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Az alábbiakban néhánY olyan, a szőlésze! borászat, szervírozás ós kóstoIás szókincsóből kiválasztott
szakkifejezésttalálhataz olvasÓ, amely a Borenciklopédióban vagy nem szerepel, vagy véleményünk szerint
részletesebb magYarázatot kíván. A hely szűkéhez mérten igyekeztünk az érdeiesség és hasznosság
szemPontjai szerint válogatni, szem előtt tartva a magyar bor és bornyelv szakkifejezéseit, valamint a nem
:gakmabeli olvasó vélt igényeit is.

, Lengyel Péter

almasavbomlás (biolÓgiai) Az alkoholos erjedés utan gyakan bekövetkező másodlagos erjedés, arnelynek során, - egYes tejsav-baktériumok által termelt enzimek hatására - a durvább almasav iagyuÜu tejsavra és szén_di_
oxidra bomlik le, Az almasavbomlás baktériumtenyészenel mesterségesen is előidézhető,

animális OlYan bor, amelynek illatában, ízében állati eiedetű anyagokra Úlékeztető jegyek is fellelhetők. Iron_
tosabb megjelenési formái között említhetó a cserzett bőr, azérlelt vadhús, a mOsusi, nem állat létére a szar-
vasgomba, valamint a vajasság.

avinálás A bor teljes cukortartalmanak kierjedését borpárlat vagy szeszhozzáadásával megakadályozó eljárás, más
névenalkoholozás.Azeredményáltalábanmagas(l4%-nálfeltétlenülmagasabb,oeleIteri,;en l1-2l%kö-
zÖni) alkoholtartalmÚ, édes, Ún. erősített bor. Tokajban l99l óta ismét törvény tiltja az avinálást.

barrique Eredetileg csak Franciaorságban használatos, kisebb méreni, belül több_kevésebb intenzitással kiége_
teft Új tÖlgYfa hordÓ, amelynek legismertebb változata a 225 literes barriqtte bordelaise. A banique jelleg_
zetes, intenzív aromaanyagokat kölcsönöz a benne érlelt bornak (vanília, kókusz, szegflíszeg, csokoládé, fiis1,
PÖrkÖlési aromák), Emiatt klÁrőlag testes, nagy exBakt tartalmú, széles gyümötcsianenit rendelkező bo-
rok - fehérborok között leginkább a chardonnay - alkalmasak és érdemeséi< igazán ,,barikolásra".cru Jelentése ,,termé§",.,,dűlŐ". Franciaországban a történelmi borvidékeken belilli tennolrely_osztályozás alap_, egYsége, amelYet némi módosítiissal, átértelmezéssel más bortermelő vidékek is áwettek. iokaj tennőhelyei-
nek osáálYozása már a XVIII. széaadban megindult, és egyes dűlők ma is elvitathatatlán presztízzsel ren_
delkeznek, de a sokféle bortíPus és ismert történelmi okok miatt napjainkig sem alakuIt ki áz egésztlegyal_
ját átfogó, egységes referenciarendszer.

cukrozás A must feljavítása cukorhozzáadásával. Ha a cukortartalom kierjed, a cél nem édesítés, hanem a tnaga_
sabb alkoholfok, illetve a,,szájban tapintható" strrrktura elérése, A cukozásnak a Üortemelés északi teriile_
tein lehet létjogosultsága, itt az európai és nemzeti jogszabályok (Magyarországon l990 óta) szigoru hatá-
rok kÖzÖtt engedélyezik is. Fontos kivétel a tokaji specialitások kategóiiája, melluen az |99l-esu"ortorueny
szerint - a világ több híres édesbonival ellentétben - tilos a cukozái.

cuvée MagYarországon ,,házasítás" értelemben használatos szó, de Franciaországban más jelentése is lehet (pl.
,,cru", ,,első Présbor", ,,tétel"). A cuvée nálunk tehát legalább két bor keverJke, amelyben a különböző firj-
ták - ideális esetben-hamonikusan egészítik ki egyináit, Magyarországon a borházasítás legismertebb péi_
dája a Bikavér, amelynek recep§e ugyancsak termelőtől termelőig vattozik.

degorzsálás A hagYomanYos, palackos érlelésű pezsgők készítésének iontos *orrunata, melynek során a fiiggő_
leges tárolás, rázás sonín a palack nyakában 1kug$ie vándorolt seprőt eltávolítják. Mivál dugozásig a pezs_
gő oxigénnel érintkezik, a seprőtlenítést a lehető legiovidebb idó alatt kell végrehajtani. A frodem megol_
dás: a Palack nYakát folyékony nitrogénbe mártják, így felnyitáskor a megfagyótt ül;déket egyszerűen kive-
ti a nyomás.

dekantálás A bor Óvatos áttÖltése apalackból egy hasas butéliába. Általában idősebb vörösborok Iellegzetesen at Portói) szervírozási 
T9d1u. Az esetleges üledék így a palack alján marad, és a levegőztetés ii hatékonyabb,

hiszen a dekanterbe átfejten és abban megmozgatott bor nugyoLb felületen érintkeá az oxigénncl, így aro_
mái is hamarabb megnYÍlnak. Pont ez utóbbi hatása miatt a aekantálás fiatal, nyers és zárt bJrok esetében is
előnYÖs lehet, viszont kifejezenen kerülendő a gazdag,ám törékeny illatu boroknál.

derítés A bor tisztítása kiválÓ_adszorpciós tulajdonságu anyaggal (bentonit, tojásfehérje, zselatin), amelyhez a borl
zavarossá tevő szilárd részecskék (élesaősejtek, fehérjék, héjmaradvány ok) nolzáragaanut, e, azza! együtt
a hordó (tartály) aljára ülepednek. A derítéssel tisztul és stabilizálóbik'u bo., u§yonokio. veszíthet is
izgazdagságából, ha a beavatkozást ülzásba viszik.

dűlőszelekció Az egyes dÜlők termésének, illetve borainak külön kezelése. olyan borvidékckcn van igazán értel_
me, ahol az egyes fekvések talaj- és mikroklimatikus adonságai értékelhető eltéréseket mutatnak, illetve a
fajtaszerkezet és a bortípusok eléggé egységesek ahhoz, hogy ezen különbségek a borokban egyértelműen
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