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Funkcionális élelmiszerek 
 

A (vörös)bor, mint funkcionális 

élelmiszer 

 



A bor kémiai összetétele 

A bor különböző szervetlen és szerves anyagok, vegyületek valódi és 

kolloid alkoholos–vizes oldata. 

A bor összetétel nem állandó. Az erjedés befejeztével az újbor csak 

kiinduló anyag. Ebből lesz a fejlett, állóképes, palackozott bor. 

Az állandó változások, a sokszor ellentétes irányú folyamatok még a 

palackozott borban is történnek. A változás igen lassú, de állandó. 

Az összetétel a bornak nem állandó, változatlan, hanem mindig 

változó, fejlődő vagy visszafejlődő tulajdonsága. 

A bor összetétele 

 Alkoholok, 

 cukrok, 

 szerves savak, 

 fenolos vegyületek, 

 nitrogéntartalmú anyagok, 

 pektinek és poliszacharidok, 

 aromaanyagok, 

 ásványi anyagok, 

 vitaminok. 
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Alkoholok 

Metil-alkohol 

A borok metil-alkohol-tartalma 20–350 mg/dm3, a szőlő pektinjeinek 

erjedés alatti hidrolíziséből ered. 

A törkölyön erjesztett borok, vörösborok több metil-alkoholt 

tartalmaznak. 

A direkttermő  borokban több a metil-alkohol. 

8–10 g metil-alkohol elfogyasztása súlyos látási zavarokat idézhet elő, 

30–40 g halálos. 

Kívánatos, hogy a borok metil-alkohol-tartalma minél kisebb legyen. 

Hazai vizsgálatok alapján a borok metil-alkohol-tartalma 21–293 

mg/dm3. 

Fehér borokban 21–117,  silller- és vörösborokban 40–160, 

direkttermő borokban 40–293 mg/dm3 metil-alkohol található. 3 



Etil-alkohol 

Egyértékű alkohol; forráspontja 78,3 oC; sűrűsége 20 oC-on 0,7892 

g/cm3. 

Színtelen, jellegzetes ízű, gyenge illatú folyadék; gyúlékony, kékes 

lánggal ég; vízzel minden arányban keveredik. 

A keletkezett alkohol mennyiségét elsősorban a must cukortartalma 

szabja meg. 

A nagyobb cukortartalmú mustokat az élesztők nem tudják bizonyos 

alkoholfokon felül erjeszteni. 

Az alkohol a bor természetes védő- és tartósítóanyaga.  

A nagyobb alkoholtartalmú bor jobban ellenáll a mikroorganizmusok 

okozta borbetegségeknek. 

A kiemelkedő évjáratok borai mindig nagy alkoholtartalmúak. 4 



Az alkoholtartalom a bor minőségének egyik igen fontos 

meghatározója. 

A borok alkoholtartalma széles határok között, 7–17, szélsőséges 

esetekben 5–19 v/v% között változik. 

Az alkohol igen kis része szerves savakkal és aldehidekkel észtereket 

és acetálokat képez, melyek fontos szerepet játszanak a bukéanyagok 

kialakulásában. 

Magasabb rendű alkoholok 

Két szénatomnál többet tartalmazó, egyértékű alkoholok, valódi 

kozmaalkoholok, kozmaolajok. Az alkoholos erjedéskor 

melléktermékként képződnek. 

Az alkoholos erjedéskor képződő valódi kozmaalkoholok: 

 normál propil-alkohol: CH3-CH2-CH2-OH, forráspontja 97,2 oC, 

kellemes szagú folyadék, 
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 izopropil-alkohol: CH3-CHOH-CH3, forráspontja 82 oC, 

 izobutil-alkohol: (CH3)2=CH-CH2OH, forráspontja 107 oC, jellemző 

illatú folyadék, 

 aktív amil-alkohol: C2H5-CH(CH3)-CH2OH, forráspontja 128 oC, 

optikailag aktív, balra forgató, 

 izoamil-alkohol: (CH3)2=CH-CH2-CH2OH, forráspontja 131 oC, 

jellemző szagú, 40 rész vízben oldható, optikailag inaktív folyadék. 

A magasabb rendű alkoholok 150–500 mg/dm3-nyi mennyiségben a 

borok normális alkotórészei. 

Nagy szerepük van a bor érzékszervi tulajdonságainak, illatanyagainak  

kialakulásában. 

Szerves savakkal észtereket, aldehidekkel acetálokat képeznek, 

melyek kellemes illatú és aromájú vegyületek. 

A normál propil-alkohol-, izopropil-alkohol-tartalom néhány mg/dm3, az 

izobutil-alkohol-tartalom 50–250 mg/dm3, az amil-alkohol-tartalom 

100–300 mg/dm3.  
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Glicerin 

Az alkoholos erjedés másodlagos terméke. 

Az első 50 g cukor erjedése alatt keletkezik a bor glicerintartalmának 

több mint fele. 

Az alkohol után a glicerin a bor legnagyobb mennyiségű alkotórésze, a 

bor extraktanyagainak jelentős részét képezi.  

Lágyságot, simaságot, bársonyosságot, testességet kölcsönöz a 

bornak.  

Mennyisége 6 és 10 g/dm3 között van, a magyar borok 

glicerintartalma is 6–10 g/dm3.  

A Tokaji szamorodni borok 10–14 g/dm3, az aszúborok 7–24 g/dm3 

glicerint tartalmaznak. 
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2,3-buténglikol 

Az erjedés alatt az acetoin redukciójával képződik. 

A magyar borok 0,42–1,46 g/dm3-t tartalmaznak. 

Mezo-inozit 

A borok 200–700 mg/dm3  mennyiségben tartalmazzák, a fehérborok 

mezo-inozit-tartalma 500 mg/dm3, a vörösboré 300 mg/dm3.  

Mannit 

Jelenléte a borban rendellenes, hibás erjedésre mutat. 

Hibás erjedés következtében koncentrációja 1–30 mg/dm3 lehet. 

Szorbit 

Kis mennyiségben (100 mg/dm3 alatt) a szőlőből ered. 
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Cukrok 

D-glükóz, D-fruktóz, L-arabinóz, D-xilóz, szacharóz 

A borok cukortartalma függ: 

 a must cukorfokától,  

 az erjedés körülményeitől,  

 élesztő fajtájától,  

 a bor tárolásától, kezelésétől. 

A must cukortartalma elérheti a 350–400 g/dm3-t. 

A száraz bor legfeljebb néhány g/dm3 cukrot tartalmaz. 

A természetes édes borok cukortartalma néhány grammtól 80–90 g-

ig változik literenként.  
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Hexózok 

A glükóz és fruktóz az édes borok természetes alkotórésze. 

A mustban a glükóz és fruktóz aránya megközelítőleg 1, édes 

borokban ez az arány kisebb, 0,50. 

A száraz borok glükóztartalma néhány tized g/dm3, fruktóztartalma 

1–2 g/dm3.  

Az édes borok glükóztartalma néhány grammtól 30 g-ig, 

fruktóztartalma 60 g-ig változik literenként. 

Pentózok 

Nem erjeszthetők, a mustból változatlanul kerülnek be a borba.  

Képviselőik az L-arabinóz, a D-xilóz és a rammóz. 

2–3 g/dm3-en felül már érezhető az ízűk az érzékszervi bírálatnál. 10 



Szerves savak 

A szerves savaktól ered a borok savas tulajdonsága. 

L-borkősav 

A szőlő és a bor jellegzetes, legfontosabb, legerősebb és legjobban 

disszociáló sava. A hidrogénionok mennyiségét legjobban növeli. 

A bor pH-értéke nagymértékben függ a borkősavtartalomtól. Maximális 

értékét a must borkősavtartalma szabja meg. 

Az erjedéskor mennyisége csökken a kálium-bitartarát (borkő) 

kicsapódása folytán (a keletkező alkohol  miatt csökken az 

oldhatósága). 

A borkősav mennyisége 1 és 5 g között  változhat literenként. 

Borostyánkősav 

Mennyisége 0,5 és 1,5 g/dm3 mennyiségben váltakozik az erjedés 

körülményei szerint. 11 



L-almasav 

Szerepet játszik a szőlő érettségi állapotának meghatározásában. 

A fiatal borok zöld íze, nyersessége az almasavaknak tulajdonítható. 

Koncentrációja a zöld szőlőtől az érett borig állandóan csökken az érési, 

alkoholos folyamatokon keresztül. 

A borok almasavtartalma 0–8 g/dm3.  

Citromsav 

A szőlő és a bor természetes alkotórésze. 

A Fe3+-iont megköti, így meggátolja a vasas töréseket. 

Tejsav 

Az alkoholos erjedés alatt képződik cukorból 1 g/dm3-nyi 

mennyiségben, az erjedés lefolyásától függően koncentrációja elérheti 

az 5 g/dm3-t. 

Az erjedéstől kezdve koncentrációja állandóan nő. 
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Ecetsav 

Az egészséges mustokban csak nyomokban mutatható ki. 

Az erjedés folyamán mindig keletkezik ecetsav, maximumát akkor éri 

el, amikor a cukor fele kierjedt. 

Az ecetsav mennyisége 0,6–0,8 g literenként. 

A borok ecetsavtartalma a fejlődés, tárolás  alatt csak növekedhet. 

Egyéb illó savak a borban: 

 hangyasav 

 50 mg/dm3-ig mindig kimutatható a borban; 

 propionsav,  

egészséges borok csak nyomokban tartalmazzák; 

 vajsav 

10–20 mg/dm3 mennyiségben fordul elő egészséges borban. 
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Egyéb szerves savak 

Glikolsav, glioxisav, mezooxálsav, glicerinsav, szacharinsav. 

 Nyomokban fordulnak elő, nincs borászati jelentőségük. 

Glükonsav 

Jelenléte bizonyítja, hogy az édes bor nemes rothadású szőlőből 

származik. 

Mustok és borok 120 mg/dm3 glükonsavat tartalmaznak. 

Glükuronsav 

Nemesrothadáson vagy rothadáson átment szőlőkben mutatták ki. 

A borban 0,40 – 1,25 mg/dm3 mennyiségben található.  
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A bor fenolos alkotórészei 

Az antocianin komponensek változása 

Az antocianinok a szőlőben monomerként, esetenként acilezett 

formában vannak jelen. 

Kolloidális kicsapódás 

Hideg hatására a színanyagok molekuláris állapotból kolloidális 

állapotba mennek, majd kicsapódnak. 

A bor tisztulásakor, tisztításakor a színanyag egy része 

adszorbeálódik. 

Az oxidációs lebomlás mechanizmusa 

Cu2+ és Fe3+-ionok katalizálta folyamatokban keletkező peroxidok 

alkalmasak a szőlő és a bor antocianinjainak oxidatív lebontására. 
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A kondenzációs mechanizmus 

Valószínű a kopolimerizáció, de lejátszódhat kondenzáció is valamely 

tanninmolekula kapcsolódó közbelépésével. 

A kopolimerizációs és a kationos polimerizációs átalakulások a 

vörösborok érzékszervi tulajdonságait nagymértékben befolyásolják.  

A mustban lévő antocianin koncentrációja az erjedés alatt csökken, az 

erjedés végére  az antocianinok 40%-a kicsapódik. 

Az antocianinok valódi oldatból kolloid állapotba mennek át, 

adszorbeálódnak, majd kicsapódnak a közegből. 

Az antocianin-koncentráció változása a vörösborok érlelése 

során 

Féléves tárolás alatt az antocianin-koncentráció átlagosan 25%-kal 

csökken. 
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A vörösborok színe objektív meghatározásának 

lehetőségei 

A vörösboroknál nagyon fontos minőségi követelmény az elegáns vörös 

szín. 

 A bor színe több vegyület összhatásának az eredménye. 

 A különböző borokban az egyes színanyag-komponensek különböző 

arányban vannak jelen. 

 A bor színanyagai pH-függőek. 

A fiatal vörösbor spektrumát 420 nm-en vizsgálva minimumot, 520 nm-en 

maximumot kapunk. 

A két hullámhosszon mért abszorbancia értékek jól jellemzik a vörösborok 

színerősségét, színárnyalatát (színtónusát). 

420 nm-en a barna színű polifenolvegyületeket, 520 nm-en a vörös színű 

antocianinokat mérjük.  
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A két érték összege a vörösbor színerősségét, hányadosa színtónusát, a 

barna szín arányát határozza meg. 

A színtónus (T) értékei a következők lehetnek: 

 T = 0,50 – 0,80  a vörösbor színárnyalata jó, 

 T = 0,80 – 1,00   a bor barnatörésre hajlamos, 

 T > 1,00   a bor barnatörött. 

A színintenzitás (I) értékei a bortípustól függően: 

 I  0,70  „rose” típusú bor, 

 I  1,00  „siller” típusú bor,  

 I = 1,00 – 2,00   Kadarka típus,  

 I = 2,00 – 3,00   „pecsenye” vörösbor,  

 I = 3,00 – 4,00   „minőségi” vörösbor, 

 I = 4,00 – 5,50   „különleges minőségű” vörösbor, 

 I = 8,00 – 10,00     gyenge festőbor, 

 I = 10,00 – 15,00   közepes festőbor, 

 I = 15,00 – 20,00   kiváló festőbor. 18 



A színindex függése a kénessav-koncentrációtól 

100 mg/dm3 kénessav-koncentráció változás 1,00 egység  színindex-

változást eredményez. 

A színtónus függése a kénessavtól 

A kénessav az antocianin vegyületeket színteleníti el, ezért a T 

színtónus növekedni fog.  

A színindex függése a pH-tól 

Az antocianin-monomerek érzékenyek a pH változására. 

Az antocianin-koncentráció csökkenése az érlelés folyamán nem 

tekinthető színanyag-veszteségnek, a monomer-antocianinok egy része 

polimerizálódik. 

A polimer színanyagok a pH-ra szinte teljesen érzéketlenek. 

A fél-, egyéves vörösborok színanyagainak 30–40%-át polimer 

vegyületek alkotják.  
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A színindex és a színtónus időbeli változása sok tényezőtől (tárolás, 

hőmérséklet, adott bor kémiai összetétele stb.) függ. 

A bor színindexe az első 6–10 hónapban növekszik, utána csökken,  

színtónusa idővel növekszik. 

Nitrogéntartalmú anyagok 

A borban kevesebb a nitrogéntartalmú anyag, mert az erjedés alatt az 

élesztők felhasználják a nitrogénvegyületek egy részét. 

A borok összes nitrogéntartalma 50–1800 mg/dm3, ami 0,3–11,3 

g/dm3 nitrogénvegyületnek felel meg. 

A bor extrakttartalmának 20–30%-át is kiteheti. 

A bor nitrogénvegyületei: 

 ammóniumkation (NH4
+), 

 amidok, 

 aminosavak, 

 biogén aminok, 

 polipeptidek, 

 peptonok, 

 fehérjék (proteinek). 
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Ammóniumkation 

Mennyisége a borban néhány mg-tól 150 mg-ig literenként. 

Amidok 

A borban az aszparagin és a glutamin fordul elő.  

Koncentrációjuk az összes nitrogéntartalom 1–2%-a, néhány mg/dm3.  

Aminosavak 

A borok összes nitrogéntartalmának 10–40%-át teszik ki. 

A fehérborok amino-nitrogénje 10–25%-a, a vörösboroké 20–40%-a az 

összes nitrogénnek. 

A glicin, a lizin és a cisztin nem változik az erjedés alatt, a többiek 

mennyisége 75–90%-kal is csökken.  

Az arginin, a hisztidin, a tirozin és a prolin mennyisége növekszik az 

erjedés alatt. 
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Biogén aminok 

A borok biogénamin-koncentrációja az egyéb élelmiszerekhez képest 

elenyészően alacsony. 

A borral bevitt csekély amin felhalmozódik és az arra érzékenyeknél 

allergiás tüneteket okozhat. 

A magyar borokban a hisztamin, a tirozin, a triptamin, a kadaverin, a 

fenil-etil-amin, a putreszcin és ritkábban a szerotonin fordul elő. 

A vörösborokban általában magasabb a hisztamin, illetve a tiramin 

koncentrációja. 

A magyar borok hisztamin koncentrációja 0,17–2,50 mg/dm3. 
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Biogén amin Fehér bor (mg/dm3) Vörös bor (mg/dm3) 

Kadaverin 00,30 00,90 

Etil-amin 00,40 00,80 

Hisztamin 0,171,25 0,592,20 

Metil-amin 0,211,30 0,300,87 

-fenil-etil-amin 0 00,78 

Putreszcin 0,311,78 0,455,49 

Szerotonin 00,75 01,07 

Tiramin 0,011,10 0,300,95 

Triptamin   

A magyar borok biogén amin összetétele 
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Polipeptidek, peptonok 

A polipeptidek és peptonok nitrogénjének mennyisége 60–90%-a a bor 

összes nitrogénjének. 

Fehérjék 

A fehérjenitrogén a bor összes nitrogéntartalmának csak néhány 

százaléka. 

A fehérjenitrogén-tartalom a magyar borokban 7–120 mg/dm3, amely 

44–750 mg/dm3 fehérjét jelent. 

A mustok és borok tartalmaznak oldható szőlőfehérjét, mely a bor 

természetes ászkolása alatt lassan denaturálódik, kiválik, 

zavarosodást, majd csapadékot okozhat. 
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Pektinek és poliszacharidok 

Pektin 

A musthoz képest a bor pektintartalma kisebb: 0,1–0,2 g/dm3, az 

erjesztés alatt nagy része kicsapódik. 

Az erjedés folyamán nagymértékben denaturálódik. 

Gumik 

Polimerizált cukoranhidridek. A bor gumianyagai az arabánok, az 

arabinóz anhidridjei, néha a galaktánok. 

A borban 0,1–3,0 mg/dm3 található, mennyisége az ászkolás alatt 

csökken. 

Nyálkaanyagok, mézgák 

Glükozánok, glükózanhidrid egységek, legjelentősebb a dextrán. 

Néhány tized g/dm3 található a borban.  
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A bor aromaanyagai 

A bor aromakomponensei tartalmazzák a szőlőben, illetve a mustban 

megtalálható vegyületeket, mely kiegészül az erjedés során képződött 

aromahordozó vegyületekkel. 

A borban előforduló íz- és illatanyagok kémiai csoportosítása 

 Aldehidek és ketonok, acetálok, 

 észterek, 

 laktonok és más oxigéntartalmú heterociklusos vegyületek, 

 terpének és oxigénszármazékaik, 

 nitrogéntartalmú vegyületek, 

 kéntartamú aromák, 

 polifenolok. 
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Aldehidek és ketonok 

Aldehidek 

A szőlőben kevés aldehid fordul elő. 

Az aldehidek alkohollá redukálódnak, a hexanalok és a hexenalok részt 

vesznek a fűillat kialakításában. 

A legnagyobb mennyiségű borban található aldehid az acetaldehid. 

Az illatküszöb feletti mennyiségben kellemetlen szagú, az erjedés vége 

felé koncentrációja minimálisra csökken. 

Az acetaldehid a kénessavval reakcióba lép, felhasználódik a 

procianidinek polimerizációjában. 

Más aldehidek: 

 A furfurál, az 5-hidroximetil-3-furánaldehid (furfurol).  

 Fenolaldehidek (a fahéjaldehid és a vanillin). 

 Benzaldehid. 27 



Ketonok 

Nor-izoprenoid, damascenon, -ionon, -ionon. 

Több szőlőfajta aromaanyagainak kialakításában vesznek részt. 

A diacetil a vajra emlékeztető, nemkívánatos szagot eredményez  

borbetegség, melyet bizonyos tejsavbaktériumok tevékenysége okoz. 

Acetálok 

Egy aldehid reagál két alkohol hidroxilcsoportjával. 

Észterek 

Mintegy 160 speciális észtert azonosítottak, csak alacsony (mg/dm3, 

g/dm3) koncentrációban vannak jelen. 

Gyümölcsillatra emlékeztetnek, fontosak a fiatal borok aromájának 

kialakításában. 

A monokarbonsav-észterek közül a legfontosabbak etil-alkoholból és 

telített karbonsavból képződnek. 28 



Gyümölcsészterek: az izoamil-acetát banán, a benzil-acetát almaillatot 

mutat. 

Az aminosavak etil- és metilészterei mg/dm3 nagyságrendben 

fordulnak elő. 

Az erjedés végén a gyümölcsészterek hidrolizálnak alkoholra és 

ecetsavra, mely az aromajelleg csökkenésével, laposodásával jár. 

Az alacsony erjedési hőmérséklet elősegíti a gyümölcsészterek 

(izoamil-, izobutil- és hexil-acetát) képződését, a magasabb 

hőmérsékletek a hidrolízisnek kedveznek. 

Etil-acetát 

Egészséges borokban mennyisége általában 50 és 100 mg/dm3 között 

van. Alacsony (50 mg/dm3) vagy ez alatti koncentrációban kellemes,  

150 mg/dm3 felett már savanyú, ecet jellegű, kellemetlen szagot ad.  
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Laktonok és más oxigéntartalmú heterociklusos vegyületek 

A borban  a gamma-laktonok vannak. 

A laktonok a szőlőből kerülnek a borba, az erjedés és az érés folyamán 

képződhetnek. 

Terpének és oxigénszármazékaik 

Fontos szerepet játszanak gyógynövény ízesítésű és gyümölcs-ízesítésű 

borok illatában. 

Az egészséges szőlő terpénalkohol-tartalma stabil. 

A terpének fontossága a bor illatában csökken a tárolás alatt. 

A muskotály a linalooltól származó liliomra emlékeztető illata 

folyamatosan felcserélődik az -terpineol dohos fenyőre emlékeztető 

illatával.  



Nitrogéntartalmú aromák 

A pirazinok gyűrűs nitrogéntartalmú vegyületek. 

A 2-metoxi-3-izobutil-pirazin a zöldpaprika, a Sauvignon blanc és a 

Cabernet sauvignon borok illatának kialakításában vesz részt. 

A piridinek (2-acetil-tetrahidro piridin) szerepe  „egéríz” kialakítása. 

Kénhidrogén és szerves kénvegyületek 

Csak nyomokban fordulnak elő a kész borban. Érzékszervi 

küszöbértékük néhány pg/dm3. 

A kénhidrogént élesztők termelik az elemi kén redukciójával, amely a 

szüreti időszakban megtalálható a szőlőn. 

A merkaptánok szénhidrogénlánchoz kapcsolódó szulfidhidril-, vagyis 

SH-csoportokból állnak. 

2-merkapto-etanol részt vesz az ún. „bakszag” kialakításában. 



A dimetil-szulfid (CH3-S-CH3) rákra emlékeztető szagot okoz. 

Dimetil- és dietil-diszulfid. 

A tiofének (2-metil-tiofén-3-ol)  gyenge hagymaszag. 

A tiazolok kén és nitrogén van a gyűrűben. 

Tioészterek (3-etil-merkapto-propionát)   a „rókaízt” adja. 

Polifenolok az aromaképzésben 

A flavonoid-fenolok a vörösborok ízét, zamatát alkotják. 

Az antocianinok kevéssé befolyásolják a bor ízét. 

A legjobban érezhető ízű anyagok a vörösborokban a katechinek és 

polimerjeik, a procianidinek és a kondenzált tanninok, melyek a keserű 

és húzós ízérzetet alkotják. 

A tirozin kb. 25 mg/dm3 kritikus mennyiségben hozzájárul a fehérbor 

keserű ízérzetének kialakításához. 



Borsíz kialakulása  2-fenil-etanol, metil-antranilát. 

Illat 

Aceto-vanillin, enyhe, vaníliára emlékeztető illata van. 

Metil-antranilát. 

2-fenil-etanol rózsára emlékeztető illatú. 

Néhány illó fenilszármazék: 2-fenil-etanol, vanillin, cingeron. 

A szőlő hidroxi-fahéjsav-észterei illó fenolokká alakulnak. 

Az eugenol általános fűszeres jelleget ad. 

A guajakol édeskés, füstre emlékeztető illatú. 

Fontos fenil-aldehidek a vanillin és a sziringaldehid, vaníliaillatuk van. 

5-hidroxi-metil-2-furánaldehid (oximetil-furfurol) a kamillára  emlékeztető 

illatú. 



Jellegzetes ízhibát okozó vegyületek 

A szőlőfajtából eredő aromahibák: 

 szamócaíz, 

 ribizliíz, 

 rókaíz, 

 burgonya, zöldpaprikaíz, 

 orvosságíz. 

Erjedésből és további mikrobiológiai folyamatokból eredő ízhibák: 

 ecetíz, 

 savanyúkáposzta-íz, 

 „Böckser”, 

 egéríz, 

 orvosságíz, 

 lóistállóíz. 



Tárolás során, hordós érleléssel vagy szennyeződéssel a borba kerülő, 

nemkívánatos aromaanyagok: 

 dugóíz, 

 keroziníz, 

Ecetízt mikrobiológiai folyamatok, az ecetsav megemelkedett 

mennyisége okozzák. 

Ha a borban az illósav 0,8 g/dm3 körüli, vagy több mint 90 g/dm3 etil-

acetát van jelen  erős „illóíz” jelentkezik, ha az etil-acetát  több mint 

200 g/dm3, érezhető ecetíz tapasztalható. 

Az ecetsav-képződés mechanizmusa: 

 

CH3CH2OH                      CH3CH                         CH3COH 

 etanol acetaldehid ecetsav 

alkohol-

dehidrogenáz 
aldehid-

dehidrogenáz 

O O 

 penészíz, 

 korai vagy nem tipikus öregedési íz. 

Hosszabb szénatomláncú aldehidek is oxidálódnak savakká. 



A szőlőfajtából származó ízhibák 

Szamócaíz: A furaneol nevű vegyület okozza. Érzékszervi 

küszöbkoncentráció 100–150 g/dm3. 

Burgonyacsíra, zöldpaprikaíz: Az ízcsoportot kiváltó vegyületek a  

2-alkil-3-metoxipirazinok. Ízküszöbérték 2–150 ng/dm3, a 2-propil- 

-3-metoxi-pirazin a borokban 0,6–38 ng/dm3 koncentrációban. 

Orvosságíz: Okozói az illékony fenolvegyületek. Ha a vinilfenol-tartalom 

> 700 g/dm3, akkor nagyon kifejezetten érezhető az orvosságíz. 

A 4-etil-guajakol lóistállóízt, -szagot okoz. 

Egéríz: Olyan borokban alakul ki, amelyek nem kaptak megfelelő 

kénezést, savtartalmúk alacsony, pH-juk magas. Az egéríz egérvizeletre 

emlékeztet. Érzékszervi küszöbérték 1,6  10-9 g/dm3. 



Bökser (bakszag): Kialakulását különböző kéntartalmú vegyületek 

okozzák. 

A tárolás során vagy szennyezésként a borba kerülő ízhibák 

Petróleumíz: A karotionidok bomlásból származik. 

Dugóíz, penészíz: A dugók mikrobiális fertőzöttsége és a szabad klór 

jelenléte együttesen okozza a megjelenését. 

Korai öregedési íz: Kiváltó vegyülete a 2-amino-acetofenon. Nagyobb 

mennyiségéért stresszreakciók felelősek (szárazság, kevesebb 

tápanyag (főleg nitrogén), a szőlő nagyobb terhelése). 

 



Ásványi anyagok 

A must ásványianyag-tartalma az erjedés alatt változik, egyes 

anyagokat az élesztő használ fel, mások oldhatatlan só alakjában 

kiválnak. 

Anionok 

Klorid (Cl–): A bor normális klórtartalma kicsi, 20–200 mg/dm3. Sós, 

szikes talajon termesztett szőlők borai 1 g/dm3 klórt is 

tartalmazhatnak. 

Szulfát (SO4
2–): A szőlőből ered 50–100 mg/dm3-nyi mennyiségben. A 

kénessav egy része kénsavvá oxidálódik, az ászkolás során a borok 

szulfáttartalma növekszik, de az 1 g/dm3-t ritkán haladja meg, 

általában 200–500 mg/dm3.  

Foszfát (PO4
3–): Magyar borokban 200–540 mg/dm3 foszfátot találtak, 

melynek tizedrésze szerves kötésben van. 



Szilikát (SiO3
2–): Magyar borokban 0–52 mg SiO2-ot mutattak ki. 

Bromid (Br): Kis mennyiségben (0,1–0,8 mg/dm3) mindig jelen van. 

Fluorid (F): 1 mg/dm3  körüli nagyságrendben mutatható ki a 

borokban. 

Jodid (I): Igen kis  mennyiségben a borok normális alkotórésze, néhány 

tized mg/dm3  koncentrációban. 

Borát (BO4
3–): 10–80 mg/dm3 „bórsavban” kifejezett bór a borok 

normális alkotórésze. 

Nitrát (NO3
–): Nitrátot a szőlő, a must és a bor csak nyomokban 

tartalmaz. 

 

  



Kationok 

Kálium (K+): A borokban 100–1800 mg/dm3 kálium van. A 

káliumtartalom 400–1600 mg/dm3 között, a legtöbb esetben 600–

1000 mg/dm3 között  változik. 

Nátrium (Na+): A borban a nátrium mennyisége 10–200 mg/dm3 

közötti. Magyar borokban 10–50 mg/dm3 nátrium található. 

Kalcium (Ca2+): A borok kalciumtartalmának határt szab a kalcium-

tartarát csekély oldhatósága. A borok kalciumtartalma 50–160 

mg/dm3 között ingadozik.  

Magnézium (Mg2+): Minden borban előforduló sója könnyen oldható, 

mennyisége a musttól kezdve a kész borig nem változik. A borok 

magnéziumtartalma 60–140 mg/dm3. 

Vas (Fe2+): A szőlőlé eredeti vastartalma 2–5 mg/dm3 között, a borok 

vastartalma erősen változó, 5–15 mg/dm3.  



Réz (Cu2+): Néhány tized mg/dm3 a szőlőből származik, de ennél 

lényegesen több a réztartalmú védőszerekből. A mustok réztartalma 

20–30 mg/dm3-t is elérheti. Az újborok réztartalma rendszerint 1 

mg/dm3 alatt van. A borok réztartalma a legtöbb esetben 0,1–2,0 

mg/dm3. 

Alumínium (Al3+): Néhány mg/dm3-nyi mennyiségben rendes 

alkotórésze a bornak. Mennyisége 50 mg/dm3-nél kevesebb.  

Mangán (Mn2+): Megtalálható 1–2 mg/dm3 koncentrációban. A borok 

mangántartalma 0,2–5 mg/dm3. 

Ólom (Pb2+): A mustok 0,5 mg/dm3-nél  kisebb mennyiségben 

tartalmazzák. A borokban 0,1–0,4 mg/dm3 az ólom,  maximális 

ólomtartalom 0,6 mg/dm3-ben van megszabva. 

Cink (Zn2+): Normális mennyisége 0,1–5 mg/dm3. 

Arzén (As3+): 0,01 mg/dm3 van jelen a borban. 1 mg/dm3 feletti 

arzéntartalmú bor fogyasztása már veszélyes! 



Vitaminok 

A borból teljesen hiányoznak a zsíroldható vitaminok: az A-, a D-, az  

E- és a K-vitamin. A vízoldható vitaminok közül az aszkorbinsav 

hiányzik a borból. 

Az erjedés alatt a mustban esetleg jelenlevő C-vitamin is lebomlik. A 

többi vízoldható vitamin legnagyobb része kisebb-nagyobb 

mennyiségben megtalálható a borban.  

Legnagyobb részük a szőlőből származik, de az élesztők is 

szintetizálnak vitaminokat. 

 



Vitaminok Átlagérték literenként 

 

Az ember napi 
szükséglete 

Vörös borok Fehér borok 

B1, Tiamin < 10 g  10 g 2 mg 

B2, Riboflavin 177g 32 g 3 mg 

B6, Piridoxin 0,35 mg 0,31 mg 5 mg 

B12, Kobalamin 0,06 g 0,07 g 1 g 

H, Biotin 2,1 g 2 g 10 g 

PP, Nikotinsav-amid 1,36 mg 0,82 mg 15 mg 

Pantoténsav 0,98 mg 0,814 mg 10 mg 

Folsav 2 g 2 g 0,2 mg 

Mezo-inozit 0,33 g 0,50 g 0,50-1 mg 

Kolin 35 mg 25 mg ? 

A bor vitaminjai 



B1-vitamin (tiamin): A bor mint B1-vitamin forrás alig jön számításba. 

B2-vitamin (riboflavin): A vörösborok jóval több B2-vitamint tartalmaznak, 

mint a mustok, a vörösborokban a színezékek megvédik. 

B6-vitamin (piridoxin): 1 liter bor kb. a napi szükséglet tizedrészét 

biztosítja. 

B12-vitamin (kobalamin): 1 liter bor a napi szükséglet 6–7%-át fedezi. 

H-vitamin (biotin): A bor jelentős biotinforrás, 1 liter bor a napi 

szükséglet ötödét fedezi. 

PP-vitamin (nikotinsav-amid): 1 liter bor a napi szükséglet 5–10%-át 

tartalmaza. 

Pantoténsav: 1 liter bor a napi szükségletnek csak tizedét fedezi. 

 



Folsav, pteroil-glutaminsav: A bor mint folsavforrás alig jöhet 

számításba. 

A bor nem túl jelentős vitaminforrás.  

A must kevesebb vitamint tartalmaz, mint a belőle készült bor. 

A bor kis mennyiségű vitaminjai azonban mégis fontos szerepet 

játszhatnak hiányos táplálkozáskor. 



A bor fejlődésének kémiája 

A hordóban érlelt minőségi borok a tárolási idő alatt mélyreható kémiai 

és fizikai változásokon mennek keresztül.  

A bor érése, jellege kialakulása, öregedése, elvénülése. 

Az érlelés során bekövetkező változásokat: 

Fizikai jelenségek 

 az alkohol és a víz elpárolgása, 

 az élesztősejtek kiülepedése. 

Fizikai-kémiai jelenségek 

 a borkő és a kalcium-tartarát képződése, illetve 

kicsapódása, 

 a kolloidok koagulációja és flokulációja (fehérjék, tanninok 

és színanyagok), 

 polifenol-vegyületek oxidációja, 



 acetálképződés az aldehidek és az alkohol között, 

 a kötött- és illósavak észtereződése alkoholokkal. 

Biológiai jelenségek 

  a maradékcukor kierjedése (utóerjedés), 

  biológiai almasavbomlás, 

  az aminosavak alkoholos erjedése, 

 az élesztők önemésztése (autolízis) okozzák. 

Oxidációs-redukciós jelenségek a borokban 

Az oxigén oldódása a borban 

A borok literenként 20 oC-on 5,6–6,0 cm3, 12 oC-on 6,3–6,7 cm3 

oxigént oldanak.  

A borban lévő széndioxid  nagyobb mennyisége az oxigén oldódását 

jelentősen lassítja. 



Az oldott oxigén lekötődése 

Az oldott oxigén változó sebességgel lekötődik a bor oxidálható 

anyagaihoz. 

A vas és a réz katalizálja az oxidációt, együttes jelenlétük erősíti a 

katalizációs hatást. 

A bor tárolása, érése során képződő aromaanyagok 

Az érés alatti változások: 

Oxidatív buké 

 aldehidek és acetálok képződése, 

 vörösborok fahordós tárolása: a fából kioldódnak az aromadús 

fenolvegyületek (vanillin, eugenol, wisky-lakton). 



Reduktív buké 

 Az észtertartalom változása, 

az acetálok csökkennek – gyümölcsíz, frisseség csökken, 

a mono- és dikarbonsav-etil-észterek mennyisége nő. 

 megjelennek a karotinoidbomlás termékei, 

 szénhidrát-bomlástermékek, 

 terpénvegyületek reakciói: 

 a linalool, geraniol, hotrienol mennyisége csökken, 

 -terpineol, nem illatos hidroxilinalool, nerol-oxid képződik. 

 



A vörösbor 
egészségvédő szerepe 

 

(A vörösbor kismértékű fogyasztása kedvező 

lehet az emberi szervezetre, avagy miért is 

funkcionális élelmiszer a vörösbor, és nem 

funkcionális a szőlő vagy a szőlőlé?)  



A legtöbb fejlett országban az étrend magas zsír-, telítettzsírsav, és 

koleszterintartalma, a  jelentős energia-bevitel összefüggésbe 

hozható a szív- és érrendszeri betegségekkel. 

Mediterrán országokban (különösen Franciaországban) nincs ilyen 

összefüggés. Eltérés csak az  az étrend összetételében és a 

rendszeres vörösborfogyasztásban van.            ↓ 

Összefüggést találtak a mérsékelt alkoholfogyasztás és a csökkent 

kardiovaszkuláris megbetegedések között.  

Az alkoholt nem fogyasztók hajlama a betegségre kicsit magasabb, 

mint a mérsékelt, 12-24 g alkoholnak megfelelő italt fogyasztóké.  

De! A nagyivók az alkohol toxikus hatásai miatt korán halnak!!! 

Alkohol = egészség. 

Alkohol = halál. 
 

 



A mérsékelt vörösbor-fogyasztás hatásai  

Az alkohol alacsony dózisban megakadályozhatja a trombózis 

kialakulását → csökkenti a fibrinogén és emeli a plazminogén 

koncentrációt. 

Visszaszorítja a vérlemezkék koagulációját → gátolja az 

atherosclerosis kialakulását.  

Növeli a protektív hatású (jó) HDL-koleszterin koncentrációját,  

kismértékben csökkenteni a (rossz) LDL-t. 

Az alkohol indukálja HDL-koleszterin egyik fehérjekomponense, az 

apoprotein A-1 keletkezését. 

A különböző alkoholos italok hatása nem egyenértékű. 

Legkedvezőbb hatású a vörösbort fogyasztás. 



1.5-3.0 deci vörösbort fogyasztóknál 50%-kal kisebb az esély a 

kardiovaszkuláris megbetegedés kialakulására, a várható 

élettartam 10-12 évvel hosszabb.  

A fenolos vegyületek felelősek a kardioprotektív hatásért.  

A fenolos komponensek: monomer, oligomer és polimer fenolos 

vegyületek. 

A proantocianidinek és antociánok az alkoholos erjedés alatt a 

héjból átoldódnak a vörösborba. 

A vörösborok jellegzetes csersavas aromáját is fenolos vegyületek 

eredményezik.  

A fehérbor összes fenoltartalma 170-300 mg/l,  a vörösboré 1800-

4000 mg/l.  



Három kémiai folyamat a háttérben:  

antioxidáns hatás,  

a trombocitaaggregáció gátlása, 

vazorelaxáló hatás.  

A kardiovaszkuláris mortalitás és az elfogyasztott természetes 

antioxidánsok mennyisége között negatív az összefüggés. → Magas 

a vérplazma aszkorbinsav- és α-tokoferol-szintje. 

A lipofil antioxidánsok (BHT) megakadályozzák az LDL oxidációját. 

→ A vörösborban található polifenolos vegyületek antioxidánsként 

viselkednek. 

A boreredetű fenolos komponensek LDL-oxidációt gátló hatásúak. 

→ A relatív antioxidáns-aktivitás szoros összefüggésben van a bor 

összes fenoltartalmával, néhány monomer komponens, galluszsav, 

katechin, miricetin, kávésav, rutin koncentrációjával. 



Magasabb antioxidáns-aktivitást tapasztaltak a vörösboroknál → 

jelzi a polifenolos vegyületek antioxidáns hatását.  

Két hétig napi 400 ml vörösbor fogyasztása jelentősen csökkentette 

az LDL oxidációra való hajlamát. 

A fitoalexin rezveratrol (3,4,5-trihidroxisztilbén) fungicid hatású, 

gátolja az LDL-oxidációt, a fehérjéhez kötött antioxidáns aktivitása a 

kvercetinével és az α-tokoferoléval azonos.  

A polifenolok jól kötődnek az LDL-hez, és endogén antioxidáns (C- és 

E-vitamin) analógokként viselkednek. 

Négy hétig tartó rendszeres vörösborfogyasztás után az LDL-

koleszterin polifenoltartalma szignifikánsan megnőtt. 



O
Cl

 Az antocianinok jellemző alapváza, a flavilium-váz 

 

Galluszsav 



Tannin 



Malvidin-3-glikozid, az antocianinok egyik képviselője 



A vörösbor polifenoljai szinergensek a tokoferollal és az 

aszkorbinsavval → az antioxidáns hatását erősödik. 

A boreredetű fenolos komponensek kedvező hatása antitrombotikus 

mechanizmusokon keresztül is érvényre juthat. A vörösbor eredetű 

fenolos vegyületek  

gátolják a trombociták és makrofágok ciklooxigenáz és   

 lipoxigenáz aktivitását, 

lassítják a trombotikus folyamatokat. 

Kettő és négy hónapig tartó étrendi vörösbor-kiegészítés gátolta 

 a trombocitaaggregációt. 

A rezveratrol önmagában és magas polifenoltartalmú borhoz 

adagolva is csökkentette a trombocitaaggregációt. 

A kvercetin és a rezveratrol gátolták a trombocitaaggregációt. 

 



A vörösbor eredetű fenolos vegyületek a keringési rendszer, a 

vérerek működését is képesek befolyásolni.  

A vörösborban, kékszőlőlében, a szőlő héjából származó kivonatban 

olyan komponensek vannak jelen, melyek vazorelaxáló hatásúak.  

Magyarországi vörösborokkal végzett vizsgálatok:  

A vörösborok összes polifenoltartalma 1040-3400 mg/l közötti. 

A vörösbor eredetű fenolos molekulák kiváló hidrogén-donor-

vegyületek; láncmegszakító antioxidánsként funkcionálhatnak a 

lipidperoxidáció gátlásában.  

A borok polifenoltartalma és hidrogén-donor-aktivitása között szoros 

az összefüggés. 

A redukálóképesség és a polifenoltartalom között szoros lineáris az 

összefüggés → a vörösbor eredetű polifenolok másodrendű 

(preventív) antioxidánsok → jelenlétükben a lipid hidroperoxidok 

bomlása következik be.  

 



Összefoglalva 

A vörösbor összetevői közül kedvező hatású maga az alkohol, és a 

szőlőből a bogyóból, a magból és a héjból származó fenolos jellegű 

molekulák. 

A fenolos vegyületek változatos kémiai szerkezetükből adódóan 

redoxipotenciáljuk eltérő, és így egymással vagy az egyéb 

természetes antioxidánsokkal képesek szinergista hatást kifejteni.  

A vörösbor eredetű polifenolos vegyületek kedvezően befolyásolnak 

antioxidáns, antitrombotikus és vazorelaxáló folyamatokat. 

Alkoholos közegből (bor) a polifenolos vegyületek felszívódása 

könnyebb, mint a vizes (szőlőlé) rendszerből. 

A mérsékelt mennyiségű vörösbor fogyasztás, férfiaknak napi 100-

300 ml, nőknek 100-200 ml, kulturált, étkezéshez kapcsolódó 

fogyasztása elméletileg csökkentheti a szív- és érrendszeri 

megbetegedések arányát.  

 



Veszélyes!!! 

(1 liter)     

Kevés 

(1 deci) 

Majdnem jó 

(2 deci) 
Optimális 

(3 deci) 

Vigyázat! 

Túlment! 

(5 deci) 

A 

kutatások 

alapján: 



Nagyon veszélyes!!!!! 

Nagyon 

veszélyes! 

Nagyon 

veszélyes!! 

Nagyon veszélyes!!! 

 

Nagyon veszélyes!!!! 

 
A feleségem szerint 

a  májamra: 


