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Kicsi	a	bors,	de	erős
Az Indiában több mint négyezer év óta 
kedvelt borsot már régóta ismerték nyu-
gaton is. Az ókorban olyan értékes fűszer 
volt, hogy vele azonos tömegű arannyal fi-

zettek érte. Egyiptomban II. Ramszesz fá-
raó mumifikálásához is használtak borsot. 
Ezekben az időkben a fűszereket nem csak 
ízesítésre használták, fontosabbak voltak 
kenőcs-, illatszer-, füstölő- és gyógyszer-
alapanyagokként. A görög Theophrasztosz, 

a növénytan egyik legnagyobb ókori tudó-
sa a Kr. e. 3. század végén írt botanikai ta-
nulmányaiban már beszámolt a fekete és a 
hosszú borsról, és a foltosbürök-mérgezés 
ellen ajánlotta. A görög-római orvoslás a 
borsot elsősorban malária és láz elleni 

BefOlyásOs 
növények   a BOrs 

Szeretjük 
a növényeket. örö

met okoz szépségük, élvez
zük gyümölcseiket, használjuk 

fájukat. De gondolunke rá, hogy 
egyes növények az emberi civilizáció, 
a történelem menetét is befolyásolták, 
háborúkat robbantottak ki, gyarmat

birodalmakat virágoztattak föl, 
emberek életét változtatták 

meg? vajon mi lehet a 
titkuk?
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A fekete bors évezredek óta az egyik legfontosabb 
és legdrágább trópusi fűszernövény, a keleti kereskedelem legfőbb terméke

A fűszerbors monszunerdőkben őshonos, 
15 méter hosszúra növő lián

A peruibors kicsi piros termései látványos, 
laza fürtökben érnek. Színes borskeverékekben is 
mindig előfordul

Szecsuánibors, peruibors, zöld bors és fekete bors
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szerként alkalmazta. Fűszerként rómában 
csak Egyiptom elfoglalása után (Kr. e. 30) 
nőtt meg igazán az igény iránta. A Kr. e. 1. 
században élt Apicius, akinek szakács-
könyve a római gasztronómia meghatáro-
zó műve volt, ételeiben és minden tekinté-
lyes római háztartásban már elengedhe-
tetlennek tartotta az egzotikus borsot. Pli-
nius, az 1. században élt polihisztor termé-
szettudós a bors három fajtáját emlegette, 
a fehér, a fekete és a hosszú borsot. A bors 
népszerűsége később sem csökkent, a ke-
leti és nyugati kereskedelem értékes valu-
tája volt, a középkorban bérleti díjat, hozo-
mányt és adót is fizettek vele. nem csoda 

tehát, hogy India mesés kincseinek meg-
szerzése versenyre indította Európa nagy 
birodalmait.

Fekete	és	fehér
A fűszerbors (Piper nigrum) fásodó szárú, 
15 méter hosszú szárú kúszónövény. szár-
csomóin kapaszkodó léggyökerek láthatók. 
A hosszú füzérekben csüngő virágokból ap-
ró, gömbölyű, közel fél centiméteres, kez-
detben zöld, megérve vörös csonthéjas ter-
més fejlődik ki.
délnyugat-Indiában, a Malabár-part nedves 
monszunerdeiben őshonos. Az oszlopokra 

futtatva nevelt borscserje 7-8 éves korában 
fordul termőre, majd 15-20 éven át terem. 
Gyakran kávéültetvények árnyékolására 
telepített fákra futtatják. Ma fő termesztői 
India, Malajzia, Indonézia és Brazília.
A bors a világ egyik legfontosabb fűszere, 
többféle formában kerül forgalomba. A fe-
kete bors a növény éretlen terméséből ké-
szül. Az ültetvényeken a még zöld termése-
ket leszüretelik, majd vékony rétegben ki-
terítik, és a napon megszárítják. Eközben a 
termés összetöpörödik, megráncosodik, 
kemény és fekete lesz. A fehér bors az érett 
termésből készül, melyet vízben áztatnak, 
majd ledörzsölik a külső piros termésfalát. 

Mi	KÖZe	A	BéTelneK	
A	KAnniBÁloKHoZ?
A bételfalatok rágása fokozott nyálképződéssel jár, melyet az 
arékavörös festékanyag erősen megszínez. Ezt a vörös nyálat köp-
ködik a bételrágók, ez számos európai utazó által mesélt kannibál-
történet alapja volt. A bételfogyasztók szája, ajka is vörös lesz a fes-
téktől, és a rendszeres fogyasztókat a vörös, majd tartós használat 
esetén fekete foguk is elárulja. A bételrágás számtalan szimbolikus 
jelentőséggel is bír, vallásos szertartások része, kínálása a vendég-
szeretet megnyilvánulása, hivatalos eseményeken vagy peres 
ügyek megpecsételéseként is rágják. Vietnamban házasságkötés al-
kalmával is készítenek bételfalatot. A lányok és az asszonyok egyéni 
szokásuk szerint hajtogatják a levelet, ezért aztán a férj vagy a vő-
legény mindig megismeri a hozzátartozója által készített falatot.

A fekete borsot éretlenül szedik le, 
majd napon megszárítják, 

eközben a szemek keménnyé 
és feketévé töpörödnek és megráncosodnak

A bételborsnak nem a terméseit, hanem szív alakú, 
élénkzöld leveleit használják, egy ismert 
délkelet-ázsiai narkotikum „csomagolóanyagaként”
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Az élénkítő, éhségcsökkentő, emésztést segítő hatású 
bételfalatot Vietnamban a piacokon árulják



BEMutAtJuK

56

Ez szárítva krémfehér és kevésbé ráncos 
lesz, mint a fekete bors. Mindkét fűszert 
egészben és őrölve is felhasználják a legkü-
lönbözőbb ételekbe. A fekete bors gyako-
ribb, de mártásokba inkább a csípősebb, 
ugyanakkor kevésbé átható aromájú fehér 
borsot teszik. termését néha frissen, éret-
len állapotban, egész füzérben is árulják. A 
zöld szemekből szárítva, sóban pácolva 
vagy ecetben tárolva kevésbé csípős zöld 
borsot készítenek.
Közeli rokona a hosszú bors (Piper longum), 
amelynek 2,5 cm-es, hosszúkás, napon szá-
rított terméságazatát árulják dél-Ázsiában. 
Főleg savanyúságokban és tartósításra 
használják. Valamikor az első borsféle volt, 

amely megjelent Eu-
rópában. Az ókori tör-
ténetírók is megemlítik, 
akkor az ára négyszerese 
volt a fekete borsénak. Az in-
donéziai kubéba bors (Piper 
cubeba) jól felismerhető a borsnagyságú, de 
hosszú kocsányú terméseiről. Fűszerkeve-
rékek fontos alkotóeleme, de még jelentő-
sebb a vérhas és a tüdőbetegségek elleni 
gyógyhatása miatt.

egy	bors,	amit	rágnak
A bors (Piper) nemzetségnek közel ezer fa-
ját ismerjük, és ezek közül nem csak a köz-

ismert fűszereket hasz-
nosítják. A laoszi borsfa 

(Piper interruptum) délke-
let-ázsiai, vastag fás törzsű 

lián. érdekes módon nem a ter-
mését vagy a hajtását használják, 

hanem a fás szárát. A törzséből hasított 
nagyobb forgácsot raknak laoszban a 
húslevesbe, ettől annak melegítő csípős 
aromája lesz, a chili és a bors keverékére 
emlékeztet. Kiszárítva elveszti zamatát, 
ezért ez csak helyi felhasználású fűszer.
Egy másik bors ismertsége azonban egész 
dél- és délkelet-Ázsiára kiterjed, ez a bé
telbors (Piper betle), melynek nem a ter-
mését, hanem a levelét hasznosítják, ez az 

tudtA, 
HoGy…

…a bors hatóanyagának vi-
zelethajtó hatása van és enyhíti 

a szélgörcsöket? Kambodzsában 
a gyerekágyas kismamáknak 
erősen borsos ételeket főznek, 

mellettük borsliánt füstöl-
nek, hogy a fertőzése-

ket elkerüljék.

A szecsuánibors nálunk is nevelhető, 
a rutafélék családjába tartozó lombhullató cserje

A szecsuánibors vagy japánbors 
kicsi termésének vöröslő, 
bibircses termésfala a kínaiak ősi fűszere

A szegfűbors a szegfűszeg rokona, íze a fahéjra, szegfűszegre, 
gyömbérre emlékeztet és nem a borsra

Fűszerdomb egy iráni piacon: fentről lefelé 
a zöldesszürke sáv kakukkfű, a vörös szumák, 
a sárga kurkuma, a sötétszürke feketebors, 
a fehér gyömbér, a piros paprika, a halványbarna citrom, 
a barna fahéj, a piszkosfehér pedig csicseriborsó
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egyik alkotóeleme a bételfalatnak, mely a 
nikotin, az alkohol és a koffein után a ne-
gyedik legelterjedtebb élvezeti szer. Kú-
szónövény, járulékos léggyökerekkel, aro-
más, bőrnemű levelekkel, apró csonthéjas 
termésekkel. Csípős, fűszeres ízű levelei 
erős antiszeptikus hatásúak és rágásuk a 
szájban érzéketlenséget okoz. A bételpál-
ma (Areca catechu) feltűnően karcsú tör-
zsű, magas fa, amelyet délkelet-Ázsiában 
mindenütt ültetnek. törzse csaknem sima, 
csak kisebb levélripacsok láthatók rajta. 
sárgára vagy narancsvörösre érő, tojás-
dad termése egy 3-4 cm-es magot rejt. Az 
éretlenül leszedett, majd tisztított, főzött, 
felszeletelt és napon szárított vagy pörkölt 

magot mészporral és fűszerekkel keverik, 
és bételbors levelébe csomagolva fogyaszt-
ják. Gyakran dohánylevéllel, fűszerekkel, 
fahéjjal, szegfűszeggel, karda mom mal íze-
sítik. Az ily módon előre elkészített nar-
kotikumot, a bételfalatokat piacokon is 
árulják. A bételfalat rágása közben a bétel-
dióból felszabadulnak a csersavakhoz kö-
tött hatóanyagok, az arekalin és egyéb al-
kaloidok, valamint az arékavörös nevű 
festékanyag, amelyek kifejtik élénkítő, ér-
tágító, valamint bélféregűző, éhségcsök-
kentő, emésztést segítő hatásukat. rend-
szeres használata függőséget eredményez, 
és csak elvonási tünetek árán lehet el-
hagyni.

nem	minden	bors,	
amit	annak	hívnak
több borshoz hasonló ízű fűszert használ-
nak szerte a világon. legismertebb a színes 
borskeverékekbe is belekerülő peruibors 
(Schinus molle), a dél-Amerika déli részén 
honos, a szömörcefélékhez tartozó csüngő 
ágú kisebb fa. Borsméretű, piros csonthéjas 
termése gyakorta megtalálható a színes 
borskeverékekben is.
Inkább helyi jelentősége van, de már Euró-
pában is egyre ismertebbé válik a Kelet-
Ázsia hegyvidékein őshonos szecsuánibors 
vagy japánbors (Zanthoxylum piperitum), 
mely a rutafélék családjába tartozó lomb-
hullató cserje. Kicsi termésének vöröslő, bi-
bircses termésfala a kínaiak ősi fűszere. 
zsenge hajtásait is használják levesek, szó-
jaszósz, rizsbor ízesítésére.
A Cayenne-bors nagyon csípős, apró, hosz-
szúkás paprikafajták (Capsicum frutescens 
és Capsicum annuum) érett, száraz termésé-
nek őrleménye, és az egyik legelterjedtebb 
ételízesítő szerte a világon. Magyar neve 
megtévesztő, mert semmi köze sincs a bors-
hoz! Angolul viszont a „pepper” borsot és 
paprikát is jelent. A nagyon csípős ízéért fe-
lelős kapszaicin főleg a magban, az erekben 
és a héjban található nagy mennyiségben.
A mirtuszfélék családjába tartozó szegfű
bors (Pimenta dioica) a szegfűszeg rokona. A 
Karib-szigetvilágban honos örökzöld fa fer-
mentált és szárított termése. Íze a fahéjra, 
szegfűszegre, gyömbérre emlékeztet, főként 
levesek, pácok, savanyúságok, sütemények 
fűszere.

fráter erzsébet

így írt 
világtörténelmet 
1497 júliusában egy kicsiny, mindössze négy 
hajóból álló flotta futott ki lisszabon kikötő-
jéből nem kisebb megbízatással, mint hogy 
elérje India partjait, melynek gazdagsága 
közismert volt. A portugál király, I. Manuel ál-
tal támogatott expedíciót a fiatal tengerész, 
Vasco da Gama vezette, és akkor még senki 
sem sejtette, hogy világtörténelmi eseményt 
írnak. Ez volt ugyanis az első út, mely az óce-
ánon át kötötte össze nyugatot a kelettel, Eu-
rópát Ázsiával, és ezzel megnyílt az út a glo-
bális tengeri kereskedelem, valamint Portu-
gália gyarmatbirodalommá válása előtt. Az 
utazások egyik legfőbb oka és vágyott tárgya 
éppen ez a kicsike mag, a bors volt.

A szecsuánibors vagy japánbors 
kicsi termésének vöröslő, 
bibircses termésfala a kínaiak ősi fűszere

A Cayenne-bors nagyon csípős, apró, hosszúkás paprikafajták érett, száraz termésének őrleménye


