WINE FOLLY

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 intézménynek 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 borrégiókig minden fontos információnak.
Nem véletlenül lett nagy siker: a szerzők nagyon jól ráéreztek, hogyan lehet ilyen menynyiségű 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

AZ ÉLET TÚL RÖVID AHHOZ,
HOGY ROSSZ BOROKAT IGYUNK.

WINE FOLLY

A
bor
nagykönyve
MADELINE PUCKETTE ÉS JUSTIN HAMMACK

A fordítás alapja:
Wine Folly: The Essential Guide to Wine.
All rights reserved including the right of repoduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Avery, an imprint of Penguin Publishing Group,
a division of Penguin Random House LLC.
Copyright © 2015 by Wine Folly LLC

Dizájn: Madeline Puckette
Fordította © Izing Róbert, 2017
Szerkesztette: Krausz Vera
Szaklektorálta: Furják Andrea

A könyv megjelenését a Bortársaság Borsuli támogatta.

HVG Könyvek
Kiadóvezető: Budaházy Árpád
Felelős szerkesztő: Koncz Gábor
ISBN 978-963-304-507-7
Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni,
bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – a kiadó engedélye
nélkül közölni.
Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2017
Felelős kiadó: Szauer Péter
www.hvgkonyvek.hu
Nyomdai előkészítés: HVG Press Kft.
Nyomás: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
Felelős vezető: Balizs Attilla vezérigazgató

Tartalom
Előszó a magyar kiadáshoz

2

Bevezetés

6

AZ ALAPOK
Boros tudnivalók

10

Borkóstolás

20

A bor kezelése

20

Étel és bor párosítása

38

Borstílusok

BORVIDÉKEK
Borvidékek

184

A világ borvidékei

186

Amerikai Egyesült Államok

188

Argentína

196

Ausztrália

198

Ausztria

202

Chile

204

Dél-Afrika

206

Franciaország

208

Borstílusok

48

Magyarország

216

Pezsgőbor

52

Németország

218

Könnyű fehérbor

62

Olaszország

220

Testes fehérbor

78

Portugália

224

Illatos fehérbor

88

Spanyolország

226

Új-Zéland

228

Rozébor

100

Könnyű testű vörösbor

104

Közepesen testes vörösbor

110

Szójegyzék

230

Testes vörösbor

138

Név- és tárgymutató

233

Desszertbor

166

Források és köszönetnyilvánítás 240

BEVEZETÉS
Ha kedveljük a borokat, és szeretnénk többet tudni róluk, akkor ez a könyv kiváló kalauz. Olyan hasznos, gyakorlati tudást tartalmaz, amelynek segítségével megismerhetjük
a legjobb borokat, és jobban élvezhetjük azokat.
Ez a könyv szándékosan rövid. A Wine Folly egy
vizuális kalauz, amelyet hétköznapi borfogyasztók számára terveztünk. A könyv a következő témákat járja körül:
›
›
›
›

Boros alapok
A bor kóstolása, kezelése, tárolása
56 különböző borfajtát tartalmazó összeállítás
21 részletes bortérkép

Több információért irány a net!
http://winefolly.com/book
›
›
›
›

Cikkek százai
Videók
Kiterjedt adatbázis
Grafikák és térképek

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

Több ezer szőlőfajta közül lehet
választani…

Több ezer borvidék létezik, mind
egyedi borokkal…

Minden egyes nap átlagosan 600 új
bort hoznak forgalomba…

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

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

34
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!
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Az alapok

winefolly.com/learn/basics

Boros
tudnivalók
MI A BOR?
TÉNYEK
A BOROSPALACKRÓL
a bor
ALAPkarakterei
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A bor, a szőlőfajták, a régiók
definíciója. Mi is található egy
palack borban?
A borfogyasztásról, a szulfitokról,
a palackméretekről és
a címkézésről.
A bor öt alapjegyének definíciója:
alkoholtartalom, savasság,
tanninok, édesség és testesség.

MI VAN
EGY PALACK BORBAN?
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