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megieleníthetők leg}enek. Ha Magyarorságon lenne ilyen rendszer, a Kopár bizonnyal Grand Cru kategó_
riában, a ,,villánYi" megielölés nélkül futhatna. Tokajban a termóhelyi viszonyok óriási változatossága ki-
mondottan indokolhaürá a szigorú dűlóválogatást, de hánáltatja a folyamatot a klasszifikáció kifonatlansá-
ga az aszúszemek és_ az alapmustok, alapborok sokszor birtokon belüt is eltérő szórmazási helye, illerve a ter_
melők nagY részének azon törekvé§e, hogy - a champagrre-i gyakorlathoz hasonlóan - egalíiált,következe_
tes birtokstílust alakítsanak ki,

élesztők Alkoholos erjedést, illetve egyéb fermentációt kiváltó §ombák. A vadélesztők a gyümölcsön természete_
sen előforduló organianu§olq míg a fajélesztőket speciíikusan, borból tenyésztik ki,- Azigazántermészetes
borkészítés hívei szerint a vadélesá6k mind az elsődleges erjedés, mind az almasavbonú sorrán nélki,ilöz_
hetetlenek a termőhely hiteles megjelenítése érdekében, sőt a komplex aromák kialakulásában is fontos sze_
repet játszanak.

fajtabor EgYetlen szőlőfajtáMl készített bor, tehát a cuvée ellentéte. Tokaj vonatkozásában a fogalom - némileg
következetlenül - többletjelentéssel bír, hiszen a ,,faj[abor" ott gyalaan aá is sugallja, hofr nem valamel!
kÜlÖnlegességről (szamorodni, aszú stb.) van szó, hanem egy 6Úé-kevésbé száiaz Lonoi(nrrmint, hársle_
velÚ, muskoálY). Így aztán a Hétszőló l996-os hatputtonyoiót aligha emlege§rénk,,fajtabor'; néven, még ak_
kor sem, ha tudjuk, hogy tisaán hárslevelübőt készült (ellentétbán az us"ut tuhyómó többségével, me'iyek
voltaképpen házasitások).

florális Virágillato}ikal rendelkezó borjelzóje. A klasszikus, sokszor a fajtára jellemző florális jegyek között em_
líthető az akác (Loire, Tokaj), arezeda(olaszrizling), a rózsa (tramini), a pünkösdi rózsa 1nóáuiolais Cru-k)
és az ibolya (piedmonti nebbiolók).

fordítás Az aszubor présel&e utárr visszamaradt a§zutörkölyre öntött must grjesztésével, majd másodszori prése_
léssel nyert édes tokaji. Az rijrahasznosító ei;e.asUOt, ebel a szÁlőhéjbOt sxrmazo anyaiot nagyobb arányá_
ból adódóan a fordítás érdekessége az asáénál magasabb tannintnrialom

fűszeres A jelző általában sárÍtott, nem zöld ffiszerféléke emlékeztetó jegyre utal, amely lehet fajtafiiggő (pi. fa_

!éi a rymini, pirospaprika a kadarka, bors a syrah vary a kalifomiai zirianaet esetébin), ae toÜunyire u totgy_
fa hordós érlelés terméke (vanília" szegffiszeg, szerecsendió stb.) Másodlagos jelentéóúen a szó zöld fiíszer_

, nÖvénYeket idézó jegyre is vonatkoáat (babér, kalcukkft, rozmariig, bazútiiom str,;.
hozamkorlátozás A termés tudato§ csökkentése a szólőben. Eszközei itópszerek, aúáwázás visszaszorítása

vagY mellőzése, valamint a hajtás- és fiirwólogatás. Bár nem minden fajia egyformán éLet.ny a tulterhelés-
re, egYértelmŰ, hogY a megtermett mennyiség - egyéb feltételek azonóssága mellett - fordítóttan arányos a
borminőséggel. Ennek oka az, hogy ha a növény számára rendelkezésre álló tapanyagon kevesebb fiirt osz_
tozik, az iz- és illalanyagok koncenhációja magasabb lesz a bogyókban. e tegtagáuú borvidéki kategóriá_
ban is hektáronként 55/60 hl a megengedett legrragyobb menn|iség, míg a isricsauiotuen termett borok
mindÖssze 35, ill. 40 hlha erej_éig jogosultak a fekvésről elneveiett áppelíattonhaszrrálatára. Magyarorszá-
gon a mennYiség ilyen $.rtékÜ visszafogása a min6ség órdekében Úg ig.o ritka, bár t.ri.ani láiszó jelen-
ség. Fontos megiegyeani, hogy a hozamadat csak a hektáronkénti tókeizám ismeretében jilent igazán-hasz-
nos, érdemi információt, amiból a borminőségre lehet következtefiri. Nem mindegy, hogy mondjú a 40 hek_
tolitert 2000 vagy 8000 tőke termi meg. Ebból a szempontból a világ lestöbb bortóáo ietyen célszerűbb len_
ne egY tőkére esó fiirtsámról vagy kilogrammokól beszélní, minitrektaronténti termésiől.

máslás Jobbára száraz, minimum l3% alkoholt tartalmazó tokaji kiilöntegesség, a lefejtett aszúbor seprőjére ön_
tött mu§t erjesztésével késáil.

minerális OlYan borra mondjuk, anietynek illatában, ízében fokozottan jelentkezik a termőtalaj ásványianyag-tar_
talmának hatása. Leghíresebb külíöldi esete talán a mészkón termeit Chablis ,,tűzköves" ámája vag} aiz;,-
te sós, jódos Muscadet (pala és gránit). Magyarországon pélűul a §omló bazaltban dusult talaja teróm hang-
súlyosan minerális borokat.

oxidatív Borkészítési §ljárá§, illetve az Így iskolázott borok jelzóje Lényege, hogy a bor - elsősorban a hosszabb
ászkolás alatt, ille§e a többszöri átfejtés során * levegővel érintkezik, így ai eredeti gyiimölcsaromák helyét
lassan az érlelésijegye| fogtaljá! el. A folyamat fokozatosabban meg/ végbe, ha a-borjobbára csak a hor_
dó PÓrusain keresztiil ,,levegőzik" (mikrooxidáció), intenzívebben, ha darabon tartja a bórász, azaz nem töl_
ti fel teljesen a hordót. A sz,áraz fehérborok között csak a maga§ sav- és exrakftartalmú borok alkalmasak
tÖbbé,kevesbé oxidativ kezelésre; a gerinces somlói pélűul iokat nyerhet a kíméletes mikrooxidációval.
A stílus fő műfaja az édesbor. Hegyalján évek óta foiyik 8 vita arról, hógy a tokaji borkülönlegességek iden-
titása mennYiben kötődik az intenzlv és extenzlv ászkoláshoz. A durviáxidaxió 6ivatt az aiinálással kar_
Öltve) Persze nem azono§ a finom érleltséggel, viszont a terroir,az elsődleges;egyit, no meg az alapanyag_
hibák elkendózesével ugyancsak alkalmas kevésbé önálló karúteru boro[keiziúseie. Nenivétettin, hogy
a szamorodnit oly sokszor hasonlítják a sherryhez, sőt hogy egy híres külíöldi szakíró l994_ben még a
,,madeiriált Sautemes" asszociációval jellemeáett e az eriÁi,
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