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1. Összefoglalás

A világ új gasztronómiai trendjeit tanulmányozva a narancsbor megjelenése igazi ritka-
ságnak és különlegességnek számít. A narancsborok a rosé borok ellentétei, nem kék-
szőlőből, hanem fehérszőlőből készülnek héjon-erjesztéssel. Ennek eredményeként a 
bor narancsszerű színt kap, és íze is eltér a megszokott fehérborokétól. A laikusok 
általában nem tudják, hogy milyen készítési eljárásról van szó. Sokan úgy gondolják, 
hogy ezek a borok narancsból készülnek erjesztés útján vagy narancshéjat áztatnak a 
már kész borokba. A narancsborok borászati és bormarketing kutatásának célja, hogy 
egyrészt a jellemzőik összegyűjtésével - borászati szabályozás hiányában - „termék és 
folyamat-innovációs” javaslattal éljünk a vonatkozó borkészítési technológiát illetően, 
valamint a jelenlegi szakmai helyének, ismertségének felmérése, értékelése alapján 
felvázoljuk borgasztronómiai piaci lehetőségeit, és megfogalmazzuk marketingtámo-
gatásának szükséges irányait.
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A kép illusztráció / Picture is for illustration only 
Fotó/Photo: Tolokán Adrienn

2. Bevezetés

A világ borászatára manapság egyre inkább az jel-
lemző, hogy új trendek, új irányelvek jelennek meg. 
Nagyon fontos szerepe van az innovációnak, amely 
tiszteletben tartja a hagyományok létezését, a sző-
lő- és bortermelő kultúrák gyökereit. Munkánk során 
ezen irányzatok közül az „Orange wine” – narancs-
borok – gasztronómiai térhódítását választottuk, ami 
egy igazi „Coin perdu” borvilágot idéz fel a számunk-
ra. Azt vizsgáltuk, hogy a narancsborok jellemzőit 
összegyűjtve hogyan lehet ezeket a borokat az új 
élelmiszertrendek világába illeszteni. 

A fehérborok készítési technológiája alapvetően a 
következő folyamatokból áll: szőlőfeldolgozás, ce-
frekezelés, préselés és erjesztés. A leszüretelt sző-
lőt a fogadógaratba ürítik. Innen a zúzó-bogyózóba 
kerül, ami elválasztja a kocsánytól a bogyókat, majd 
összeroppantja a szőlőszemeket. Préselés előtt az 
illatos fajták cefréjét lehűtve néhány órán át „héjon 
áztatják” azért, hogy a bogyóhéj sejtjeiben lévő illat-, 
zamatanyagok a must savainak hatására jobban fel-
szabaduljanak. A hűtést megelőzően még további 
cefrekezeléseket is alkalmaznak, mindenekelőtt ké-
nezést, esetleg aszkorbinsav (redukáló szer), illetve 

különféle, a préselés hatékonyságát fokozó pektin-
bontó enzimkészítmény hozzáadást. A cefreáztatást 
általában 5o C fok körüli hőmérsékleten, néhány órán 
keresztül végzik. Ennek során a cefre (illat-, zamata-
nyagok) oxidálódásának veszélye megnő, hiszen ala-
csony hőmérsékleten a folyadékok fokozott mérték-
ben nyelik el a gázokat. A szikkasztott cefre a présbe 
kerül, ahol megtörténik a must teljes (a végtermék-
nek megfelelő optimális) lé kinyerése. A kinyert levet 
(must) erjesztőtartályba vagy hordóba fejtik, ahol 
végbe mehet az erjedés folyamata. Az erjedési inten-
zitás csökkenése, kellemetlen szagok, ízek fellépése 
esetén élesztőtápsó adagolás, oxigén bevitel (szel-
lőztetés) szükséges. A keletkező CO2 folyamatos el-
vezetéséről gondoskodni kell. Újabban, a kézműves 
borászok a helyi, egyedi jelleg hangsúlyozása érde-
kében a természetes élesztőflóra spontán erjeszté-
sével készítik boraikat. A sikeres erjesztés kockázata 
ekkor nagyobb.

A fehér- és a vörösbor-készítés technológiája között 
az alapvető különbség az, hogy a vörösborokat a  
cefrével együtt, azaz héjon erjesztik, tehát csak az 
erjedés befejeződése után préselik. A vörös cefrét 
is kénezik illetve a színanyag extrakciót, a színanya-
gok stabilizálódását elősegítő (védőkolloid) készít-



ményekkel kezelik. Az illatos, gyümölcsös jellegű 
vörösborok készítésekor a cefrét hidegen áztatják:  
kb. 5°C-on 4-6 napig. Egyéb esetekben a cefrét 
azonnal beoltják fajélesztővel.

A narancsborok esetében nem a normál fehérborké-
szítési eljárást követik, mert a héjon áztatás helyett 
héjon erjesztik a cefrét, mint ahogyan vörösborok 
esetében is történik. Lényeges különbség egyrészt 
a szőlőfajták használata: nem kék, hanem fehérbor-
szőlőt dolgoznak fel, a cefrét nem kénezik és nem 
kezelik, a cél nem a szín és a tanninok extrakciója 
a héj alól, hanem olyan polifenol típusú vegyületek 
kioldása a bogyóhúsból, héjból és magból, amelyek 
speciális színnel és aromavilággal gazdagítják az 
alapvetően fehér borokat. 

A narancsbor-készítők a különleges aromavilág ki-
alakulását a különleges edényzetnek tulajdonítják, 
amelyben erjesztenek. Ez lehet speciálisan kialakított 
amfóra, ún. cementtojás, spin-hordó. Az erjedési fo-
lyamat befejezésekor teljesen száraz vagy félszáraz 
lesz a cefre és préselik, majd visszakerül az erjesztő 
edényzetbe érlelés céljából.

Többféle elképzelés és technológia létezik, arra vo-
natkozóan, hogy ki hogyan látja az eljárás megvaló-
síthatóságát. Kimondottan a narancsborok készíté-
séhez nincsenek előírások, törvényi szabályozások.

3. Szakirodalmi áttekintés és elemzési módszertan

3.1. A narancsbor készítésének története

Jelenlegi ismereteink szerint a világ borkultúrájának 
bölcsője a Dél-Kaukázusban, a mai Grúzia területén 
található. 

A feltevést, miszerint a bor Grúziából indult el meghó-
dítani a világot mintegy 8000 évvel ezelőtt, számtalan 
ott talált régészeti lelet támasztja alá. Grúziában talál-
tak olyan magokat, amelyek termesztett szőlő mag-
jainak tűnnek (alakjuk különbözik a vadszőlő mag-
jáétól), és körülbelül Kr.e. 6000-re datálhatók [1]. A 
Dél-Kaukázus ősi népe ekkorra már felfedezte, hogy 
a vadszőlő leve titokzatos átváltozással borrá alakul, 
ha a földbe teljes terjedelmükben beásott agyage-
dényekben, kvevrikben hagyják. A kvevri olyan, bor-
készítésre szolgáló, méhviasszal impregnált különle-
ges edény, amelyet teljesen földbe ástak, hogy ott 
állandó, alacsony hőmérsékleten mehessen végbe 
az erjedés. A kvevrik térfogata 2-3 literestől 6-8 ezer 
literesig terjed, de előfordult, hogy 10-15 ezer literes 
edényt is készítettek (1. ábra). A termelés techno-
lógiáját több ezer éve, mind a mai napig fejlesztik.  
A Dél-Kaukázusban a kvevri még most is ugyanolyan 
fontos szerepet tölt be a borkészítésben, mint valaha 
[2].

A kvevri technológiát az UNESCO 2013-ban felvette 
az immateriális kulturális hagyományok között nyil-
vántartott eljárások sorába. Sok grúz család kitartóan 
ragaszkodik gazdag borkészítési kultúrájához. Lakó-
házuk mellett van egy speciális kis épület, a “Marani”, 
ahol különböző méretű kvevriket ástak el (2. ábra). 
A kvevrinek kultikus jelentősége van: amikor a csa-
ládban fiúgyermek születik, elásnak neki egy kvevrit, 
amelyet csak a lakodalmán bontanak fel abból a cél-
ból, hogy az eltett bort együtt fogyassza el a család 
az ünnepen [4].

3.2. Grúzia borászati hagyománya

Grúzia  Kelet-Európában található, a  Fekete-ten-
ger keleti partján Grúzia éghajlata változatos, átme-
netet képez a nedves szubtrópusi és a kontinentális 
éghajlat között. Napos, de nem perzselő nyarak és 
enyhe, fagymentes telek jellemzik. Az éves csapa-
dékmennyiség 400-1600 mm. A Fekete-tenger hatá-
sára a szőlőskertek térségéhez nedves légtömegek 
érkeznek, a Nagy-Kaukázus pedig védelmet nyújt az 
Északról érkező hideg légtömegek ellen, és tiszta vi-
zet szállít a völgyekben lévő szőlőterületekhez.  

Grúzia legnagyobb borvidéke Kakheti, központja Tel-
avi, amely Grúzia összes szőlőterületének 70%-át te-
szi ki. Az ott termelt bor az ország teljes borhozamá-
nak szintén 70%-át képezi. Grúziában 521 autochton 

Vitis vinifera szőlőfajta és 21 borfajta található.  A ter-
mőterületen változatos a talajösszetétel, mészköves 
altalajon hordalékos agyagtalaj, meszes agyag és 
homoktalajok egyaránt megtalálhatók, Kakheti jelleg-
zetes talajtípusa az ún. cinnamonic-talaj, amely hu-
muszban, vasban és cinnamic-savban (fahéjsavban) 
gazdag agyagtalaj. 

A termesztett szőlők között egyre nagyobb területe-
ken jelennek meg a világfajták, mint például a Ca-
bernet franc vagy a Cabernet sauvignon.  Kakheti 
jellemző borfajtája egy fehér házasítás, Rkatsiteli és 
Mtsvane fajtából.

A szőlőt úgynevezett “sacnakheli”-ben préselték. A 
sacnakheli egy hosszú kád, amelyet farönkből, lehe-
tőleg hársfából faragtak ki, de készülhetett agyagból 
vagy kőtömbből, pl. mészkőből. A sacnakheliben van 
egy lyuk, ezen keresztül távozik a bor. Préselés előtt 
az aljára fektettek egy “chelti”-t, amely fából készült 
rosta, arra füvet szórtak, majd annak a tetejére ré-
tegezték a gyümölcsöt. A szőlőt megtaposták, mire 
annak leve keresztülfolyt a cheltin, bele a kvevribe. 
A keletkező must önkényesen három frakcióra bont-
ható: az első frakció zavaros folyadék, a második az 
előzőhöz képest világosabb, testes oldat, végül a 
harmadik rész erősen oxidált, tanninokban gazdag 
barna színű folyadék. 
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1. ábra: A különböző méretű kvevrik [3] 
Figure 1 Qvevris of different size [3]

2. ábra: A Maranikban elásott kvevrik [3] 
Figure 2 Qvevris buried in a Marani [3]
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részét. A polimerizációs fok függvényében összehú-
zó ízükkel befolyásolják a bor érzékszervi tulajdon-
ságait. A leukoantocianinokból képződő leukoanto-
cianidinek antioxidáns hatást fejtenek ki a borban.  
A nem hidrolizálható tanninok közé tartozó prociani-
dinek felelősek a borstabilitás, illetve a szín- és ízér-
zet kialakításáért (6. ábra). A procianidinek prekurzo-
rai, a katechin-monomerek határozzák meg döntően 
a színintenzitást és a színárnyalatot (4. ábra), felelő-
sek az oxidáció hatására bekövetkező színmélyülé-
sért. Komoly szerepet játszanak a bor tisztaságában, 
stabilitásában, okozói lehetnek a fanyar, összehúzó 
ízérzetnek is. A szőlő részeiben eltérő minőségi és 
mennyiségi összetételben vannak jelen. A borászati 
szempontból fontos procianidinek és katechinek a 

héjban, magban, kocsányban fordulnak elő (5. ábra), 
az egyszerű fenolok (kávésav, p-kumársav, ferulasav 
stb.) legnagyobb koncentrációban a bogyóhúsban 
találhatók. A borok fenolösszetétele elsősorban az 
alkalmazott szőlőfeldolgozási és borkészítési tech-
nológia függvénye. A szőlő fenolos vegyületei jelen-
tős élettani hatásúak. Baktericid és P-vitamin-hatá-
suk (7. ábra) mellett kiemeljük a szív- és érrendszerre 
gyakorolt jótékony hatásukat.  

A borok narancsos színárnyalatát a polifenolos ve-
gyületek (elsősorban procianidinek) okozzák, amely 
színintenzitása és színárnyalata fajta- és héjon er-
jesztési időtartamtól függ [8].

A szőlőlét a kvevriben erjesztették [5]. Napjainkban 
ismét felvirágzóban van a grúz borászat. A borászati 
ágazat megújításának lehetőségét a grúz szakembe-
rek közül többen a gyökerekhez való visszatérésben 
látják. Az „amfórabor” készítése ilyenformán nem-
csak a grúz nosztalgia része, hanem egyben egy tu-
datos stratégia a nemzetközi borpiac meghódítása 
érdekében.

3.3. A szőlő fenolos vegyületeinek borokra gyako-
rolt hatása a héjon erjesztés során

A fenolos vegyületek borászati szempontból az 
egyik leglényegesebb vegyületcsoportnak számíta-
nak. Egyrészt felelősek a borok oxidációs töréséért, 
másrészt jelenlétük feltétlenül szükséges a borjelleg 
kialakításához. Számos polifenol-vegyület élettani 
jelentőséggel is bír. Egészségvédő hatásuk többek 
között antioxidáns hatásuknak tulajdonítható [6].  
A héjon erjesztés során tanninokban gazdag borok 
születnek, amelyek természetes antioxidáns-tartal-
ma magas, így a narancsbor esetében segédanya-

gok nélkül is lehetséges meggátolni a borban zajló 
„öregedési” folyamatokat.

A szőlőből származó flavonoid-fenolok a felelősek a 
borok keserű, összehúzó ízéért és a barnulási hajla-
mért. A nagyszámú alapvegyületben a gyűrűkön kü-
lönböző pozíciókban helyezkednek el a hidroxil-cso-
portok. Némelyik flavonoid glikozidos alakban fordul 
elő. Ezekben cukor vagy acilezett cukor helyettesíti 
az aglükonok 3., 5. és 7. szénatomján lévő hidroxil-
csoportok hidrogénjét. A flavonoid-fenolok reduká-
ló és antioxidáns hatással is rendelkeznek, illetve 
hajlamosak a polimerizációra. Élettani szempontból 
az érfalak áteresztőképességére és törékenységére 
gyakorolt jótékony hatásuk emelhető ki. A szőlő ki-
emelkedően gazdag fenolos vegyületekben (3. ábra) 
[7]. Fontos szerepet játszanak a kardiovaszkuláris 
megbetegedések megelőzésében. Borkémiai szem-
pontból az érzékszervi tulajdonságokat befolyásolják, 
és szerepet játszanak a P-vitamin-aktivitásban. A le-
ukoantocianidin és kondenzációs terméke, a tannoid 
alkotják a borcserző anyag, az önotannin legnagyobb 
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3. ábra:  Fenolos vegyületek csoportosítása [7] 
Figure 3 Classification of phenolic compounds [7]

5. ábra: A szőlőhéj flavonoid fenoljai [7] 
Figure 5 Flavonoid phenols in grape skin [7]
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 - catechin oligomers
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 - antocianidin-polimerek
 - anthocyanidin polymers

 - procoanidinek
 - procyanidins

Összes polifenol
Total phenolics

nem tannin fenolok
Non-tannin phenolics

Benzoesav-származékok
Benzoic acid derivatives:
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 vanillic acid
• R=R’= OCH3, R’’=H: veratrumsav
 veratric acid

Szalicilsav-származékok
Salicylic acid derivatives
• R=H: szalicilsav / salicylic acid
• R=OH: gencizinsav / gentisic acid

Fahéjsav-származékok
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• R=H: p-kumársav / p-coumaric acid
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4. ábra: A bogyóhúsban található nem-flavonoid fenolok [7] 
Figure 4 Non-flavonoid phenols in the pulp [7]
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4. A narancsborok megítélése a különböző élelmi-
szer-fogyasztási trendek tükrében

Az élelmiszerek piacán többféle fogyasztói magatar-
tási modell különböztethető meg. Speciális területnek 
tekintjük a legelőször Pilgrim és Peryam által végzett 
kutatásokat, akik modelljük kiindulópontjának az 
emberi észlelést tekintették, amely meghatározza az 
élelmiszer fizikai tulajdonságainak, érzékszervi jelleg-
zetességeinek és külső tényezőinek befogadását és 
megítélését, végső soron pedig az erre alapuló élel-
miszer-választást és -fogyasztást [9].

Grunert 1996-ban jelentette meg az élelmiszer-orien-
tált életstílus-modellről (food-related lifestyle) szóló 
munkáját. Ennek kiindulópontja, hogy a megfelelő 
marketingstratégia kialakításához fel kell mérni: a 
fogyasztó milyen keretek között érzékeli az élelmi-
szerek értékét. Ehhez azt kell megérteni, hogy a fo-
gyasztói tudatban milyen módon kapcsolódik össze 
az adott termék és az általa kiváltott „személyes kö-
vetkezmény” (az angol szaknyelvben: self-relevant 

consequence). Mindezek fényében az élelmiszer-ori-
entált életstílusmodell azokat a fogyasztási és vá-
sárlási jellemzőket és körülményeket fogja össze, 
amelyek megmutatják, hogyan értelmezi a vásárló az 
adott élelmiszer megszerzésével számára elérhető 
értéket [10]. 

Az élelmiszerekkel kapcsolatos átfogó irányzatok te-
kintetében napjaink egyik legfontosabb hívószavának 
Törőcsik az egészséget nevezte: egyre jelentősebb 
az egészséges életmód igénye az élelmiszervásárlás 
során. Napjainkban ennek az irányzatnak megfelelő 
ételek fogyasztása vált ki társadalmi elismertséget 
[11]. Az élelmiszerválasztást befolyásoló további 
trend a moralitás megjelenése, azaz a környezettu-
datosság és a fenntarthatóság [12].  Fontos irány-
zat még az ún. „clean label” (8.ábra) használata, ami 
azt jelenti, hogy a termékek előállításához semmilyen 
adalékanyagot nem használtak és olyan természetes 
anyagokat tartalmaznak – különböző enzimes tech-
nológiák révén – amelyek adalékoktól és tartósító- 
szerektől mentesek.
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A 2017-ben várható élelmiszerfogyasztási globális 
trendek a Mintel angol piackutató vállalat szerint a 
következők [14]:

1. Bizalom a hagyományban: a fogyasztók a ha-
gyományos termékek összetételükben, ízükben, 
formátumukban modernizált változatait keresik;

2. Növények térhódítása: a természetesebb, egy-
szerűbb és rugalmasabb étrendek népszerűsé-
gének növekedése tovább erősíti a vegetáriánus, 
vegán (szigorúan vegetariánus) és egyéb növé-
nyi-alapú formulák előretörését;

3. Csökkenjen az élelmiszer-pazarlás;

4. Csökkenjen az élelmiszerek, ételek előállításához 
szükséges idő-ráfordítás; Az előállításhoz szük-
séges idő tápértékhez és az összetevőkhöz ha-
sonló fontossággal bír;

5. Esti műszakban dolgozók ellátása: új piac az  
ebben a napszakban elfogyasztani javasolt, funk-
cióval rendelkező, frissen készített élelmiszerek 
számára;

6. „Mit mutat a mérleg” – „Egészséget mindenkinek”: 
az egészséges életmódot támogató élelmiszerek 
ma már nem számítanak luxustermékeknek;

A fogyasztói magatartást tekintve a borok esetében 
elmondható, hogy az élelmiszerek piacán megje-
lenő trendek a borok piacán is tetten érhetők [15]. 
A fogyasztók meghatározó csoportjai elfordulnak a 
tömegboroktól, keresik a magasabb hozzáadott ér-
tékkel rendelkező termékeket [16]. A borok esetében 
is igényként merül fel a természetes eredet, a kiváló 
íz, a zamat, a különleges megjelenés. Az egyre fonto-
sabbá váló környezettudatosság keretében az ökoló-
giai lábnyom, mint az erőforrások felhasználásának 
szabályozásában és társadalomtervezésben használt 
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7. ábra: A P-vitamin (rutin) szerkezeti képlete 
Figure 7 Structural formula of vitamin P (rutin)

8. ábra: Clean label piktogramok [13] 
Figure 8 Clean label pictograms [13]
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6. ábra: A procianidinek szintézise [7] 
Figure 6 Synthesis of procyanidins [7]
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érték. Kifejezi, hogy adott technológiai fejlettség mel-
lett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségű 
földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához 
és az előállítási folyamatokban keletkező hulladék 
ártalmatlanításához, esetleg újrafelhasználásához 
[17]. Az „ökológiai lábnyom” kifejezés William Rees 
és Mathis Wackernagel kanadai ökológusoktól szár-
mazik. Az ökológiai lábnyom értéke élelmiszerekre 
vonatkozóan is kiszámítható. A szerzők munkájukkal 
relatív fogyasztás meghatározásával a fogyasztókat 
az erőforrások gazdaságosabb felhasználására és a 
fogyasztói társadalomban bevett – az erőforrásokat 
pazarló – szokásaik megváltoztatására igyekeznek 
rábírni [18].  A környezettudatosság a termelői oldal-
ról a borkészítés technológiájában is fontos, hiszen 
manapság az ökológiailag hatékony (zöld szemléletű, 
vagyis erőforrás-takarékos, alacsony károsanyag- 
kibocsátású) termelési módszerekre lehet pénzügyi 
támogatásokat szerezni. A környezetbarát fogyasz-
tó az, aki magatartásával és fogyasztásával az öko-
hatékony eljárással készült termékek felé fordul, és 
jelentős szereplője a termelési és kereskedelmi rend-
szereknek [19].

A fentebb ismertetett a trendeknek, érték-követelmé-
nyeknek a narancsborok megfelelnek. A szőlőalap-
anyagok ugyanis organikus gazdálkodásból szár-
maznak, a borkészítés technológiája és szellemisége 
a hagyományokhoz nyúlik vissza, a borok esetében 
minimális a kénhasználat, és a termékek tartósítá-
sához nem használnak kémiai stabilizáló szereket. 
A készterméket magas minőséget jelző üvegdugós 
zárású, elegáns megjelenésű palackokban hozzák 
forgalomba. A narancsborok kis ökológiai lábnyomú 
termékek, mert többségük organikus gazdálkodást 
folytató borászok pincéiből, legtöbbször szűretlen, 
kezeletlen termékekként kerülnek a fogyasztók asz-
talára. A borkészítés során nem termelnek környezet-
szennyező melléktermékeket. Mindezek a narancs-
borok kedvező piaci pozícionálásának fontos elemei 
lehetnek.

5. Anyag és módszer

Előkutatásaink során arra törekedtünk, hogy össze-
gyűjtsük azokat az ismereteket, amelyek a narancs-
borokra jellemzőek, továbbá feltérképezzük, hogy 
Magyarországon kik foglalkoznak ezzel a technológi-
ával. Vizsgáltuk, hogy ezek a borok miként illeszked-
nek be a magyar gasztronómiába, milyen szerepet 
tölthetnek be a vendéglátásban. Felmérésünk során 
a leíró kutatási módszereket választottuk: megkérde-
zést és érzékszervi leíró módszert.

5.1. Megkérdezéses módszerek: strukturált adat-
gyűjtés és mélyinterjú

A borkészítők körében végzett strukturált adatgyűjté-
sünk során információs adatlapot állítottunk össze az 
alábbi kérdésekkel:

1.  A kitöltő foglalkozása; 

2.  Hazánk melyik borvidékén dolgozik?

3.  Mikor hallott először a narancsbor készítési eljá-
rásról?

4.  Mikor készített először narancsbort?

5.  Milyen szőlőfajtát használt a készítéshez?

6.  Milyen edényzetben történt a héjon erjesztés?

7.  Mekkora volt a héjon erjesztés időtartama?

8.  Milyen kémiai és fizikai stabilizálási eljárást alkal-
mazott?

9.  Van-e kereskedelmi forgalomban saját narancs-
bor tétele?

10.  A bor forgalomba hozatalához milyen értékesítési 
csatornát választott?

11.  Véleménye szerint van-e létjogosultságuk ezek-
nek a boroknak a magyar gasztronómiában?

12.  Milyen sajátosságai vannak ezeknek a boroknak, 
amelyek megkülönböztető jegyek

13.  Milyen készítési technológiákat ismer, melyek a 
különbségek?

14.  Milyen ételek mellé ajánlaná a narancsborok fo-
gyasztását?

Szakértői mélyinterjú-alanyunknak a Pannonhalmi 
Apátsági Pincészet marketing- és kereskedelmi ve-
zetőjét, Illés Tamást választottuk, mert véleményünk 
szerint a gasztronómia területén átfogó tudással ren-
delkezik, és rálátással bír a narancsborok piacára. 
Illés Tamás a pannonhalmi Viator Étterem marketing- 
és kereskedelmi vezetőjeként egyrészt a borászati 
oldalt képviseli, másrészt mint vendéglátóipari szak-
ember a borok és ételek találkozásánál is jelen van.

5.2. Érzékszervi leíró vizsgálat:  
Profilanalízis – Boraromaprofil-vizsgálat

Ez a módszer az egyik legösszetettebb leíró érzék-
szervi vizsgálati módszer. 9 bíráló segítségével 8 féle 
szempontot kiválasztva 10 bormintán elemeztük az 
adatgyűjtés során megállapított jellemzők megvaló-
sulását.

6. Eredmények

Feltérképeztük, hogy borvidékenként mely borásza-
tok foglalkoznak narancsborkészítéssel. Adatlapja-
inkat 12 borkészítő töltötte ki. A kitöltők közül egy 
marketing- és kereskedelmi vezető volt, a többiek 
borászok voltak. Utóbbiak között négyen új borkészí-
tési stílust kerestek, voltak, akik tanulmányaik során 
találkoztak a narancsbor technológiájával, öten pedig 
az „egyéb” okot jelöltek meg a kérdőív 3. kérdésé-
re adott válasz gyanánt. Felmérésünk kezdetén úgy 
gondoltuk, hogy a hazai gasztronómiában a narancs-
bor először 2016-ban jelent meg, így e bortípus ké-
szítésének első éve 2015 lehetett. Ezt a feltevésünket 
a kérdőíveken kapott válaszok igazolták.

A narancsborok készítéséhez a borászok a követke-
ző fajtákat használták fel: Hárslevelű, Cserszegi fű-
szeres, Szürkebarát, Chardonnay, Pinot blanc, Zenit, 
Olaszrizling, Furmint, Zöldveltelini, Müller Thurgau, 
Piros bakator, Tramini, Juhfark.

Az erjesztéshez két borász amfórát használt, mások 
spin-hordót, az ún. cementtojást vagy savállóacél 
tartályt alkalmaztak. A megkérdezettek közül a leg-
többen 2-4 hétig erjesztik a szőlőt héjon. 6 hetes er-
jesztési idővel egy esetben találkoztunk. A kémiai és 
fizikai stabilizálási eljárásokat tekintve minden borász 
minimális kénessavas kezelést alkalmazott, mert bo-
raikat főként szűretlenül palackozták. A kérdőíveket 
kitöltők közül ketten nem hoztak forgalomba keres-
kedelmi narancsbor-tételeket.  

Az értékesítési csatornák tekintetében a helyben 
kóstolás és vendéglátóhelyeken való forgalmazás a 
jellemző. A vendéglátóhelyek ellátásában a borérté-
kesítő vállalkozásoké a vezető szerep. Áruházlánci 
értékesítéssel a kérdőíveken kapott válaszok szerint 
nem találkoztunk. Feltételezésünk szerint ennek oka 
az egyes tételek kis száma és a borok egyedisége. 
A megkérdezettek mindegyike megerősítette, hogy a 
narancsboroknak helyük van a magyar gasztronómi-
ában.

A legfontosabbaknak tekintett sajátosságok, mint  
piaci pozicionálási tényezők:

- Természetesség, 

- Narancsos színárnyalat és az érzékszervi jellem-
zők (narancshéj, vanília, pörkölt mag, mogyoró),

- Borkészítési hagyományok újragondolása és ki-
sebb mennyiségű kénező anyag felhasználása 

Az ételajánlásokhoz (14. kérdés) a válaszadók több-
féle lehetőséget jelöltek meg. Véleményük szerint a 
narancsbor-étel párosíthatósága széles skálán mo-
zog: 

- grillezett zöldségágyon aszalt gyümölcsökkel töl-
tött csirkemellhez, halhoz;

- kávés édességekhez;

- olyan ételekhez, amelyekhez alacsonyabb tan-
nintartalmú vörösborokat ajánlanak;

- tokaji borkörnyezetben a vörösbor alternatívája-
ként illeszthető egy ételsorba, tartalmas húsala-
pú levesekhez, kacsához, bárányhoz;

- kevés pörzsanyaggal, enyhe karamellizációval, 
esetleg nem túl domináns egzotikus fűszere-
zéssel, saláta mellé, valamint könnyű zöldséges 
(akár pirított) ételek mellé;

A narancsborok profilanalízisének elkészítéséhez 
több borvidékről az alábbi 10 bormintát gyűjtöttük 
össze:

1.Cserszegi fűszeres (Bükki borvidéken);

2. Tramini (Balaton-felvidék);

3. Pinot gris (Mátrai borvidék);

4. Furmint Mátrai borvidék;

5. Olaszrizling Mátrai borvidék;

6. Szürkebarát (Egri borvidék);

7. Hárslevelű (Tokaji borvidék);

8. Furmint (Tokaji borvidék);

9. Zenit (Soproni borvidék);

10. Zöld veltelini (amforában erjesztett osztrák bor);
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A kép illusztráció / Picture is for illustration only 
Fotó/Photo: Pixabay
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9 bíráló segítségével 8 féle szempontot kiválasztva 
elemeztük az adatgyűjtés során megállapított jellem-
zők megvalósulását. A bírálókat úgy választottuk ki, 
hogy legyen közülük 2 fő narancsbor-készítő borász, 
2 fő borász, 2 fő borismereti kurzusra járó egyetemi 
hallgató, 2 fő borkereskedő, 1 fő a Tarcali Szőlészeti- 
és Borászati Kutató munkatársa.

A narancsborok különböző tulajdonságok alapján tör- 
ténő, általunk végzett összehasonlítását a 9. ábrán 
mutatjuk be.

A boros profilanalízisek során nem a borok közötti 
különbségre helyeztük a hangsúlyt, hanem az egyes 
tulajdonságok egyediségének vizsgálatára összpon-
tosítottunk, bár az egyes alapborfajták között látha-
tó eltérések tapasztalhatók. Minden bíráló számára 
fontos tulajdonság volt, hogy milyen a borok meg-
jelenése, színintenzitása. A minimális kénhasználat, 
valamint a fizikai-kémiai stabilizálási eljárások nélkül 
is csillogó, nem „narancs” színű, de fehérborhoz illő 
színvilággal találkoztunk mesésen fűszeres illatokkal. 
A borok gerincét a magasabb alkoholtartalom alkotta 
szép testet és komplexitást kölcsönözve a boroknak. 
A várt csersav és savas jelleg nem jelent meg ural-
kodóan a borokban, és várakozásunkkal ellentétben 
nem a pörkölt mogyoró, dió, kávé, csokoládé jegyek 
jelentek meg. A vizsgálataink azt mutatták, hogy a 
pörkölt mogyoró, csersav- és savkarakter nem volt 
fontos jellemző egyik bor esetében sem, viszont a 
testesség, színintenzitás, komplexitás és fűszeres 
illat igen. A kapott eredmények – amelyek részben 
ellentmondanak a borászok által megfogalmazottak-
nak – a narancsborjellemzők, készítési technológiák 
további vizsgálatára ösztönöznek. 

A szakértői, piaci-értékesítői aspektusokat is feltáró 
mélyinterjú eredményeként az alábbi megállapításo-
kat emelhetjük ki: 

- A nagyüzemi élelmiszeripari termelés fejlődése 
folyamatos ellátást és kényelmes beszerzést tesz 
lehetővé a fogyasztó számára, viszont számos 
veszélyt hordoz magában a környezetre nézve. 
Ugyanakkor a termelést fenntarthatóság elvének 
érvényesítésével szükséges kézben tartani. 

- A fogyasztók egy szűkebb, de növekvő rétege az 
élelmiszerek megválasztásánál olyan termékeket 
részesít előnyben, amelyek a lehető legkisebb 
beavatkozás mellett a lehető legnagyobb termé-
szetességgel készülnek el. 

- A borászatban az intervenciók nélküli borkészí-
tést számos pénzügyi bizonytalanság terheli, 
ugyanakkor a narancsbor fogyasztása mégis 
vonzó lehet azok számára, akik a szőlő legtermé-
szetesebb „lenyomatát” szeretnék a palackból a 
pohárba tölteni.

- A biológiai vagy akár biodinamikus szőlő- és bor-
gazdálkodást egyelőre nem nevezhetjük határo-

zott trendnek, de jelenléte egyértelműen érzékel-
hető a hazai borpiacon, ezzel is alátámasztva a 
narancsbor készítésének létjogosultságát.

- A gasztronómiában is egyre inkább érvényesül a 
fenntarthatósági elvre épülő gondolkodás, amely 
a háztáji gazdálkodás elősegítésében, a helyi 
vagy régiós szemléletben, a szállítási utak lerö-
vidítésében, a jó minőségű alapanyagok keresé-
sében és felhasználásában ölt testet. A narancs-
borokat is ugyanezen elvek figyelembevételével 
készítik el. A szakirodalom a narancsborok étel-
párosítási felhasználási területét – az évjárat, 
a szőlőfajta, a terroir, a feldolgozási eszközök 
függvényében – a lehető legszélesebb spektrum-
ban fogalmazza meg. A narancsborok lényegé-
ben a tenger gyümölcseitől kezdve a tengeri és 
édesvízi halakon át a fehér- és vöröshúsokon ke-
resztül a vadételekig számos ételkombinációhoz 
ajánlhatók. Tapasztalatunk szerint a narancsbor 
olyan ételfogásokkal ad kiemelkedő kulináris 
élvezetet, amelyeket érett mediterrán vagy eg-
zotikus gyümölcsökkel, egyéb aszalványokkal, 
továbbá olajos magvakkal és gyógynövényes-fű-
szeres jegyekkel készítenek el.

Narancsboraink május végén kerülnek forgalomba, 
kis mennyiségüknél fogva néhány hónap alatt el is 
fogynak, így a gasztronómiában megjelenésük főként 
nyári ételeink között szezonálisan várható. A borfo-
gyasztók általában szívesen fogadják, sőt keresik is 
a különleges, egyedi borokat, közöttük a narancsbort 
is. Az érdeklődő fogyasztók egy részének érdeklődé-
sét részét feltehetően a narancsbor természetessé-
ge, különlegessége kelti fel leginkább. 

- a fine-dining („finom-étkezés” – luxus kategóriájú 
éttermi gasztronómia) menüsorba történő pozí-
cionáláshoz nehéz egy konkrét narancsbor-aján-
lást megfogalmazni, az évjárat, a szőlőfajta, a 
terroir, a feldolgozási eszközök tükrében a min-
denkori narancsbor megfelelő párját kísérlete-
zéssel, érzékszervi próbákkal lehet megtalálni, 
amely az előételtől kezdve a desszertig bármi-
lyen fogásban testet ölthet.

- Kutatásaink alapján úgy véljük, hogy a narancs-
bor egy adott pincészet más borai iránti érdeklő-
dést is kiválthatja egy kritikus ízlésű, de fizetőké-
pes fogyasztói tábor népességében.

7. Következtetések és javaslatok

A narancsborkészítés ősi hagyományokon alapul, de 
új színfoltot jelenthet a borkészítési technológiák so-
rában. E borok jellemzőit és értékeit vizsgálva a kö-
vetkezőket mondhatjuk el: 

1. Több ezer éves hagyományon alapul a készítési 
kultúra és technológia. 

2. A narancsbor készítése során alapvető szem-

pont a természetesség megőrzése, a borászok 
a technológiában legfeljebb csekély mennyiségű 
kén felhasználására törekszenek, és a fizikai, va-
lamint a kémiai stabilizáló szerek használatát a 
lehető legkisebb mértékűre csökkentik, vagy tel-
jesen elhagyják;

3.  Készítőik többnyire organikus gazdálkodást foly-
tatnak;

4.  Fehérszőlőfajták héjon történő erjesztésével ké-
szülnek;

5.  Megjelenésükben jellemző a sötétebb színtónus, 
amely a narancstól a lazacon át sötétebb boros-
tyán színig terjedhet;

6.  Nem követelmény a szűrt tükrös megjelenés, a 
stabilizáló kezelések hiánya miatt lehetnek szű-
retlen tételek is, amelyek kis mértékben opálosak 
lehetnek;

7.  Illatban nagyon sokfélék lehetnek, fűszerességük 
révén birsalmás, narancsos, citrusos, pörkölt 
mogyorós, fás, csokoládés, kávés jegyű borok is 
lehetnek közöttük;

8.  Cukortartalmuk alapján legtöbbször száraz, rit-
kábban félszáraz/félédes borok;

9.  Többségükben a normál 12 v/v% alkoholtarta-
lomtól magasabb alkoholtartalommal rendelkez-
hetnek;

10.  A narancsborok összes polifenol-tartalma maga-
sabb, mint a fehérboroké. Sajnos olyan szakiro-
dalmi hivatkozásokat nem találtunk, amelyek ké-
miai összetételük vizsgálatáról számoltak volna 
be a narancsborokat a vörösborokkal összeha-
sonlítva. Ennek alapján csak vélelmezzük, hogy 
tannintartalmuk révén a narancsborok az egész-
ségre kedvező hatást gyakorló élelmiszerek közé 
sorolhatók.   Szokatlanul magas fogyasztói áruk 
sok esetben a nemes-édes desszertborok árát is 
meghaladja;

8. Összefoglalás

Az elmúlt évben a borászati ágazatban a héjon erjesz-
tett fehérborok – narancsborok – hívták fel magukra a 
nemzetközi figyelmet. Munkánk során feltérképeztük, 
hogy Magyarországon készítenek-e és kik készítenek 
ilyen típusú borokat. Kutatásaink során a nemzetkö-
zi gasztronómiában a narancsborok fogyasztásának 
terjedését érzékeltük.

Összességében megállapítható, hogy a fehérborok 
héjon erjesztési eljárásával kapcsolatban számos 
előítélettel rendelkezünk. A laikus fogyasztók által 
képviselt „köztudatban” nem ismerik a narancsbor 
készítési eljárását. Ahogy korábban már említettük, 
sokan úgy gondolják, hogy ezek a borok erjesztés út-
ján narancsból készülnek vagy narancshéjat áztatnak 
a már kész borokba. További félreértésekhez vezet-
het a borkezelési eljárások minimális használata, mert 
az általános közfelfogás szerint a narancsbor-készí-
tés módszerével nem lehetséges jó minőségű bort 
készíteni. A mai modern gasztronómiai irányzatok 
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Figure 9 Results of the profile analysis
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követői elengedhetetlen szempontnak tartják, hogy 
a vendéglátásban a vendéget multiszenzorális él-
mény érje, amelyet új ízek, ízkombinációk létreho-
zásával lehet biztosítani. A narancsbor megjelenése 
már a bor nevével és színével is érdeklődést váltott 
ki. A fogyasztó a név alapján mediterrán gyümölcsre, 
mediterrán életérzésre gondol.  Fontos feladatnak te-
kintjük, hogy a narancsbor iránti érdeklődés ne rövid 
távú divatként jelenjen meg. Ennek érdekében erő-
síteni kell a bizalmat e termékek iránt. Ennek fontos 
eszköze, hogy a gasztronómusok és sommelier-k 
megtalálják a bor helyét az étkezési kultúrában. Meg 
kell határozni, hogy a narancsborok hogyan illeszthe-
tők a különböző menükhöz, hogy a megfelelő párosí-
tással feledhetetlen élmény érje a fogyasztókat. Mun-
kánk során megtettük a kezdeti lépéseket e cél felé. 
Pontosítottuk, hogy mit takar a narancsbor fogalma. 
Rámutattunk, hogy jellemzői révén hogyan illeszke-
dik be az új étkezési irányzatok közé. Felkutattunk 
néhány hazai narancsbor-készítő borászt, felmérést 
készítettünk e borfajta gasztronómiai és gazdasági 
helyzetéről. Megállapítottuk, hogy értékesítési lehe-
tőségként elsősorban a vendéglátóhelyek jelenhet-
nek meg. 
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flora. In this case, the risk of unsuccessful fermenta-
tion is greater.

The main difference between white and red wine 
making technologies is that red wines are ferment-
ed from the must, together with the grape skins, so 
they are only pressed when the fermentation is over. 
Sulfur dioxide is also added to red must, and it is 
also treated with protective colloids, promoting the 
extraction and stabilization of coloring substances. 
When preparing fragrant, fruity red wines, the must 
is soaked cold: at approximately 5°C for 4 to 6 days. 
In other cases, pure yeast is added to the must im-
mediately.

In the case of orange wines, the normal white wine 
making procedure is not followed, since there is no 
soaking on the skins, but fermentation on the skins, 
as in the case of red wines. An important difference 
is the grape varieties used, since it is not blue grapes, 
but white wine grapes that are processed, no sulfur 
dioxide is added to the must and it is not treated, the 
objective is not the release of dyes and tannins from 
under the skin, but the release of polyphenol-type 
compounds from the pulp, the skin and the seed, en-
riching the basically white wines with special colors 
and flavors.

Orange wine producers attribute the development of 
the peculiar aroma to the special fermentation ves-
sels. This could be a specially designed amphora, a 
so-called concrete egg or a spin barrel. At the end of 
the fermentation process, the must is completely dry 
or semi-dry, it is pressed and then returned to the 
fermentation vessel for maturation.

There are various ideas and technologies regarding 
the implementation of the procedure, there are no 
specifications or legal regulations for orange wines.

3. Literature review and analytical methodology

3.1. History of making orange wine

According to our present knowledge, the cradle of 
the wine culture of the world is located in the South 
Caucasus, in the area of present day Georgia.

The assumption that wine began its conquest of the 
world from Georgia approximately 8,000 years ago 
is supported by countless archaeological finds in 
the area. In Georgia, seeds have been found which 
seem to be the seeds of cultivated grapes (their 
shape differs from those of wild grape seeds), and 
can be dated around 6,000 BC [1]. It had already 
been discovered by this time by the ancient people 
of the South Caucasus that wild grape juice turned 
into wine through a mysterious transformation, if it 
was left in clay pots completely buried below ground, 
in so-called qvevris. Qvevris are special vessels for 
winemaking, impregnated with beeswax, which were 
completely buried below ground to ensure a constant 

low temperature for fermentation. The volume of the 
qvevris ranges from 2 to 3 liters to 6 to 8 thousand 
liters, but 10 to 15 thousand-liter qvevris have also 
been made (Figure 1). Various phases of production 
and retailing have been developed for thousands of 
years, to this very day. In the South Caucasus, the 
role of the qvevri in winemaking is as important as 
ever [2].

In 2013, the qvevri technology was inscribed on the 
UNESCO Representative List of the Intangible Cul-
tural Heritage of Humanity. Many Georgian families 
hold on to their rich winemaking culture. There is a 
special small building next to their home, the “Mara-
ni”, where qvevris of different size are buried (Figure 
2). Qvevris have a cultic significance: when a male 
child is born in the family, a qvevri is buried for him, 
and it is opened only on his wedding day, so that the 
conserved wine can be consumed by the family at 
the feast [4].

3.2. The wine tradition of Georgia

Georgia is located in Eastern Europe, on the Eastern 
coast of the Black Sea. Its climate is diverse, form-
ing a transition between humid subtropical and con-
tinental climates. It is characterized by sonny, but 
not scorching summers and mild, frost-free winters. 
Annual rainfall is 400 to 1600 mm. As a result of the 
Black Sea, humid air masses come to the vineyards 
and the Greater Caucasus protects them against 
cold air coming from the north, while providing clean 
water for the vineyards in the valleys.

The largest wine region, accounting for 70% of all the 
vineyards in Georgia, is Kakheti, the center of which 
is Telavi. Wine produced here also accounts for 70% 
of the total wine production of the country. In Geor-
gia, there are 521 autochton Vitis vinifera grape varie-
ties and 21 types of wine. In the area of cultivation, 
soil composition is varied, alluvial clay soil, limestone 
clay and sandy soils on limestone subsoil can all be 
found, and the typical soil type of Kakheti is the so-
called cinnamonic soil, a clay soil rich in humus, iron 
and cinnamic acid.

Among the grapes cultivated, world-wide varieties 
such as Cabernet franc or Cabernet sauvignon ap-
pear in ever growing areas. The typical wine type of 
Kakheti is a white blend of the Rkatsiteli and Mtsvane 
varieties.

Grapes were pressed in a so-called “sacnakheli”. 
The sacnakheli is a long bathtub carved from a log, 
preferably of linden, but it could be made of clay or a 
block of stone, e.g., limestone. There is a hole in the 
sacnakheli, through which wine leaves. Before press-
ing, a “chelti”, a screen made of wood was placed at 
the bottom, grass was sprinkled over it, and the fruit 
was layered on top of this. Grapes were tread upon, 
and as a result, its juice flowed through the chelti and 
into the qvevri. The resulting must can be divided ar-
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1. Summary

Studying the world’s new gastronomic trends, the appearance of orange wines is a real 
rarity and a special phenomenon. In contrast with rosé wines, orange wines are made 
not from white grapes, but from blue grapes, by skin-contact fermentation. As a result, 
an orange color is obtained by the wine, and it also tastes different than usual white 
wines. Laypeople usually do not know how the preparation process looks like. Many 
people think that these wines are made from oranges via fermentation or orange peels 
are soaked in already finished wines. The objective of oenological and wine marketing 
research of orange wines, on the one hand, is to be able to make “product and process 
innovation” recommendations – in the absence of winemaking regulations – regarding 
the winemaking technology in question by collecting their characteristics and, on the 
other hand, to outline their wine gastronomy market possibilities, based on the assess-
ment and evaluation of their current professional status and recognition, and to formu-
late the necessary directions for marketing support.

2. Introduction

The appearance of new trends and new guidelines 
is more and more characteristic of the world’s wine-
making today. A very important role is played by in-
novation, respecting the existence of traditions, the 
roots of grape producing and winemaking cultures. 
In our work, of these trends, the gastronomic rise 
of orange wines was selected, evoking a real „Coin 
perdu” world. It was investigated how, by collecting 
the characteristics of orange wines, these wines can 
be incorporated into the world of new trends in gas-
tronomy.

White wine production technology consists essen-
tially of the following processes: grape processing, 
must handling, pressing and fermentation. The har-
vested grapes are poured into the receiving hop-
per. From this, they go to the crushing-destemming 
machine, where the grapes are separated from the 
stems, and then crushed. Before pressing, the must 
of fragrant varieties is kept on the skins in the cold for 
a few hours, so that flavor and aroma components in 

the cells of the skins are better released as a result 
of the effect of the acids in the must. Before cooling, 
further must treatments are applied, particularly the 
addition of sulfur dioxide, or, possibly, the addition 
of ascorbic acid (a reducing agent), or various pectin 
decomposing preparations, enhancing the efficiency 
of pressing. Must soaking is usually carried out at a 
temperature around 5°C, for a few hours. During this, 
the risk of oxidation of the must (flavor and aroma 
components) is increased, since gases are absorbed 
by liquids to a larger extent at low temperatures. De-
hydrated must is transferred to the press, where total 
(or optimal, from a finished product point of view) ex-
traction of the juice is performed. The juice extracted 
is collected in a fermentation tank or a barrel, where 
the process of fermentation takes place. In case of 
a decreased fermentation intensity, or the evolution 
of unpleasant smells or tastes it is necessary to add 
yeast nutrients or introduce oxygen (ventilation). Care 
must be taken to remove the evolving CO2 continu-
ously. Recently, in order to stress local, unique na-
ture, wines are prepared by artisan winemakers by 
spontaneous fermentation, using the natural yeast 
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bitrarily into three fractions: the first fraction is a tur-
bid liquid, the second one is a lighter, full-bodied so-
lution, and the third one is a strongly oxidized brown 
liquid rich in tannins.

Fermentation of the grape juice took place in the 
qvevri [5]. Nowadays, Georgian winemaking is once 
again thriving. The possibility of the renewal of the 
wine sector is seen by many Georgian experts in the 
return to the roots. Making „amphora wine” thus is 
not only part of Georgian nostalgia, but also a con-
scious strategy in order to conquer the international 
wine market.

3.3. The effect of the phenolic compounds of 
grapes on wine during skin-contact fermentation

From a winemaking point of view, phenolic com-
pounds are among the most important group of 
compounds. On the one hand, they are responsible 
for the oxidation of wines, and on the other hand, 
their presence is essential for developing the charac-
ter of the wine. Several polyphenol compounds have 
a physiological significance as well. Their health-
protective effect is due to their antioxidant activity, 
among other things [6]. During skin-contact fermen-
tation, wines rich in tannins are made, with a high 
content of natural antioxidants, and so it is possible 
to prevent “aging” processes without additives in the 
case of orange wines.

Flavonoid phenols from grapes are responsible for 
the bitterness and astringency of wines, as well as for 
their tendency to turn brown. The reason for the large 
number of basic compounds is the various numbers 
and positions of the hydroxyl groups on the rings, as 
well as the occurrence of flavonoids in a glycosidic 
form. In the latter compounds, the hydrogen of the 
hydroxyl groups on carbon 3, 5 or 7 of the aglycone 
is replaced by a sugar or an acylated sugar. Flavo-
noid phenols possess both reducing and antioxidant 
effects, and they are prone to polymerization. From a 
physiological point of view, their beneficial effects on 
the permeability and fragility of vessel walls can be 
highlighted. Grapes are particularly rich in phenolic 
compounds (Figure 3.) [7]. They play an important 
role in the prevention of cardiovascular diseases. 
In terms of wine chemistry, they influence sensory 
properties and play a role in vitamin P activity. Leu-
coanthocyanidin and its condensation products, 
the tannoids form the bulk of oenotannin, the tan-
ning substance of wine. Depending on the degree of 
polymerization, they influence the sensory proper-
ties of wine with their astringency. Leucoanthocya-
nidins that form from leucoanthocyanins exhibit an 
antioxidant effect in wine. Procyanidins (Figure 6.), 
belonging to non-hydrolyzable tannins, are respon-
sible for wine stability, and for the development of 
color and flavor sensation. Precursors of the procya-
nidins, catechol monomers (Figure 4.) mainly deter-
mine color intensity and color tone, and responsible 
for the color deepening due to oxidation. They play 

an important role in the clarity and stability of wine, 
and can also cause the tart, astringent taste. They 
are found in different qualities and quantities in the 
various parts of the grape plane. Procyanidins and 
catechols, imoprtant from a winemaking point of 
view, occur in the skin, the seeds and the stem, while 
the largest concentrations of simple phenols (caffeic 
acid, p-coumaric acid, ferulic acid, etc.) are found 
in the pulp (Figure 5.). The phenol composition of 
wines is pimarily dependent on the grape processing 
and winemaking technologies applied. The phenolic 
compounds of grapes have significant physiological 
effects. In addition to their bactericidal and vitamin P 
effects, their beneficial effects on the cardiovascular 
system should be stressed.

The orange tint of the wines is caused by polyphenol-
ic compounds (primarily procyanidins), with the color 
intensity and color tone depending on the grape vari-
ety and the duration of skin-contact fermentation [8].

4. Assessment of orange wines in the light of new 
food consumption trends

In the food market, several different consumer be-
havior models can be distinguished. The research 
first conducted by Pilgrim and Peryam is considered 
a special area. They considered the starting point of 
their model to be human perception, determining the 
absorption and evaluation of the physical properties, 
sensory characteristics and external factors of the 
food and, ultimately, the food choice and consump-
tion based on these [9].

The work of Grunert on food-related lifestyle was 
published in 1996. The starting point of this is that to 
develop the appropriate marketing strategy, it needs 
to be assessed within what kind of limits does a con-
sumer perceives the value of foods. To do so, we 
have to understand how the given product and the 
self-relevant consequence produced by it are con-
nected in the consumer’s consciousness. In light of 
all this, the food-related lifestyle model combined all 
those consumer and purchasing characteristics that 
show how the value obtainable by acquiring the giv-
en food is understood by the customer [10].

Regarding food-related megatrends, one of the 
most important buzzwords of today was considered 
“health” by Törőcsik, the need for healthiness dur-
ing food purchases is becoming more and more im-
portant. Consumption of food that complies with this 
trend is nowadays generating social recognition [11]. 
Another megatrend affecting today’s food choice is 
the emergence of morality, i.e., environmental aware-
ness and sustainability [12]. Also an important trend 
is the use of the so-called „clean label” (Figure 8), 
which means that no additives were used for the 
manufacturing of the product and they contain natu-
ral ingredients – through different enzymatic technol-
ogies – which are free of additives and preservatives 
designated by E-numbers.

According to the Mintel British market research firm, 
the global food consumption trends in 2017 are as 
follows [14]:

1. Trust in tradition: consumers look for modernized 
versions of traditional products, in terms of com-
position, flavor and format;

2. Rise of plants: the increase in popularity of more 
natural, simple and more flexible diets further en-
hances the spreading of vegetarian, vegan (strictly 
vegetarian) and other plant-based formulas;

3. Reduction of food waste;

4. Reduction of the time spent on food and meal 
production; the time required for production is 
similar in importance to the nutritional value and 
the ingredients;

5. Providing for workers on the evening shift: a new 
market for freshly-prepared foods with a func-
tion, intended to be consumed at this time of the 
day;

6. „What does the balance show” – „Health for eve-
ryone”: foods that support a healthy lifestyle are 
no longer considered luxury products.

Regarding consumer behavior, in the case of wines it 
can be said that megatrends in the food market can 
also be observed in the wine market [15]. Dominant 
groups of consumers have turned away from mass 
wines and are looking for products with higher added 
value [16]. In the case of wines, natural origin, ex-
cellent taste and flavor, and special appearance are 
demanded as well. The ecological footprint, in the 
context of ever-increasing environmental awareness, 
is a value used in the regulation of resource utiliza-
tion and social engineering. It expresses, at a given 
degree of technological development, how much 
land and water is required by human society to sus-
tain itself and to dispose of, or possibly reuse, the 
waste generated during manufacturing processes 
[17]. The term “ecological footprint” was coined by 
the Canadian ecologists William Rees and Mathis 
Wackernagel. The ecological footprint value can also 
be calculated for foods. With their work, by identify-
ing relative consumption, the authors try to induce 
consumers to use resources more economically and 
to change their resource-wasting habits, typical of 
consumer societies [18]. Environmental awareness is 
also important in winemaking from the producer side, 
since today one can obtain financial support more 
easily for ecologically efficient (i.e., with a green ap-
proach, resource-efficient, low emission) production 
methods. An eco-friendly consumer who, with his or 
her behavior and consumption, turns towards prod-
ucts manufactured using eco-efficient procedures, 
is an important player in production and commercial 
systems [19].

Orange wines meet the above described trends and 
value requirements. Grape raw materials come from 
organic farming, the technology and spirit of wine-
making go back to tradition, the use of sulfur is mini-
mal in the case of wines and no chemical stabilizers 
are used for the preservation of the products. The 
finished product is marketed in elegant bottles with 
glass stoppers, indicating high quality. Orange wines 
are small ecological footprint products, as most of 
them come from the vineyards of winemakers who 
perform organic farming, and usually reach the con-
sumers’ tables as unfiltered, untreated products. No 
polluting byproducts are produced during the win-
emaking process. All these could be important ele-
ments of the favorable market positioning of orange 
wines.

5. Materials and methods

During our preliminary research, we sought to gather 
information characteristic of orange wines, and to 
determine who uses this technology in Hungary. It 
was investigated how these wines fit into Hungar-
ian gastronomy, and what role they could play in the 
catering industry. In our survey, descriptive research 
methods were selected: interviews and a sensory de-
scriptive method.

5.1. Questioning methods: structured data col-
lection and in-depth interviews

During our structured data collection among win-
emakers, an information sheet with the following 
questions was compiled:

1. Occupation of respondent;

2. In which wine region of the country do they work?

3. When did they first hear about the orange wine 
making process?

4. When did they first make orange wine?

5. Which grape variety is used for the production?

6. What kind of vessel was used for the skin-con-
tact fermentation?

7. What was the duration of skin-contact fermenta-
tion?

8. What chemical and physical stabilization proce-
dures were used?

9. Do they have their own commercial orange wine 
lot?

10. What kind of sales channel was chosen for the 
marketing of the wine?

11. Do they think that these wines have a place in 
Hungarian gastronomy?
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12. What are the characteristics of these wines, what 
are the distinctive features?

13. Are there differences compared to other manu-
facturing processes?

14. With which foods do you think orange wines go 
well?

Tamás Illés, marketing and sales head of the Abbey 
Winery Pannonhalma was chosen as the subject of 
our expert in-depth interview, because, in our opin-
ion, he has extensive knowledge in the field of gas-
tronomy and has an insight into the orange wine mar-
ket. As the marketing and sales head of the Viator 
Restaurant in Pannonhalma, Tamás Illés represents 
the winemaking side on the one hand, and on the 
other hand, as a catering expert, he is present at the 
meeting of wines and foods.

5.2. Sensory descriptive test: Profile analysis – 
Wine aroma profile test

This method is one of the most complex descriptive 
sensory methods. Realization of the characteristics 
determined during data collection were analyzed for 
10 wine samples using 9 judges, selecting 8 criteria.

6. Results

It was mapped out which winemakers produce orange 
wine in each wine region. Our questionnaires were 
completed by 12 winemakers. One of the respond-
ents was a head of marketing and sales, while the oth-
ers were winemakers. Four of the latter were looking 
for a new style of winemaking, some of them had met 
the technology of orange wine during their studies, 
while five people indicated “other” as their response 
to question 3 of the questionnaire. At the beginning of 
our survey, we thought that orange wine first appeared 
in Hungarian gastronomy in 2016, so it had been first 
made probably in 2015. This assumption was con-
firmed by the answers given in the questionnaires.

The following varieties were used by winemakers for 
the preparation of orange wines: Hárslevelű, Csersze-
gi fűszeres (spicy), Szürkebarát (Pinot gris), Chardon-
nay, Pinot blanc, Zenit, Olaszrizling (Welschriesling), 
Furmint, Zöldveltelini (Grüner veltliner), Müller Thur-
gau, Piros bakator, Tramini (Gewürztraminer), Juh-
fark (Lammerschwanz).

For fermentation, amphoraes were used by two wine-
makers, while others used spin barrels, the so-called 
concrete egg or stainless steel containers. Skin-con-
tact fermentation is carried out for 2 to 4 weeks by 
most of the respondents. A 6 week fermentation time 
was reported in one case only. In terms of chemical 
and physical stabilization procedures, minimal sulfur-
ous acid treatment was applied by all winemakers, 
and the wines are mostly bottled unfiltered.  Of the 
winemakers completing the questionnaire, two of 
them had no commercial orange wine lots.

In terms of sales channels, local tasting and selling 
at catering establishments are typical. In the latter 
case, wine sales networks play an important role. 
According to the replies to the questionnaires, chain 
store marketing is not performed. We assume that 
the cause of this is the small number of lots, and the 
uniqueness of the wines. It was confirmed by all re-
spondents that orange wines have a place in Hungar-
ian gastronomy.

The most important features, as positioning factors:

- Naturalness,

- Orange color and sensory characteristics (orange 
peel, vanilla, roasted seeds, peanuts),

- Rethinking of winemaking tradition and low sulfur 
levels.

Several options were indicated by the respondents 
in terms of food recommendations (Question 14). In 
their opinion, orange wines can be matched with a 
wide variety of foods:

- chicken breast filled with dried fruits on a bed of 
grilled vegetables, fish;

- coffee-flavored desserts;

- foods for which lower tannin content red wines 
are recommended;

- in a Tokaji wine environment, it can be used as an 
alternative to red wine in a menu, for rich meat-
based soups, duck and lamb;

- foods with little char material, mild carameliza-
tion, possibly with not too dominant exotic sea-
soning, salads and light vegetable dishes (pos-
sibly grilled).

For the preparation of the profile analysis of orange 
wines, 10 wine samples were collected from several 
wine regions:

1. Cserszegi fűszeres (Bükk wine region);

2. Tramini (Balaton Uplands);

3. Pinot gris (Mátra wine region);

4. Furmint (Mátra wine region);

5. Olaszrizling  (Mátra wine region);

6. Szürkebarát (Eger wine region);

7. Hárslevelű (Tokaj wine region);

8. Furmint (Tokaj wine regon);

9. Zenit (Sopron wine region);

10. Zöld veltelini (Austrian wine fermented in am-
phora).

Realization of the characteristics determined during 
data collection were analyzed using 9 judges, select-
ing 8 criteria. Judges were selected to include 2 or-
ange wine makers, 2 winemakers, 2 college students 
taking oenology courses, 2 wine merchants and 1 
person from the Tarcal Research Institute for Viticul-
ture and Oenology.

Comparison of orange wines according to the differ-
ent properties is shown in Figure 9.

During wine profile analysis, we did not focus on 
the differences between the wines, but on examin-
ing the uniqueness of the individual properties, al-
though there were obvious differences between the 
different basic wine types. The appearance and color 
intensity of the wines were important properties for 
all judges. Even with minimal use of sulfur and with-
out physico-chemical stabilization procedures, spar-
kling, non-”orange” colors befitting of white wines 
were encountered, with fabulous spicy fragrances. 
The character of the wines was determined by the 
high alcohol content, giving them a beautiful body 
and complexity. The expected tannic acid and acidic 
character was not prevalent in the wines and, con-
trary to our expectations, it was not the signs of 
roasted peanuts, walnuts, coffee and chocolate that 
appeared. Our studies showed that the roasted pea-
nut, tannic acid and acidic characters were not im-
portant for any of the wines, unlike full-bodiedness, 
color intensity, complexity and spicy fragrance. The 
results obtained, which partly contradict the opinions 
of the winemakers, encourage the further investiga-
tion of orange wine characteristics and manufactur-
ing technologies.

As a result of the in-depth interview, exploring also 
expert and market-sales aspects, the following state-
ments can be highlighted:

- The development of large-scale food produc-
tion makes continuous supply and convenient 
purchases possible for the consumer, but is pre-
sents a number of hazards to the environment. 
At the same time, production must be controlled 
with the principle of sustainability in mind.

- When choosing foods, products that are manu-
factured with the smallest possible interference 
and greatest possible naturalness are preferred 
by a small, but growing part of consumers.

- In winemaking, production without interventions 
is burdened with many financial uncertainties, 
however, the consumption of orange wines may 
appeal to those who would like to pour the most 
natural “imprint” of the grapes from the bottle 
into the glass.

- Biological or even biodynamic viticulture and 
wine production cannot yet be called a definite 
trend, but its presence can be perceived clearly 

on the domestic wine market, justifying the exist-
ence of orange wine production.

- Sustainability-based thinking is more and more 
prevalent in gastronomy as well, materializing in 
promoting backyard farming, in local or regional 
approaches, in shortening shipping routes, and 
in searching for and using high quality raw mate-
rials. Orange wines are also prepared with these 
principles in mind. Food-wine matching of or-
ange wines is formulated in the literature in the 
broadest possible spectrum, depending on the 
vintage, the grape variety, the terroir and the pro-
cessing tools. Essentially, orange wines can be 
recommended to a combination of foods starting 
from seafood, through sea and freshwater fish, 
as well as white and red meat, to wild game dish-
es. In our experience, orange wine provides an 
outstanding culinary delight with dishes prepared 
with ripe mediterranean or exotic fruits, other 
dried fruits, oilseeds and herbal-spicy notes.

Our orange wines are marketed at the end of May 
and, due to their small amounts, they are out of stock 
within a few months, so their appearance in gastron-
omy can be expected seasonally, among our sum-
mer dishes. Unique wines, such as orange wines are 
usually welcome by wine consumers, they even look 
for them. It can be assumed that at least some of the 
consumers are interested in orange wine because of 
its naturalness and uniqueness.

- It is difficult to formulate a specific orange wine 
recommendation for positioning in fine-dining, 
the appropriate counterpart of the specific orange 
wine can be found, considering the vintage, the 
grape variety, the terroir and the processing tools, 
by trial and error and sensory testing, and the re-
sult can be any dish from an appetizer to a dessert.

- Based on our research, we believe that orange 
wine may also arouse the interest of a critically-
minded, solvent consumer base in other wines of 
a given winery.

7. Conclusions and recommendations

Orange wine making is based on ancient traditions, 
but it may represent a new bright spot in the range 
of winemaking technologies. Looking at the charac-
teristics and the values of these wines, the following 
can be said:

1. The manufacturing culture and tradition is based 
on thousands of years of tradition.

2. During the production of orange wine, an es-
sential aspect is preserving its naturalness, 
winemakers strive to use no more than a small 
amount of sulfur in the technology, and the use of 
physical and chemical stabilizing agents is kept 
to a minimum, or eliminated completely.

Journal of Food Investigation – Vol. 63, 2017 No. 4

S
C

IE
N

C
E

1809Journal of Food Investigation – Vol. 63, 2017 No. 4

S
C

IE
N

C
E

A
S

S
E

S
S

M
E

N
T
 O

F
 O

R
A

N
G

E
 W

IN
E

S
A

S
S

E
S

S
M

E
N

T
 O

F
 O

R
A

N
G

E
 W

IN
E

S



1810

3. Producers usually conduct organic farming.

4. They are prepared by skin-contact fermentation 
of white grape varieties.

5. Their appearance is characterized by darker 
color tones, ranging from orange through salmon 
to dark amber colors.

6. Filtered reflective appearance is not a require-
ment, there could be unfiltered lots because of 
the stabilization treatments, and these could be 
slightly opaque.

7. In terms of scent, they can be very diverse, due 
to their spiciness they can include wines with 
notes of quince, orange, citrus, roasted peanuts, 
wood, chocolate or coffee.

8. Based on their sugar content, they are usually 
dry, more rarely semi-dry or semi-sweet wines.

9. Most of them have an alcohol content higher 
than the normal 12 v/v%.

10. The total polyphenol content of orange wines is 
higher than that of white wines. Unfortunately, no 
literature references have been found comparing 
the chemical compositions of orange wines and 
red wines. Accordingly, it can only be assumed 
that orange wines can be included among foods 
with beneficial health effects due to their tannin 
content. Their unusually high price often exceeds 
the price of noble-sweet dessert wines.

8. Summary

Over the last year, skin-contact fermented white 
wines, the so-called orange wines, have attracted 
international attention in the wine sector. During our 
work, we mapped out whether such wines are made 
in Hungary, and if so, then by whom. During our re-
search, an increase in the consumption of orange 
wines was observed in international gastronomy.

Overall, it can be concluded that we possess many 
prejudices regarding the skin-contact fermentation 
procedure of white wines. The “general public”, as 
represented by lay consumers, does not know the 
manufacturing procedure of orange wine. As was 
mentioned earlier, any people think that these wines 
are prepared from oranges via fermentation, or or-
ange peels are soaked in finished wines. The minimal 
use of wine treatment procedures can lead to further 
misunderstandings, as it is commonly believed that 
no high quality wine can be produced by the meth-
od of orange wine production. Followers of today’s 
modern gastronomic trends consider it an essential 
aspect to subject the consumer to a multisensory 
experience in catering, and this can be ensured by 
the creation of new flavors and flavor combinations. 
The appearance of orange wine already aroused in-
terest with its name and color. Based on the name, 
consumers think of mediterranean fruits and mediter-

ranean life. We consider it an important task to make 
sure that the interest in orange wines does not be-
come a short-term fad. To achieve this, trust in the 
product has to be strengthened. An important tool 
for this is to find the place of this wine in food cul-
ture by gastronomists and sommeliers. It needs to be 
determined, how orange wines can be fitted into the 
different menus, so that, by the appropriate match-
ing, an unforgettable experience can be provided to 
consumers. In our work, the initial steps have been 
taken towards this goal. It was clarified what the 
concept of orange wine means. It was demonstrated 
how, through its characteristics, it fits into new eat-
ing trends. A few orange wine making Hungarian win-
emakers were sought out, a survey was conducted of 
the gastronomic and economic situation of this type 
of wine. It was found that mainly catering businesses 
can be used as marketing opportunities.
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