevékenység következtében alakul ki 

Etil-acetát: körömlakk lemosó 

Etil-laurát: szappan 

Izoamil –acetát: banán 

Fenetil –acetát: rózsaolaj 

Rövid láncú észterek: gyümölcsös, virágos 

Hosszú láncú észterek: parfüm, szappan 
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5. alkoholok 

- Etil-alkohol (egyértékű alkohol) 
- Metik-alkohol  
- Glicerin (többértékű alkohol, 3 értékű alkohol) 
 
Kozmaolajok:  
• 2 -methylbutanol,  
• 3-methylbutanol, 
• Isobutanol 
• Propanol 
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6. Savak -borban 

Borkősavra vonatkoztatott titrálható savtartalom 
(g/l) 

Borkősav 

Almasav 

Citromsav 

Borostyánkősav 

Tejsav 

Ecetsav 
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6. Savak 

Illósav (g/l) 

Ecetsav max. 0,98 g/l koncentrációban!!! 

Érzékszervi küszöbhatár: 1g/l 
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7. polifenolok 

7.1. Keserű ízhatás: hátsó garatíven érezzük 

 

 

•  bogyózás zúzás,  préselés során a magok sérülnek  

 

 

• kocsánnyal együtt dolgozzuk fel  a szőlőt: csersav 
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 Tanninok 

7.2.Összehúzó hatás/ asztringencia 

7.3. Szőlőből származó fenolos vegyületek 

7.4. Erjedés során képződő fenolos vegyületek 
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Szőlőből származó fajtajelleg 

Elsődleges aromajegyek: 

Gyümölcsös, 

Virágos, 

Fűszeres, 

Vegetális, 

Herbális 

Minerális 
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Technológia következtében kialakuló 
aromák 

Másodlagos aromajegyek 

• Malolaktikus fermentáció (biológiai 
almasavbomlás)                   vajas-diós jelleg 

 

• Sur lie                   kekszes, élesztős 

 

• Battonage                   kekszes, élesztős 
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Fahordós érlelés - plusz aromák 

Harmadlagos/tercier aromajegyek – fás jelleg 

• Vanília 

• Füst 

• Bacon 

• Étcsokoládé 

• Kávé 

• Kókusz – amerikai tölgy   
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Kóstolás technika 
 

• a kóstolás időpontja a legoptimálisabb, ha a délelőtti órákban történik. 
• a kóstoló helyiség zárjon ki minden zavaró tényezőt, színeket, bútorokat és 

jól szellőztethető legyen. 
 

• a kóstolópohár a nemzetközi szabványban rögzített, kehely alakú, kb. 2 
deciliter űrtartalmú, 160 mm magas, vékonyfalu edény (csekély 
hőkapacitással) Ideális volna egy láthatatlan, “virtuális” edény…. Ügyeljünk 
a pohárnak mosószer maradék és szagmentességére. (ecetes mosás 
után…) 

• Borhőmérsékletek. A szervírozási és kóstolási hőmérsékletek között 
mintegy 2 °C hőmérséklet különbségnek kell lennie, ennyivel legyen 
hidegebben tárolva a bor. Az optimális kóstolási hőmérsékletek: pezsgő 8 
°C, fehérbor 10-12 °C, rozébor 12 °C, tokaji aszú és más édes desszert 
borok 12 °C, testes badacsonyi és somlói óbor 14 °C, könnyű fiatal 
vörösbor 14 °C, testes vörös óborok 16-18°C . 

• Nem hiányozhat az asztalról a fehér terítő, öblítővíz, köpőcsésze, szalvéta.  
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Személyi feltételek 

• Sem túlzottan intenzív ízű (csípős stb.), sem szélsőséges 
hőmérsékletű, sem a nyelven bevonatot képező étel (tojásos, 
csokoládés) a kóstolás napján nem fogyasztható. 

• Kóstolás közben legfeljebb semleges ízű fehérkenyér fogyasztható, 
sajt szigorúan tilos. 

• Ideális a félig üres gyomor. Sem éhesen, sem jóllakottan nem 
vagyunk képesek jó eredményt nyújtani. 

• Feltétlenül kerülni kell az illatosított kozmetikumok használatát. 
• Nagyszámú minta vizsgálatakor a bort lenyelni akkor sem célszerű, 

ha tudjuk, hogy a lenyeléssel több információ-többlethez jutunk. A 
jó kompromisszum a 15 mintát meg nem haladó kóstolás, ahol egy-
egy kis korty lenyelése még nem veszélyezteti tárgyilagosságunkat. 
Legyen lehetőség az újrakóstolásra. 

• A bor első kortyával a száj kiöblítendő. Kiköpjük, és csak a második 
kortyot kezdjük elemezni. 
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A kóstolás alatt bizonyos szabályokat 
illik betartani 

Ne dohányozzunk, ne rágózzunk a kóstoló ideje alatt, 
bárhol is legyen az.  
Addig nem szabad megkóstolni az éppen kitöltött bort, 
amíg a bemutató személy fel nem szólítja rá a társaságot.  
Mindig maradjon a poharunkban egy kortynyi, amíg az 
adott borról beszélünk, mert esetleg valaki észrevétele 
miatt újra meg kéne kóstolnunk.  
Soha ne adjuk oda a nekünk kitöltött bort másnak, öntsük 
ki a kiöntőbe, ha nem kívánjuk elfogyasztani.  
A kiöntőben levő folyadékot ne próbáljuk elfogyasztani, 
ne is említsünk ilyet. Ez olyan lenne, mintha a 
szemetesből akarnánk étkezni.  
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Borkóstolás, Borbírálat 

• Minősíti:  

• A termelő: - folyamatosan a bor készítése, kezelése 
során, hiszen e nélkül nem tudná megállapítani a 
szükséges kezelések idejét, módját. 

• A kereskedő: -  aki eldönti, hogy az adott tétel 
megvásárlásra kerüljön-e.  

• A vendéglátó: -  ellenőrzi a vendégének felkínálandó 
bor minőségét, az alkalomhoz, ételhez illő harmóniáját. 

• A fogyasztó: -  fogyasztás közben. 

• A szakemberek: -  borbírálatok, borversenyek kapcsán.  

 
Organoleptikus értékelés Vas-Guld 

Zsuzsanna 



A kóstolás menetrendje 
• 1. Kitöltéskor az ital viszkozitását megfigyeljük.   - mozgékonyság, szín 
• 2. A poharat megemelve, az italt nem mozgatva (max. megdöntve a poharat) 

világos, fehér (színtelen) háttér előtt átnézünk rajta.     - szín, testesség (korona, 
gliceringyűrű) 

• 3. Mint a 2, pontban, de a háttér direkt fény (gyertya).      - tisztaság 
• 4. A poharat az orrunkhoz folyamatosan közelítve, majd elvéve sok aprót szimatolva 

megszagoljuk az italt, többször is kis pihenőket tartva. (Orrunkat ne dugjuk a 
pohárba, ne szagoljunk teljesen bele!)        - illékony, finom illatanyagok 

• 5. A bort megforgatjuk a pohárban, majd egyre közelítve apró szimatolásokkal 
megszagoljuk az italt.    - illatanyagok szélesebb skálája a kevésbé illékony 
komponensekkel együtt 

• 6. Az italt megkóstoljuk. A korty szánkbavételekor kicsit szürcsölve levegőt szívunk 
vele.  

• (1. fázis, első benyomás)    - intenzív ízek, aromák, illatok 
• 7. Az italt a szánkban “megrágva" mindenhová eljuttatjuk, kis levegőt szívunk be a 

szánkon.  
• (2. fázis)   - ízek, aromák, illatok 
• 8. Lenyeljük az italt, nyelvünkkel a szájpadláson “csettingetve" a szánkon és az 

orrunkon egyszerre kilélegzünk .  
• (3. fázis)     - utóízek, íztartósság (hosszúság), zamatok 
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Kóstolási sorrend 

• Fiatal, friss, üde reduktív bor idős, érlelt, oxidatív bor 

• Lágy  Savas 

• Száraz félszáraz  félédes  édes 

• Nem fűszeres, nem illatos bor fűszeres, illatos, aromatikus borok 

• Vékonytestes (alacsony alkoholtartalmú bortól a magasabb 
alkoholtartalmúig) 

• Normál ital fűszerezett ital 

• Világos színűsötétebb, mélyebb színű 

• Fehér rosé   siller  vörös 

 

Ezek alapján a szokásos sorrend fő vonala  

 

• fehér borok  illatos borok  rozé és siller borok  vörös borok  
[tokaji különlegességek]  [egyéb borkülönlegességek]  likőrborok  
pezsgők  Cognac, brandy 
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VIZUÁLIS VIZSGÁLAT 

• Tisztaság: tiszta, opálos, zavaros 

• Szín: 

Fehér borok: vízszerűen világoszöld, sárgászöld, 
zöldessárga, szalmasárga, aranysárga, borostyán 
sárga, barna. 

Rozéborok: lilás-rózsaszín, tiszta rózsaszín, 
narancsos rózsaszín, hagymahéj színű és lazacpiros. 

Vörösborok: ibolyakék, bibor-lila, rubinvörös, 
gránátvörös, téglavörös. 
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FEHÉRBOROK SZÍNÁRNYALATAI 
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FORRÁS: WINEFOLLY.COM 

1. halvány zöldes szalmasárga 

2. citromsárga 

3. érett szalmasárga 

4. aranysárga 

5. olajzöld (olíva) – erősített 

6. borostyán sárga 



Vörösborok színárnyalatai 
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FORRÁS: WINEFOLLY.COM 

1. bíbor 

2. közepes bíbor, rubin széllel 

3. közepes rubin 

4. halvány rubin 

5. gránát 

6. halvány tégla 



Szaglás 

• Mindig az első megérzésünkre, érzékelésünkre 
hagyatkozzunk!!! – elfárad az orrunk… 
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Csak az egészséges bor értékelhető!!!! 
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Ízlelés,  
Borkóstolás aromakoronggal 



SZÁMONKÉRÉS 

• A félév végén egy egészséges és egy hibás bor felismerése kóstolás alapján, a 
borbírálathoz kapcsolódó releváns alafogalmak használatával. 
 

• Értékelés: 
 

• 0-26 pont - elégtelen 
 

• 27-32 pont - elégséges 
 

• 33-37 pont - közepes 
 

• 38-43 pont - jó 
 

• 44-50 pont - jeles (összefüggő, logikailag egymásra épülő gondolatmenet alapján 
mutatja be a bort, képes fajta meghatározásra, és a borbetegség/borhiba 
felismerésére, használja a borkóstolás szókincsét) 
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Szakirodalom 

• Kötelező: 
 

• 1. Reinhard Eder (2007): Borhibák, borbetegségek. Mezőgazda Kiadó. ISBN: 9789632862255 
 

• 2. Módos Péter: Borkóstolás és borbírálat kézikönyve. Agroinform Kiadó 
 

• 3. Tamás Jenő-Tamás Ervin: A tőkétől a pohárig. Alexandra Kiadó. (2015.) ISBN:978963357159 
 

• Ajánlott: 
 

•     Robert Steidl – Wolfgang Renner (2009): Korszerű vörösborkészítés. Mezőgazda Kiadó. ISBN: 
9789632865393 

•     Robert Steidl – Georg Leindl (2009): Biológiai almasavbomlás. Mezőgazda Kiadó. ISBN:9789632865447 
•     Robert Steidl – Wolfgang Renner (2007): Borerjedési problémák. Mezőgazda Kiadó. ISBN:9789632862262 
•     Eperjesi Imre (2011): Borászati technológiák. Mezőgazda Kiadó. 
•     Kállay Miklós (2010): Borászati kémia. Mezőgazda Kiadó. ISBN: 9789632865720 
•     Magyar Ildikó (2010): Borászati mikrobiológia. Mezőgazda Kiadó.  ISBN: 9789632865713 
•     Török Sándor: Borászok Zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó. (2009) ISBN: 9789632862941 

 
 
 
 Organoleptikus értékelés Vas-Guld 

Zsuzsanna 


