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PEZSGŐ 

1.    Meghatározás 

A pezsgő olyan termék,  

a) amelyet első vagy második alkoholos erjesztéssel nyernek — friss szőlőből, — 

szőlőmustból, — borból;  

b) amelyből a tárolóedény kinyitásakor kizárólag az erjedésből származó szén-dioxid 

szabadul fel; 

c) amelyben 20 oC-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3,5 bar-nál nem 

kisebb túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt1;  

d) amely esetében az előállítására szánt küvék összes alkoholtartalma nem lehet kisebb, 

mint 8,5 térfogatszázalék.2 

 

Eredetvédelmi besorolását tekintve OEM Tokaj. 

2. Követelmények 

➢ Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott minőségi pezsgők térfogatban 

számított tényleges alkoholtartalma, beleértve az esetlegesen hozzáadott expedíciós 

likőrben lévő alkoholt is, nem lehet alacsonyabb 10 térfogatszázaléknál. 

 
1 A 479/2008/EK rendelet IV. mellékletének 5. c) pontjától eltérve, azon oltalom alatt álló 

eredetmegjelöléssel ellátott minőségi pezsgők esetében, amelyeket 25 centiliternél kisebb térfogatú 

zárt tárolóedényben tárolnak, megengedhető, hogy 20 °C-on történő tárolás esetén a minimális 

túlnyomás 3 bar legyen. 

2 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott minőségi pezsgők készítésére szánt küvék 

térfogatban számított összes alkoholtartalmának el kell érnie a 9,5 térfogatszázalékot a C. III. 

szőlőtermő övezetben. 
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➢ Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott minőségi pezsgők előállításának 

időtartama – beleértve az előállító üzemben történő érlelés időszakát is – a szén-dioxid-

képződést szolgáló erjedési folyamat kezdetétől számítva nem lehet rövidebb kilenc 

hónapnál, ha a szén-dioxid-képződést szolgáló erjedési folyamat a palackokban megy 

végbe. 

➢ Az OEM Tokaj pezsgőkészítéshez a szőlő minimális cukortartalma 9%vol (14,9 oMM). 

 

3. Kémiai jellemzők: 

szorbinsav legfeljebb 200 mg/l 

szulfáttartalom legfeljebb 1,5 g/l 

kloridtartalom legfeljebb 100 mg/l 

nátriumtartalom legfeljebb 60 mg/l 

vastartalom legfeljebb 10 mg/l 

ólomtartalom legfeljebb 0,25 mg/l 

réztartalom legfeljebb 1,0 mg/l 

cinktartalom legfeljebb 5,0 mg/l 

metil-alkohol legfeljebb 100 mg/l 

hidrogén-cianid legfeljebb 0,1 mg/l 

 

4. Az élelmiszer összetételi jellemzői: 

Cukortartalom 

• Brut nature, nyerspezsgő: 3,0 g/l cukor alatt 

• Extra brut: 6,0 g/l cukor alatt 

• Brut: 12,0 g/l cukor alatt 

• Extra dry, különlegesen száraz: 12 – 17 g/l cukortartalommal 

• Dry, sec, száraz: 17 – 32 g/l cukortartalommal 
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• Demi sec, félszáraz: 32 -50 g/l cukortartalommal 

• Doux, sweet, édes: 50 g/l cukortartalom felett 

 

Minimális összes alkoholtartalom 

9,0 % vol 

Minimális összes savtartalom 

4,5 g/l 

Tényleges alkoholtartalom 

min. 10,0 % vol 

Maximális illósav tartalom 

0,8 g/l 

Összes kénessav tartalom 

legfeljebb 185 mg/l 

Szabad kénessav tartalom 

legfeljebb 30 mg/l 

Nyomás 

20 oC-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3,5 bar-nál nem kisebb 

Cukormentes extrakttartalom 

legalább 15,0 g/l 

 

5. Érzékszervi jellemzők: 

• Küllem, szín: Halvány színintenzitású megjelenéssel, tükrös, átlátszó, 

üledékmentes 

• Illat: Tiszta, közepes intenzitású, gyümölcsös illataromával 

• Iz: Élénk savtartalom, tiszta szőlőzamat, esetenként mineralitás 

érezhető 
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• Állag, állomány: Folyadék 

 

6. Önkéntes megkülönböztető jelölés: - 

7. Minőség megőrzési időtartam: 

jelölési kötelezettség alól mentesülő termék 

8. Tárolási feltételek: 

száraz, hűvös (12-18 oC) helyen való tárolás 

 

9. Az élelmiszer jelölése, kiszerelése: 

125-200-375-750-1500 ml-es nyomásálló üvegpalack 

parafadugó, kosárzárás 

gyűjtőcsomagolás: 6-os hullámkarton dobozban, mindenképpen álló elrendezés 

javasolt! 

 

➢ A palackozó vagy – pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi 

pezsgő és illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő esetében – a termelő vagy az 

eladó nevének feltüntetése kötelező. 

➢ Pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi pezsgő és illatos 

szőlőfajtából készült minőségi pezsgő esetében a cukortartalom feltüntetése kötelező. 

➢ A 10 mg/liter mennyiséget meghaladó felhasználás esetén kötelező a szulfitok és tojás 

és a tojásalapú termékek, valamint a tej és a tejalapú termékek jelenlétének feltüntetése 

a jogszabályban meghatározott formában (pl. szulfitokat tartalmaz, kén-dioxidot 

tartalmaz, tojásból származó fehérjét tartalmaz, stb.). 

 

 

 

 


