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AZ ÉLET TÚL RÖVID AHHOZ,  
HOGY ROSSZ BOROKAT IGYUNK.

Előszó a magyar kiadáshoz

Nem is olyan régen azt gondolta a világ, hogy könyvet (és egyáltalán, nyomtatott terméket) 
kiadni nemsokára anakronizmus lesz, a portáloké és blogoké a jövő.

Ehhez képest ma, amikor egyes tematikus blogok fontos hivatkozási alapnak, vagy 
– mint a Wine Folly – egyenesen a borokról szóló kommunikációt forradalmasító intéz-
ménynek számítanak, a könyveknek még mindig (intellektuális) súlya és értéke van. Sőt a 
divatvilágtól a gasztronómiáig jelzi egy-egy oldal vagy blog megkerülhetetlen tényezővé 
válását, hogy megjelenik a könyves verziója.

A Wine Folly is elért ebből a szempontból a csúcsra, vagy legalábbis egy komoly 
mérföldkőhöz, amikor két évvel ezelőtt megjelent az angol nyelvű könyvváltozata. Nem 
egy szuszra való olvasmány, inkább praktikus segédkönyv, amit érdemes előkapni, amikor 
egy-egy téma (vagy bor) kerül terítékre. Gyorsan utánanézhetünk benne a fajtáktól a bor-
régiókig minden fontos információnak.

Nem véletlenül lett nagy siker: a szerzők nagyon jól ráéreztek, hogyan lehet ilyen meny-
nyiségű információt szórakoztatóan átadni. A magyar kiadás igazi újdonság a borokról 
szóló hazai könyvkínálatban: könnyen és élvezetesen lehet belőle nagyon jól rendszerezett 
tudást szerezni. Örömmel segítettem a fordításánál!

Furják Andrea, 
a Bortársaság Borsuli vezetője



A bor
nagykönyve

MADELINE PUCKETTE ÉS JUSTIN HAMMACK
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BEVEZETÉS

Ha kedveljük a borokat, és szeretnénk többet tudni róluk, akkor ez a könyv kiváló ka-
lauz. Olyan hasznos, gyakorlati tudást tartalmaz, amelynek segítségével megismerhetjük 
a legjobb borokat, és jobban élvezhetjük azokat.

Fedezzük fel a Wine Folly ingyenes online adatbázisát! A weboldalt több százezer 
regisztráló támogatja, fogyasztók és szakemberek egyaránt használják.

Több információért irány a net!

http://winefolly.com/book

 › Cikkek százai 
 › Videók 
 › Kiterjedt adatbázis 
 › Grafikák és térképek

Ez a könyv szándékosan rövid. A Wine Folly egy 
vizuális kalauz, amelyet hétköznapi borfogyasztók szá-
mára terveztünk. A könyv a következő témákat járja körül:

 › Boros alapok 
 › A bor kóstolása, kezelése, tárolása 
 › 56 különböző borfajtát tartalmazó összeállítás 
 › 21 részletes bortérkép
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Talán, mert szeretnénk értékes borokat gyűjteni, vagy egyszerűen csak szeretnénk 
magabiztosabban eligazodni az éttermek borlapjain. A borhoz kapcsolódó tanulási 
folyamat azzal kezdődik, hogy felismerjük: a boros világ sokkal tágabb, mint hittük.

Szerencsére, ha biztos tudás birtokában vagyunk, nem tévedhetünk, jól megalapozott 
vásárlás során egyre jobb borokat fogunk venni.

Teljesítsük a következő feladatokat, és magabiztosabban fogunk borokat venni és kóstolni!

Több ezer szőlőfajta közül lehet 
választani…

Kóstoljunk meg a könyvben található 
56 fajtából legalább 34-et (de 
ne egyszerre)! Jegyezzük fel 
az ízjegyeket (29. oldal)!

Legalább 1 bort próbáljunk ki mind 
a 13 országból (184–225. oldal)!

Tanuljuk meg vakon kóstolni 
(20–29. oldal) a kedvenc 
borfajtánkat!

Több ezer borvidék létezik, mind 
egyedi borokkal…

Minden egyes nap átlagosan 600 új 
bort hoznak forgalomba…

MIÉRT ÉRDEMES TANULNI A BORRÓL?

A kihívás
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Az alapok
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tudnivalók
MI A BOR?

TÉNYEK 
A BOROSPALACKRÓL

a bor  
ALAPkarakterei

A bor, a szőlőfajták, a régiók 
definíciója. Mi is található egy 
palack borban?

A bor öt alapjegyének definíciója: 
alkoholtartalom, savasság, 
tanninok, édesség és testesség.

A borfogyasztásról, a szulfitokról, 
a palackméretekről és 
a címkézésről.



MI VAN 

EGY PALACK BORBAN?

SZÁRAZ BOR

150 ML

1 POHÁR

5 POHÁR

KALÓRIA
ALKOHOLFOK (ABV)

165150 195180135120105
14%13% 16%15%12%11%10%

GLICERIN, CUKOR
SAVAK, ÁSVÁNYOK

ALKOHOL

VÍZ


