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A borok érzékszervi bírálatához három alapfeltételnek kell megfelelnünk.
1. Személyi feltételek
2. Tárgyi feltételek
3. feltételek
A személyi feltételek az alábbiak, mellyel egy gyakorlott borbírálónak meg kell felelnie.
•

Szakmai tapasztalat

•

Jó koncentrációkészség

•

Zsíros, nehéz ételek fogyasztása nem ajánlott

•

Egészségi állapot, közérzet

•

Érzékeny színérzékelő, szagló-és ízlelőképesség

A tárgyi feltételek közé tartozik a borok kóstolási sorrendje, és hőmérséklete, illetve a kóstoló
pohár alakja, mérete. Ahhoz, hogy az ízeket, illatokat, savtartalmat, borkaraktert, fajtajelleget
és egyéb más tulajdonságot megfelelő módon érezhessük, biztosítanunk kell a borok sorrendjét
a bírálat során, melyről általánosságban azt mondhatjuk, hogy mindig a könnyebb, fiatal, száraz
bortól haladunk az idősebb, és édesebb borok felé.
1. Vékony, könnyű fehérborok
2. Testes, nehezebb fehérborok
3. Különlegesen illatos borok
4. Rozé, sillerborok
5. Könnyű vörösborok
6. Nehéz vörösborok
7. Likőrborok (csemege, ürmös és fűszerezett borok)
8. Szénsavtartalmú borok
A környezeti feltételek az alábbiak, melyeket biztosítanunk kell egy borbírálaton:
•

Tágas, levegős, jól megvilágított helyiség

•

Kifli, kenyér-íz közömbösítésére

•

Fehér háttér

•

Gyertya

A 175 bor közül szúrópróbaszerűen választottunk ki borokat, melyeket 100 pontos bírálati
módszerrel határoztunk meg. Az érzékszervi bírálat eredményéről és a borokról
általánosságban elmondható, hogy minden minta megfelelt az érzékszervi elvárásoknak, az
átlag pontszám 70 pont feletti, a minta párok között nem lehet szignifikáns különbséget
kimutatni, mindkét területről származó borok leginkább ezüstérmet kaptak, aranyérmet 10%ban tudtunk adni a boroknak, bronzérem csak egy-két esetben volt.

1. táblázat Olaszrizling érzékszervi minősítése a Duna két oldaláról

2. táblázat Rozé borok érzékszervi minősítés a Duna két oldaláról

3. táblázat Vörösborok érzékszervi minősítés a Duna két oldaláról

Az érzékszervi bírálat eredményei
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1. ábra Szlovák és magyar Olaszrizling borok érzékszervi bírálata
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2. ábra Szlovák és magyar Rajnai rizling borok érzékszervi bírálata
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3. Szlovák és magyar Zöldveltelini borok érzékszervi bírálata
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4. Szlovák és magyar rozé borok érzékszervi bírálata
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5. Szlovák és magyar vörösborok érzékszervi bírálata
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Bevezetés
A tanulmány aktualitását alátámasztja, hogy az érzékszervi bírálati módszerek objektív
szemlélete rendkívül fontos, akár a 20 pontos, akár a 100 pontos borbírálati módszert vagy
éppen a mennyiségi leíró elemzést alkalmazzuk borok értékelésére. A kutatás célja a 100 pontos
OIV bírálati rendszer (OIV: a method approved by International Organisation of Vine and
Wine: Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet által elfogadott módszer) és a mennyiségi
leíró elemzés (QDA) (QDA – quantitative descriptive analysis összehasonlító vizsgálata. Az
OIV érzékszervi bírálati módszer a borok általános minőségét képes bemutatni, míg a QDA
részletes leírást ad a borokról. A mennyiségi leíró elemzéshez tartozó referenciákat 27
érzékszervi tulajdonságban határoztam meg (GULD et al. 2020). Eredményeim azt mutatták,
hogy a (quantitative descriptive analysis, QDA) QDA módszer érzékenyebb a minták közötti
különbségekre, így nagyobb megkülönböztető képessége van, amit a statisztikai eredmények,
a faktoriális varianciaanalízis (ANOVA), a (principal component analysis, PCA) PCA és a
részleges legkisebb négyzetek diszkriminancia-elemzés PLS-DA (partial least squares
discriminant analysis) is minden bor esetében alátámasztottak.

Szakirodalmi áttekintés
A borok minőségének meghatározása érdekében képzett borbírálókat alkalmaznak, így a két
legismertebb módszert fogom részletesen bemutatni. Az érzékszervi szabványok javasolják a
mennyiségi leíró elemzést (quantitative descriptive analysis, QDA) a minták teljes
minőségének feltérképezéséhez (ISO 13299. 2003). A QDA egy leíró érzékszervi módszer,
amelynek során a bírálók meghatározzák az érzékszervi tulajdonságok halmazát, melyek a
mintákat jellemzik. Ez a lista tartalmazza azokat a tulajdonságokat, amelyek a megjelenéssel,
az illattal, az ízérzettel kapcsolatosak, tekintet nélkül arra, hogy a tulajdonság pozitív vagy
negatív, ennél fogva például lehet egy borbetegség is. A QDA eredményei alkalmasak arra,
hogy az élelmiszeriparban elfogadott statisztikai módszerek, mint például a varianciaanalízis
vagy a főkomponens elemzés bemeneti értékeit képviselje (BERNHARDT et al. 2015). Más
részről a QDA időigényes, és tekintettel a magas mintaszámra, alig testreszabható módszer
minőségi besorolásokhoz, például borversenyeken, ennélfogva a 100 pontos bírálati módszere
(Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet) (OIV) a legelterjedtebb érzékszervi technika a
borok értékeléséhez (OIV 332A. 2009). Az OIV módszer négy előre definiált érzékszervi

kategóriát használ, amely globálisan minden, fehér, rozé, siller és vörösbor típusra vonatkozik,
így ezek a magas és a gyenge minőséget képesek megkülönböztetni.

Anyag és módszer
A mennyiségi leíró elemzés (quantitative descriptive analysis, QDA) és a 100 pontos OIV
bírálati módszer érzékszervi összehasonlító elemzése során, üzemi körülmények között
előállított magyar vörösborokat, Kadarka, Kékfrankos és Cabernet franc hordómintáit
hasonlítottam össze kereskedelmi forgalomban lévő, Kadarka, Kékfrankos és Cabernet franc
vörösborokkal meghatározott érzékszervi tulajdonságok alapján. Az említett kereskedelmi
forgalomban lévő mintáknak, az alábbi kritétiumoknak kellett megfelelniük: a) nagyfokú
hasonlóság az üzemi körülmények között előállított hordómintákkal, b) könnyen elérhető
legyen a fogyasztók számára, c) magas palackszámban legyen elérhető, d) megbízható,
szakértelemmel rendelkező üzem készítse. Az érzékszervi vizsgálatokat, gyakorlott bírálók
végezték, tizenkét fő, akik életkorukat tekintve 21-22 éves egyetemista hallgatók, hét férfi és öt
nő. A bírálók legalább 120 órás módszertani, technikai és kóstolási gyakorlattal rendelkeztek.
Az érzékszervi bírálatokat két ismétlésben végeztem két egymást követő héten, az adatok
megbízhatósága érdekében. Az érzékszervi bírálatokat tiszta, világos, temperált, 20 °C
hőmérsékletű kóstolóteremben végezték a hallgatók (ISO 8589. 2007). A kóstolási mennyiségű
borminták

a

vörösboroknak

megfelelő

kóstolási

hőmérsékleten,

tiszta,

standard

kóstolópohárban (JACKSON 2002) kerültek a bírálók elé. Az O.I.V. által elfogadott szabvány
szerinti 155 mm magas, 215 cm³ űrtartalmú, vékony és színtelen falú, felfelé szűkülő, talpas
kóstolópohárban történt az elemzés. A vörösborok kóstolási hőmérsékletét 16 °C-ra állítottam
be borhűtő segítségével. A temperált kóstolóterem hőmérsékletét, 20°C-ot klímával állítottam
be. A kóstolási minta mennyiségeket, minden alkalommal azonos személy töltötte ki a bírálók
részére. A borminták között a bírálók semleges ízű szénsavmentes ásványvizet fogyasztottak
ízsemlegesítés céljából (SIPOS et al. 2012). A bormintákat nem nullával kezdődő háromjegyű
véletlen számokkal kódoltam ki (ISO 6658:2005). A profilanalízis az egyik legösszetettebb
érzékszervi vizsgálati módszer. A termékek tulajdonságait részletesen leírja, így biztosítja az
összehasonlíthatóságot az élelmiszerek között. A profilanalízis a bírálóktól következetességet
kíván, ezzel együtt időigényes elemzés, hiszen legalább 1,5-2 órát vesz igénybe egy bírálat. A
leíró módszerek esetében egynél több tulajdonságot vizsgálunk, mely a kutatásomban összesen
huszonhét különböző érzékszervi tulajdonságot jelentett (színintenzitás, tisztaság, glicerin,

globális illatintenzitás, pirosbogyós gyümölcsillat, konyakmeggy illat, vanília illat, étcsokoládé
illat, fás jegyek illatban, fűszeres illat, zöld illat, savasság, húzósság, globális ízintenzitás, piros
bogyós gyümölcs íz, alkohol érzet, vanília íz, étcsokoládé íz, fás íz, fűszeres íz, zöld ízek, keserű
íz, savanyú íz, édes íz, nyers íz, savanyú utóíz, kellemetlen ízérzet) melyek alapján értékelték a
vörösborokat a bírálók a mennyiségi leíró elemzésben. A szabvány (ISO 11035:1994)
meghatározza a bírálók számát mely 8-16 fő között mozoghat, amit minden esetben figyelembe
vettem, hiszen az elemzést tizenkét fővel bonyolítottam. A referencia minták tulajdonságait,
(GULD et al. 2020) melyeket az adott borokra fejlesztettem ki, az 1. táblázatban foglaltam
össze.

1. táblázat. Érzékszervi tulajdonságok a felhasznált referenciaanyagokkal a QDA
módszerhez.

Vizuális
tulajdonságok

Illat tulajdonság

Szájérzet

Tulajdonságok

alsó
ponthatár
(0)

felső ponthatár
(100)

Referenciák

Színintenzitás

világos

sötét

Verbális instrukció

Tisztaság

tiszta

zavaros

Verbális instrukció

Gliceringyűrű

vékony

vastag

Verbális instrukció

Globális
illatintenzitás

gyenge

intenzív

Verbális instrukció

Piros bogyós
gyümölcsillat

gyenge

intenzív

Konyakmeggy
illat

gyenge

intenzív

Vanília illat

gyenge

intenzív

Étcsokoládé
illat

gyenge

intenzív

aszalt piros bogyós
gyümölcsök (ribizli, málna,
eper, meggy)
Cherry Queen desszert
(Bonbonetti Choco Ltd.
Budapest, Magyarország)
Bourbon vaniliacukor
(Dr Oetker–Jánossomorja,
Magyarország)
Étcsokoládé (Wawel70%
kakaótartalom. Lengyelország)

Fás illat

gyenge

intenzív

Tölgyfa chips 5g

Fűszeres illat

gyenge

intenzív

0.1 g őrölt feketebors

Zöld illatok

gyenge

intenzív

Zöld paprika

Sav érzet

lágy

erős

Verbális instrukció

Adsztringencia

gyenge

intenzív

Fekete tea (10 filter
1 liter vízbe náztatva 20 percig)
(Lipton Tea Earl Grey Classic.
Unilever, Magyarország)

Íz- és
zamattulajdonság

Globális
ízintenzitás
Piros bogyós
gyümölcs íz

gyenge

intenzív

Verbális instrukció

gyenge

intenzív

Alkohol

gyenge

intenzív

Vanília íz

gyenge

intenzív

Étcsokoládé íz

gyenge

intenzív

Fás íz

gyenge

intenzív

Fagyasztott
piros bogyós
gyümölcsök (ribizli, málna,
eper, meggy)
Vizes oldat 30% etanol
tartalommal
(élelmiszer minőségű)
Tölgyfa chips vanília ízzel
(5 g) vízben áztatva
Étcsokoládé (cukormentes)
(Wawel 70%
kakaótartalommalLengyelország)
Tölgyfa chips (5 g)
vízben áztatva

Fűszeres íz

gyenge

intenzív

0.1 g feketebors

Zöld íz

gyenge

intenzív

Verbális instrukció

Keserű íz

gyenge

intenzív

Vizes koffeines oldat 0.06%
koffeinnel

Savanyú íz

gyenge

intenzív

Édes íz

gyenge

intenzív

Nyers utóíz

gyenge

intenzív

Vizes citromsavas oldat
0.07% citromsavval
Vizes cukros oldat
1.6% cukorral
Verbális instrukció

Savanyú utóíz

gyenge

intenzív

Verbális instrukció

Kellemetlen
ízintenzitás

gyenge

intenzív

Ecetes uborka

A mennyiségi leíró elemzéssel párhuzamosan a hallgatók elvégezték az OIV 332A/2009 szerint
a 100 pontos bírálatot is a vörösborokon. A 2. táblázat alapján pontozták az értékelők a
bormintákat, minden érzékszervi tulajdonságra adott pontszámot feljegyeztek és összesítettek.
2. táblázat: Szabályzat-minta hegyközségi és borvidéki borversenyek (Szabályzat-minta
hegyközségi és borvidéki borversenyek lebonyolításához (2019) www.hnt.hu › wp-content ›
uploads › 2019/03)
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7
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6
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4

2

7
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7
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11
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8

Szín

Illat

igen jó
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Csendes borok esetében

minőség
ízhosszúság
Összbenyomás

A képzett bírálók teljesítményét Panel Check Softverrel értékeltem ki. (SHERMAN et al.
2018). A PanelCheck biztosít minden szükséges információt ahhoz, hogy értékelje az
ismételhetőséget, a bírálók elkülönítő képességét, és egyben a panel egyetértését is (NAES et
al. 2010). Egyszempontos variancianalízist alkalmaztam, ahol az értékelők, bírálók mint
faktorok jelentek meg. Az ebből számított F értékeket és átlagos négyzetes hiba (mean square
error, MSE) értékeket használtam az egyes érzékszervi paneltagok teljesítményének
vizsgálatához. Az F értékesetében a magasabb érték job elkülönítő képességet jelent, míg az
alacsonyabb MSE értékkel rendelkező bírálók ismétlőképessége mondható jobbnak (LOSÓ et
al.2012). A varianciaanalízis (ANOVA) és faktoriális varianciaanalízis módszereit abban az
esetben alkalmazzuk a statisztikai elemzés során, amikor különböző tulajdonságok – jelen
kutatásban az érzékszervi tulajdonságok – alapján hasonlítjuk össze a mintákat (RÁCZ et al.
2018).

Eredmények
Az érzékszervi vizsgálatok értékelésének első lépéseként panel teljesítménymutatók számítását
végeztem el a PanelCheck szoftver alkalmazásával annak érdekében, hogy közelebbi képet
kapjak a bírálók és a panel teljesítményéről is (NAES 2010). Az F próba elfogadható
megkülönböztető képességet mutatott, mivel a bírálók többsége az 5%-os szignifikancia szintet
meghaladó értéket mutatott. A szürke színnel jelzett tulajdonságok – zöldes illat, savérzet, fás
íz, fűszeres íz, keserű íz, édes íz, nyers és savanyú utóíz – nem szignifikánsak.

1. ábra: Kevert (mixed modell) ANOVA eredményei

A közös pontok diagramon az egyes minták egymástól való távolsága adja meg, mennyire
hasonlóak, vagy különbözőek egymáshoz képest. A panel eredményei alapján a hat vizsgált
borminta közül három (Cabernet hordó minta és referencia minta, valamint a Kadarka hordó
minta) teljes mértékben elkülöníthető, és egymástól különböző. Minél közelebb helyezkednek
el egymáshoz a minták, annál hasonlóbbnak mondhatóak. Kutatásomban a hat minta közül

további három minta (Kékfrankos hordó minta és referencia minta, illetve a Kadarka referencia
minta) került közelebb egymáshoz (2. ábra).

2. ábra: Tucker -1 Közös pontok diagram
CabH –üzemi hordóminta Cabernet franc
CabR –kereskedelmi forgalomból vásárolt referencia Cabernet franc
KadH –üzemi hordóminta Kadarka
KadR – kereskedelmi forgalomból vásárolt referencia Kadarka
KekH – üzemi hordóminta Kékfrankos
KekR – kereskedelmi forgalomból vásárolt referencia Kékfrankos

A korrelációs loading diagramok vizsgálata során összességében elmondható, hogy a panel
tagjai együtt mozogtak, azonos értékeket adtak az azonos ingerekre, jól használták a skálákat.
A „Konyakmeggy illat” korrelációs loading diagramja bemutatja, hogy a bírálókat jelző pontok
egymáshoz közel helyezkednek el a külső ellipszis mentén. Egyedül Bíráló_12 pozíciója tér el,
itt a bíráló a panelhez képest eltérő eredményeket adott, és nincs összhangban a panel egészével
(3. ábra). Ennek kivédésére referencia minták használata javasolt a 100-as beosztású skála 25,
50, 75 és 100-as értékeihez rendelve.

3. ábra: Korrelációs loading diagram

A Manhattan diagramok alapján, kijelenthetem, hogy a bírálók jól megértették a leíró
érzékszervi kifejezéseket és azokat jól is alkalmazták a bírálat során. Példaként a
„színintenzitás” tulajdonság eredményeit mutatom be (4. ábra).

4. ábra: Manhattan diagram a „Színintenzitás” tulajdonságra.

A Manhattan diagramokat ellenőrzési célra használhatjuk, abból a célból, hogy gyorsan fel
lehessen deríteni azokat a bírálókat, akik nagyon eltérően viselkednek, illetve azokat a
tulajdonságokat, melyek nem jól magyarázhatóak a másikkal.
Az F-érték diagramon látható, hogy a bírálók az egyes tulajdonságok alapján jól meg tudták
különböztetni a termékeket, elkülönítő képességük megfelelő (5. ábra).

5. ábra: F-érték diagram

A laboratóriumi gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy az 500-as MSE érték alatt teljesítő
bírálók ismétlőképessége elfogadható egy nem termék-specifikus panel esetében.
A 100 pontos OIV érzékszervi adatkészletén elvégzett faktoriális ANOVA elemzés eredménye
rámutatott arra, hogy nem volt egyértelmű különbség a kereskedelmi forgalomban lévő
Kadarka és az üzemi hordóminta között az egyes tulajdonságértékek alapján. Míg az üzemi
hordóminta magasabb átlagértékeket kapott az illat és ízminőségre, ez statisztikailag nem
mutatott szignifikáns különbséget (α=0.05szinten). Más részről, a mennyiségi leíró elemzés
(quantitative descriptive analysis, QDA) esetében a 27 tulajdonság alapján a minták
szignifikánsak különbözőek voltak. Ebben a megközelítésben az üzemi hordóminta a Kadarka
esetében egyértelműen különbözött a kereskedelmi forgalomban lévő mintától. Így ez is
rávilágít arra, hogy a mennyiségi leíró elemzés (quantitative descriptive analysis, QDA)
módszer érzékenyebb összehasonlítást tesz lehetővé, több tulajdonság alapján talál szignifikáns
különbséget.

6. ábra: A varianciaanalízis eredményei a Kadarka esetében a 100 pontos OIV érzékszervi
értékelésre (A) és mennyiségi leíró elemzésre (quantitative descriptive analysis, QDA) (B). A
szignifikáns tulajdonságokat csillaggal jelöltem. Az üzemi hordómintát piros négyzettel
szaggatott vonal mentén, a kereskedelmi forgalomban lévő mintát kék körrel folytonos vonal
mentén jelöltem. A tulajdonságok értékeit az y tengelyen jelöltem.

A 6. ábrán látható, hogy a 27 tulajdonságból 9 tulajdonság szignifikánsnak adódott:
színintenzitás, zavarosság, pirosbogyós illat, fás illat, fűszeres illat, összehúzó hatás
(adsztringencia), alkoholérzet ízben, étcsokoládé íz, fás íz.
A két érzékszervi bírálati módszer összehasonlítását a 3. táblázat mutatja be. A táblázatból jól
látható, hogy a QDA esetében minden faktor és faktorkombináció szignifikánsnak adódott,
tehát a módszerben felhasznált érzékszervi tulajdonságok alapján különbséget lehetett tenni a
minták között. Ezzel szemben az OIV értékelés nem tudta megkülönböztetni a Kadarka
mintákat egymástól.
3.táblázat: A borfajtákon és az érzékszervi értékeléseken alapuló megállapítások összegzése
100-pontos OIV teszt
Szignifikáns
faktorok/kombi
nációk

Kadarka

Cabernet
franc

minták

Nem

Igen

érzékszervi
tulajdonság*mi
nta

Nem

szignifikáns
érzékszervi
tulajdonságok
száma

1

QDA

Kadarka

Cabernet
franc

Kékfrankos

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

9

1

9

13

3

Kékfrankos

Következtetés és javaslattétel
Eredményeim azt mutatták, hogy a QDA módszer érzékenyebb a minták közötti különbségekre,
így nagyobb megkülönböztető képessége van. A gyakorlatban a borászok általában a 100
pontos OIV rendszert használják borbírálatra. Bár a módszer elegendő információt ad a
borminőségről, van még számos más, kifinomultabb érzékszervi értékelő módszer, mely
részletesen értékeli a bort, akár pozitív akár negatív tulajdonságokat tekintve. Lehetőség van
például konkrét borhiba, borbetegség meghatározására, ami a borminőség szempontjából
elengedhetetlen, hiszen sem a termelésben, sem a kereskedelmi forgalomban lévő tételek
esetében nincs helye a borhibáknak, borbetegségeknek. Ennek fontossága az üzemekben is
megnő, ugyanis csak az egészséges bort lehet a piacon értékesíteni, tekintettel arra, hogy a
tudatos borfogyasztó nem csak az ár-érték alapján választ terméket, hanem elsődleges
szempontja a bor minősége, érzékszervi tulajdonságok alapján. A QDA módszer gyakorlati

beépítése és alkalmazása az oktatásban és a borászok körében rendkívül fontos, hiszen amíg az
OIV módszer a bor általános minőségéről ad képet, addig a QDA képes specifikus adatokat is
azonosítani, például konkrét választ kaphatunk arról, hogy a 100 pontos bírálati módszer
alapján egy bor pontosan miért kapott alacsony pontszámot. Ezzel pedig a borász munkáját
segítve ad tájékoztatást arról, hogy a bornak pontosan milyen hibája, betegsége van, és azt,
hogy tudja elkerülni a jövőben. Az érzékszervi bírálók folyamatos nyomon követésével
hatékonyan valósítható meg a minőségirányítási rendszerek alapja, melynek segítségével gyors
megelőző, vagy helyesbítő intézkedéseket hozhatunk a bírálók teljesítményének fokozására,
integráns részét képezve az érzékszervi laboratóriumok minőségirányítási rendszerének. A
QDA képes a minták részletesebb leírására, egyidőben sorolja fel a pozitív és negatív
tulajdonságokat. Ez az előny azonban hosszabbítja az értékelési folyamatot és több időt igényel.
A szórás csökkentése érdekében referencia mintákat kell használni. Az értékelők
összehasonlítják az egyes mintákat a referencia ingerrel, ami időben meghosszabbítja az
értékelési folyamatot. Az érzékszervi tulajdonságok nagyobb száma is növeli az értékelés
idejét, ennél fogva nagyon fontos, hogy a megfelelő számú, és legrelevánsabb tulajdonságokat
válasszuk ki, a fáradtság elkerülése érdekében. A QDA legfontosabb jellegzetessége a
tulajdonságok halmaza. Míg az OIV egy általános módszer és többféle borra alkalmazható, a
QDA egy rendkívül specializált módszer, amely felsorolja a mintakészlet bármely elemzett
mintájában található tulajdonságokat. Ez azt jelenti, hogy a különböző tulajdonságok
felsorolására lehet szükség, hogy értékelni tudjuk a különböző bortípusokat, fehér, rosé vagy
vörösborokat, ami nehezíti vagy akár lehetetlenné is teheti az összehasonlítást. Azonban egy
speciális borleírásés referenciakészlet meg tudná oldani ezt a kérdést és lehetővé tenné a
szakemberek számára, hogy a QDA-t mindennapi bíráló eszközként használják.
Javaslattételként fogalmazom meg, hogy a jövőben a QDA módszer, egy speciális borleírás és
referencia készlet kidolgozásával, alkalmas lehet arra, hogy helyettesítse, kiegészítse az
általános OIV módszert.
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