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N em lenne méltó a cidertémá-
hoz, ha nem vallanám be, 
hogy jómagam nem ismertem 

ezt az italféleséget. Mi otthon egyet-
len alkalommal próbálkoztunk alma-
borkészítéssel. Aztán hosszú évekre 
elegendő, nagyon jó minőségű alma-
ecetet fejtettünk le.
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A cider házilag is készíthető
Almaléből erjesztett, alacsony alkoholtartalmú szénszavas ital a cider

Többféle almát használt: pónyikot, batult, idaredet   ▴  FOTÓK: VASS TAMÁS

Üdeség, frissesség, fiatalosság

Amikor megtudtuk, hogy Vass Tamás 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem marosvásárhelyi ker-
tészmérnöki szakának végzőseként a 
ciderkészítésből készül diplomázni, 
kíváncsiak voltunk indíttatására. A 
jelenleg növényorvosi képzésben ré-
szesülő Tamás végül választott hiva-
tásához közelebb eső témát írt meg. 
Ám a cider elkészült, és aki kóstolta, 
mindenkinek ízlett. Tudja, az alma-
bornak, a cider készítésének megvan 
a maga története. A kellemes savany-
kás ízű, erjesztéssel készített, ala-
csony alkoholtartalmú ital bölcsője 
Franciaország és Anglia, de készítik 
Finnországban, Észtországban, Né-
metországban és  Ausztria egyes vidé-
kein is. Megtapasztalta ugyanakkor, 
hogy a ciderérlelés nem bonyolult fo-
lyamat, bárki otthon is elkészítheti.

A kezdetekre visszanézve Tamás 
elmesélte, hogy akárcsak a többi, 
felnőtt korba érő fiatal, tizennyolc 
éves korában ő is érdeklődni kezdett 
az italok iránt. Meg is kóstolta a sört, 
bort, de egyikben sem lelte kedvét. 
Nem talált bennük üdeséget, frisses-
séget, fiatalosságot. Kóstolt külföl-
di cidereket, magyart, románt is, és 

jó oroszhegyiként érdekelni kezdte, 
hogyan lehetne a helyben termett al-
mából cidert készíteni. Aztán tavaly 
belefogott.

Alapul a kertjükben termő pónyi-
kot, batult és idaredet választotta, 
mert mint mondta, mindeniknek más 
az íze, a savassága és a cukortartal-
ma. Az almabor alapértékeit ezek 
adják, és teltebb ízű, jobb sav-cukor 
tartalmú lesz az italunk. A sav- és 
cukortartalmat be lehet állítani: a 
cukortartalmat cukor, a ph-értéket 
citromsav hozzáadásával. Az otthon 
készített almabor 6–7 százalék alko-
holtartalmú lesz – jegyezte meg. A 
hagyományos cider almamustból, a 
száraz pezsgőhöz hasonló eljárással 
készül, és nem tartalmaz hozzáadott 
szén-dioxidot. A buborékok a szénsa-
vas erjedés eredményei. Az elkészítési 
idő 10–12 hét.

Elsődleges és másodlagos erjedés

Tamás a különböző almafajtákat ki-
préselte az elsődleges érleléshez, és 
beállította a sav-cukor egyensúlyt, 10 
literenként 1,5 vagy 2 g borászati ként 
adott hozzá, amely gátolja az oxidá-
ciót, így majd szép színű lesz az ital, 
ugyanakkor a nem kívánatos baktéri-

umokat is kiküszöböljük általa. Zárt 
edényben egy-két napig állni hagyta. 

Utána ballonba töltötte, és boré-
lesztőt adott hozzá, tíz liter léhez két 
grammot. Utóbbi azért fontos, mert az 
almalé cukortartalma csekély, és haj-
lamos az ecetesedésre. Az erjesztéshez 
kotyogó használatával kizárta a leve-
gőt. Két-három hétig tartott az intenzív 
erjedés, aztán egy-másfél hétre lelas-
sult, és az edény alján sűrű üledéka-
nyag keletkezett. 

• Vidékünkön inkább a pálinkának, bor-
nak, sörnek van keletje. Ám a szénsavas 
erjesztésű almabor, a cider (szájder, 
szíder vagy cíder) „fiatalosabb ital”, és 
készítésének is megvan a maga csodája 
– avatott be az oroszhegyi Vass Tamás. 
Édesanyja, Éva érdekességként megem-
lítette, hogy Üknyéden a dédnagymama 
valaha készített almabort. Vajon mit 
szólna, ha megkóstolhatná a Tamás által 
kísérletképpen készített, gyöngyöző 
cidert?

Néhány jó tanács 

Érdemes betartani a folyamat során 
a higiéniai szabályokat az alma mo-
sásától a palackozásig. Ne daráljuk 
be az alma esetleg romlott részeit, 
ezeket vágjuk ki. A héjat és a maghá-
zat nem kell eltávolítani őrlés előtt, 
a héjban található enzimek szüksé-
gesek a cider karakteres ízéhez. A 
gyümölcsmaradék nem vész kárba, 
más módon felhasználható. Noha a 
ciderkészítés folyamatához türelem 
kell, az alma feldolgozása legyen 
tiszta és gyors. Az érlelést nem érde-
mes siettetni. Van, aki több érlelési 
fázist is közbeiktat.




