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Tokaj  – az ország észak-keleti részében található, a Kárpátok lábánál, vulkanikus talajon. 
Legismertebb bora az édes Tokaji Aszú, valamint a furmint, muskotály, hárslevelű. Egyre 
többször hallani a régió száraz fehér borairól is.  
 
Eger – észak-magyarországon található. Olyan vörösborairól híres, mint például az Egri 
Bikavér, mely legalább 3 vörösbor házasításából készül. Éghajlatára jellemző, hogy 
viszonylag későn tavaszodik, száraz jellegű. Elsőként ezen a borvidéken hozták létre a 
hegyközségek jóváhagyásával a szigorú egyedi feltételekhez kötött "Védett eredetű" 
kategóriába tartozó borok készítésének szabályozását. 
 
Villány  – a magyarországi Bordeaux. Magyarország legdélebben fekvő, legmelegebb 
borvidéke, itt készítik az ország legjobb és legtestesebb vörösborait. Bordeaux-i szőlőfajtákat 
termesztenek, mint a cabernet sauvignon és merlot. A cabernet franc különleges nevet szerzett 
magának. Portugiesier-t is termesztenek, mely a második legszélesebb körben telepített 
szőlőfajta a régióban, a cabernet sauvignon után. 
 



A leghíresebb magyar szőlő fajták 
 

A magyar borászok sok különleges és szokatlan szőlőfajtákat használnak finom boraik 
elkészítéséhez. Fedezzék fel, és ismerkedjenek meg 6 híres magyar szőlőfajtával, ha valami 
érdekeset szeretnének kipróbálni. 
 
1. Furmint  (fehér) – a leghíresebb és leggyakrabban termesztett szőlőfajta Magyarország 
leghíresebb borvidékén, Tokajban. Ez teszi ki a Tokaji borvidéken termesztett szőlők 70 %-át, 
de nevet szerzett magának a Somlói borvidéken is. A furmint a három legismertebb szőlőfajta 
egyike, amelyből a világhírű, édes tokaji aszú borok készülnek. De készülnek belőle száraz 
borok is, melyeknek magas a savtartalma. 
 
2. Kékfrankos (vörös) – Magyarország legelterjedtebb vörös borszőlőfajtája. Savhangsúlyos, 
tanninban közepesen gazdag, illata erdei gyümölcsök aromájára emlékeztet, fűszeres 
karakterű. Legfőbb összetevője az Egri és Szekszárdi Bikavér házasított boroknak. Az elmúlt 
néhány évben vált Magyarország vezető szőlőfajtájává, különösen Szekszárdon. Korábban 
helyi, könnyű borokat készítettek belőle. Megegyezik az osztrák kékfrankos és a német 
lemberger fajtákkal. 
 
3. Kadarka (vörös) – A Kadarka egykor a leghíresebb szőlőfajta volt Magyarországon, de az, 
hogy későn érő fajta és hajlamos a megbetegedésre, ahhoz vezetett, hogy kezdték mellőzni a 
fajta termesztését. Jó fekvésben és kedvező évjárat esetén finom, klasszikus borok készíthetők 
belőle (egész alacsony tannintartalmú, magas savtartalommal rendelkező, érett gyümölcs 
aromájú, és fűszeres utóízű borok). A kékfrankos mellett fontos összetevője a Bikavér 
házasított boroknak. Ez a fajta adja a borok aromáját és fűszeres utóízét. A Szekszárdi 
borvidék különösen a kadarka fajtáról vált híressé. Találkozhatunk ezzel a fajtával az 
Alföldön és az Egri borvidéken is.  
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1. ábra: a) Furmint, b) Kékfrankos, c) Kadarka 
 
 
4. Hárslevelű (fehér) – Egy külföldinek elég nehéz a szőlőfajta magyar nevének kiejtése, de 
Magyarország egyik legelterjedtebb minőségi fehérborszőlő fajtája. A Tokaji borvidék 18 %-
án termesztik. A hárslevelű egyike azon három híres szőlőfajtának – és közülük talán a 
leghíresebb – amiből az édes Tokaji Aszú készül. A furminttal és muskotállyal házasítva virág 
illattal gazdagítja a keveréket. Növekszik a száraz borként való felhasználása is. A magyar 
’hárslevelű’ (angolul szószerint fordítva ’linden leaf’) név jól tükrözi a belőle készült bor 
jellemzőit: erőteljes aromájú, sűrű, testes, zöldesarany színű, fűszeres, a hárs illatával és 



mézaromájával. A Somló borvidéken is termesztik, ahol nagyobb ásványi anyag tartalmú, 
kevésbé aromás borokat készítenek belőle.  
 
5. Olaszrizling (fehér) – Az olaszrizling a legszélesebb körben termesztett szőlőfajta volt 
Közép- és Kelet-Európában a kommunizmus idején nagy terméshozamának köszönhetően. 
Így maradt Magyarország leggyakrabban ültetett fehér szőlőfajtája annak ellenére, hogy egy 
évszázada telepítették. Megegyezik az osztrák Welschrizling fajtával. Ám a Magyarországon 
termesztett szőlőből sokkal testesebb bort lehet készíteni, mint az osztrák fajtából, 
Magyarország melegebb éghajlata miatt. Több helyen is termesztik az országban: a Balaton 
környékén, Somlóban és Egerben. Tölgyfahordóban való érlelés után a belőle készült bornak 
az íze keserű manduláéra emlékeztet. Neve ellenére nincs kapcsolatban a német Riesling 
szőlőfajtával. 
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2.ábra: a) Hárslevelű, b) Olaszrizling  
 
6. Muskotály (vörös/fehér) – a muskotályos szőlőnek sok fajtája van, mi most elsősorban a 
muscat blanc a petits grains nevű fajtára gondolunk, aminek szerencsére van egyszerűbb neve 
is: Magyarországon sárga muskotály (yellow muscat). A muskotály a legősibb fehér 
szőlőfajták egyike, a Tokaji borvidéken az ültetvények 8%-át teszi ki. Csemegeszőlőként is 
igen kedvelt. Népszerűségének fő oka, hogy a szőlő ízét jól visszaadja. A belőle készült bor 
fűszerest ízű, erőteljes illatú, és megtalálod benne a narancsvirág aromáját is. A Mátrai, Egri 
és Balatonboglári borvidékeken a muskotály egy másik fajtáját, az ottonelt termesztik több 
hektáron. 
(Forrás: http://www.hungarianwinesociety.co.uk) 
  

   
3. ábra: Muskotály (fehér és vörös fajta) 

 



Fehér bor készítés egyszerűsített folyamatábrája 
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Vörösbor készítés egyszerűsített folyamatábrája 
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A bor egészségügyi hatásai 
 

Az elmúlt 10 évben nagyon sok folyóiratcikk jelent meg, melyek a borok – különösen 
a vörösborok – kedvező, pozitív élettani hatásairól szólnak. Norrie és mtsai szerint a bort 
orvosságként használták az elmúlt 5000 év során. Napjainkban nemcsak az élmény miatt 
ajánlják a bor fogyasztását, hanem azért is, mert egyre jobban megértik a biológiai hatásait is. 
Egy nemrég készült tanulmányban 1400 férfit figyeltek 40 éven keresztül. Azok, akik 
mérsékelten, rendszeresen fogyasztottak bort, átlagosan 5 évvel hosszabb ideig éltek, mint 
azok, akik nem ittak bort.  

 
A borok értékes komponensei a különböző antioxidáns hatással rendelkező 

vegyületek, mint a polifenolok közé tartozó kvercetin, epikatechin és rezveratrol. A flavonoid 
vegyületek is rendelkeznek antioxidáns hatással, lassítják az öregedési folyamatokat, a 
sejtpusztulást, az irreverzibilis működési zavarokat. Ezek a vegyületek védenek a szív- és 
érrendszeri- illetve a rákos megbetegedések ellen. A vörösborokban különösen sok 
antioxidáns hatással rendelkező polifenol található, melyeknek idegrendszert védő hatásuk 
van. A kísérleti adatok egyértelműen igazolták, hogy a mérsékelt borfogyasztás kedvező 
hatással van az Alzheimer betegséggel szemben is. 

 
A rezveratrol a legígéretesebb polifenol vegyület. A japán ko-jo-kon szárított 

gyökereiben lévő rezveratrolt hagyományos orvosságként használják az ázsiai orvoslásban a 
bőrgyulladás, gonorrea és fávusz ellen. A rezveratrolt (3,5,4’-trihidroxi-transz-stilbén) 1940-
ben izolálták először, melyet kb. 70 növényben találtak meg, mint például a szőlőben, bogyós 
gyümölcsökben és a földimogyoróban. Kutatók in vitro kísérletek alapján azt állapították 
meg, hogy a vörösborban lévő rezveratrol kedvező hatást gyakorol az isémiás szövetekre és a 
sérült érfalakra. A rezveratrol diéta kemoterápiás hatású lehet az emberi emlődaganatok 
gátlásában. A transz-rezveratrol kémiailag gátló hatású a vastagbélrákkal szemben, és emellett 
nem sejtkárosító. Mokni és mtsai patkányok szívével végzett kísérletekben a hemodinamikus 
paramétereket (szívverés, kifejtett nyomás, maximális pozitív érték) tanulmányozták kontroll 
csoport és rezveratrollal kezelt csoport segítségével. A rezveratrollal kezelt példányok esetén 
erős szívvédő hatást tapasztaltak, ami megakadályozta az isémiás-reperfúziós károsodást. 

 
Jelenleg azon fáradoznak a borászok, hogy növeljék a bor rezveratrol tartalmát a 

borkészítés folyamán. Új szabadalmakkal sikerült elérni, hogy a fehérborok átlagos 1-2 mg/L 
és a vörösborok átl. 3-6 mg/L rezveratrol tartalmát 50%-kal növeljék. 
 
A jelenlegi in vitro, ex vivo és in vivo kísérletek bizonyították, hogy a rezveratrol számos 
kedvező hatással bír a különböző élő szervezetekre: 

• gátolja a különböző fázisban lévő tumorok növekedését 
• stimulálja a rákos folyamatokat 
• védi a szervezetet a káros környezeti méreganyagokkal szemben 
• megakadályozza rákos daganatok kialakulását (leukémia, vastagbél-, tüdő-, 

prosztatarák) 
• kedvező hatással bír a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben 
• idegvédő hatású (Alzheimer-, Huntington-, Parkinson kór), védi az agyat a 

méreganyagok, betegségek vagy öregedés miatti károsodástól 
 

Annak köszönhetően, hogy gyógyászati szempontból biztonságos, a rezveratrol és 
változatai más kemoterápiás készítményekkel kombinálva alkalmasak arra, hogy növeljék a 
szer hatékonyságát és minimalizálják a kemoterápia kellemetlen mellékhatásait. 



Szüreti fesztiválok 
 

Az ország számos városában rendeznek szüreti fesztiválokat. A szüretelés 
hagyományát megőrizve, értékként a bor és kultúra nemes kapcsolatát ápolva rendezik meg a 
fesztiválokat. Néhány példa: 
 
Szekszárd 
 

A Szekszárdi Szüreti Napok az év legnagyobb eseménye, igazi összművészeti 
fesztivál. Minden évben szeptember harmadik hétvégéjén zajlik. Négy napon át igényes 
programokkal, kiállításokkal, koncertekkel, borkóstolóval, a tájegységre jellemző 
ételkínálattal várják a városba látogató vendégeket. Hivatásos művészek mellett sokféle 
műfajban amatőr művészeti csoportok, alternatív zenekarok, utcabál, disco, táncház 
szórakoztatják a közönséget. A rendezvény leglátványosabb eseménye a szombat délutáni 
Szüreti felvonulás. A menetben megjelennek a szürettel kapcsolatos eszközök, hagyományok, 
színpompás viseletek, civilek, néptáncegyüttesek és intézmények kreatív formációi. A 
szombat esti folklórműsorban megválasztják 2012. Szüret Szépét, aki egy évig viseli a 
kitüntető címet, és 2013-ben a rendezvény arca lesz. A Borok utcájában  szekszárdi borászok 
kínálják a hegy levét. 
 

 
 
 
Badacsony 
 

Hazánk nagy jelentőségű borvidékeinek egyik kiemelkedő őszi programja a 
Badacsonyi borvidék szeptemberi ünnepe, a Badacsonyi Szüret. Badacsonyban a kőgáton 
hagyományos horgászversennyel indul a szüreti elő vigalom. A Badacsonyi Szüret 
színvonalas programjai közepette a látogatók betekintést nyerhetnek a vidék borkészítésének 
történetébe valamint a térség gasztronómiai hagyományaiba. Az ünnep főmomentuma az 
ország talán leghosszabb és legszínesebb szüreti felvonulása, amelyen bemutatkoznak a helyi 
néptánc együttesek, fúvószenekarok, lovasok, legionáriusok, huszárok és zászlóforgatók, 
tűzzsonglőrök és a borrendek. A menet élén haladó ökrös fogat után a szőlőharangot Mátyás 
király és udvartartása kíséri. A szüreti sokadalom Badacsonytomajról - mintegy 5 km hosszan 



- a badacsonyi Móló parkba érkezik, ahol a színpadon bemutatkoznak a felvonuló néptánc 
együttesek és népi zenekarok.  
 

  
 
 
Balatonboglár 
 

Balatonboglár a Balaton déli partjának legfontosabb "boros" települése, amit az is 
jelez, hogy megkapta A szőlő és a bor nemzetközi városa címet. Az augusztus 20-a táján 
megrendezett fesztivál nemcsak a borkedvelőknek, de a tó vendégeinek is igazi ünnepe. A 
látogatók megismerhetik a borászok kínálatát, miközben koncertek és számos más 
szórakoztató és kulturális program várja őket. A négynapos rendezvény programjában szüreti 
felvonulás, borlovagavató, tűzijáték, a két színpadon pedig nagyon sok, változatos produkció 
szerepel. A néphagyományt őrző csoportok mellett az ország sztárzenekarai, zenészei is 
fellépnek. A humor, a kvízjátékok, de a helyi tehetségek bemutatkozása sem maradhat el. 
 
 

  
 
 
 


