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Üdítően pezsgős nyáron, 
télen melegítve is fogyasztható

Olyan ételek mellé ajánlott, amelyekhez 
fehérbor vagy pezsgő illik

A keletkezett seprő miatt szükséges 
az átfejtés. Egy másik ballonba átfejt-
jük úgy, hogy ne keveredjék fel a sep-
rő – magyarázta Tamás. Annyira kell 
megtölteni, hogy kevés, maximum 5 
cm levegő maradjon a ballon kotyogó-
val ellátott dugója és a lé között a má-
sodlagos erjesztésnek nevezett folya-
mathoz. Pincehőmérsékleten tartva 
–3–4 hétig ez a folyamat – előbb apró 
buborékok szállnak fel. Ha a buborék-
képződés leáll, hagyjuk letisztulni a 
ballonban az italt. Látványa ekkor 
borra emlékeztető, nem buborékos.

Palackozás

Átfejtésnél vigyázzunk arra, hogy ne 
keveredjen fel az alja. Így is finom! A 
palackozáshoz nem jó bármilyen üveg 
– húzta alá Tamás. Legjobb a csa-
tos üveg vagy a nyomásálló palack, 
amelyben eredetileg is szénsavas fo-

lyadék volt, de használhatunk régi, 
koronazárral újra ledugaszolható sö-
rösüvegeket is. Ne használjunk csava-
ros borosüvegeket, mert ezek nem bír-
ják a cider nyomását, hasonlóképpen, 
a parafadugós lezárás sem. 

Az alaposan megmosott, fertőtle-
nített, kicsepegtetett, száraz üvegek-
be tegyünk egy csapott teáskanálnyi 
cukrot, amely majd újra beindítja a 
cider erjedését, szén-dioxid keletke-
zik, és ettől lesz üdítően pezsgős az 
italunk. A lezárt palackokat hűvös he-
lyen hagyjuk állni legalább egy hóna-
pig. Nagyon kevés üledék ekkor is ke-
letkezik a palackokban, de ez inkább 
megszépíti kitöltéskor az italunkat.

Azt javasolják, hogy a kész cidert fél 
év alatt el kell fogyasztani, de a Tamás 
által készített cider ennél hosszabb ide-
ig is minőségromlás nélkül bírja. Olyan 
ételek mellé ajánlja készítője, amelyek-
hez fehérbor vagy pezsgő illik.

Tudta?  

Az almabor angolul cider, franciául cidre a neve. Normann hódítók vitték a szi-
getországba. Nyáron üdítő, télen felmelegítve is fogyasztják. Noha alkoholtar-
talma a sörének felel meg, almasörnek hívni helytelen. Ízskálája a „száraztól” 
az édesig terjed. Szénszavassága is változó.
Az almaborból szeszt is főznek, a leghíresebb almapálinka a Calvados. Nem 
minden cider, ami ezen a néven vált közismertté, de a termékmeghatározáson 
feltüntetik, hogy almalé alapú, sűrítményből vagy koncentrátumból készí-
tett szénsavas, erjesztett alkoholos ital. Számos fajtája hozzáadott cukrot, 
ízfokozókat és szénsavat tartalmaz, amelyeknél nem volna szabad használni 
az almabor elnevezést. Vass Tamás elmondta, kóstolt nagyon finom, de szinte 
ihatatlan, ezen a néven futó készítményt is. Az almaborkóstolók az íz mellett az 
illatot, a színt és a tisztaságot, vagyis az üledékmentességet is értékelik.
A ciderhez kötődik a körtebor, a perry. Divatosak a körteízesítésű ciderek, de a 
más gyümölcsaromával ízesítettek is.




