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Fröccs-öntés

A nyári időszak étkezése alapvetően különbözik a téliestől. Az italok is ehhez 
igazodnak. A magas cukortartalmú, alkoholos koktélok divatja töretlen, pedig 
akad egészségesebb lehetőség is... 

A nyár „üdítőitala”
A téli estékhez, a nehezebb étkezésekhez talán jobban illik egy pohárka bársonyos 
vörös. Míg nyáron szinte itatja magát a fehér, az ellenállhatatlanul csábító rozéról 
már nem is beszélve. Amikor pedig egy nagyon könnyű, hűs szomjoltóra vágyunk, 
akkor ott van a fröccs. Megnyugtatásképpen mondom, hogy ez nem kőbe vésett 
szabály. Ezért kereshetünk harmonizáló fehérbort egy téli menü mellé, és nyáron is 
szabad vörösborokat fogyasztani. Leginkább terápiás céllal… 

Csak művelten
A kulturált borfogyasztás ugyanis az egészségmegőrző életmód része lehet. Számos 
jótékony hatása van a szervezetre: antioxidáns, salaktalanító, rákellenes, hajszálér-
védő, béltisztító, vizelet-, és hashajtó hatású. Megelőzi a bélfertőzéseket, védelmet 
jelenthet a kardiovaszkuláris betegségekkel szemben, illetve javíthat ezek állapo-
tán. A vörösborok polifenoltartalma (rezveratrol, klorogénsav, kvercetin, kempferol) 
a legmagasabb. A fehérborok némileg lemaradva, de azért versenyben vannak, és 
közülük is kiemelkedik a tokaji aszú. A rozé nem ezek keveréke, hanem egy megfon-
tolt technológia eredménye. A rózsaszín borokat ugyanis kékszőlőfajtákból nyerik. 
Színük, ízük, alkoholtartalmuk az eljárás tájegységenként fellelhető jellegzetességei 
miatt igen változatos. 
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A jó munka eredménye
A rezveratrol a sötét színű szőlők héjában található meg a legnagyobb mértékben, 
de a mag és a kocsány is tartalmazza. Viszont a „csodaszer” mennyisége függ a sző-
lőművelés módjától, de befolyásoló tényező még a talaj és a klíma is. Megfi gyelések 
alapján arra jutottak, hogy ezt a vegyületet a növény a gombák elleni védekezés 
céljából hozza létre. Ebből következik, hogy a túlzásba vitt permetezés jelentősen 
csökkenti a rezveratrol-tartalmat. 

Nem szégyen 
A bor egészségvédő hatásaival már évezredek óta tisztában vagyunk. Amikor étke-
zés mellé keresünk méltó folyadékot, a bor kiválóan megfelel. Hiszen minden fogás-
hoz találunk megfelelőt. Igen ám, de nem mindenki fogyaszthatja „tisztán”. Tévedés 
lenne azt hinni, hogy a fröccs csak egy mostoha, vagy gyenge „utánzat” csupán. 
Hiszen valójában egy antioxidánsokat és ásványi anyagokat tartalmazó, frissítő, 
emésztéskönnyítő, könnyed ital. Jó alternatíva azok számára, akiknek „érzékenyebb” 
a gyomra, illetve akik számára a bornak túl magas az alkoholtartalma. Nehezebb 
ételek mellé bármikor nyugodtan leguríthatunk egy kis adag fröccsöt. Azért csak 
mértékkel, mert a folyadékpótlás jellemzően nem étkezés közben történik. A nagy 
mennyiségű hideg itallal csak lehűtenénk a gyomrot, felhígítanánk az emésztés ned-
veit, szóval végső soron inkább ártana.
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„A víz önmaga: hallgatás.
Bizonyítják a tóban a halak.

A bor tisztán: elbutulás
Önök a tanúk erre, Urak!

S mert számomra mindkettő iszony:
Borom vízzel keverve iszom.”

Goethe ezzel válaszolt az ittas számon kérőknek arra, hogy miért is 
issza „hígítva” a borát.

A legendás első spicc
A legenda úgy tartja, hogy az első fröccsöt Jedlik Ányos készítette. A jeles feltaláló 
-aki később vállalkozást alapított a szikvízelőállításra- egy baráti összejövetelen az-
zal lepte meg a cimboráit, hogy egy nála levő üvegből buborékos vizet spriccelt a 
borukba. A ma is használt elnevezést elvileg Vörösmartynak köszönhetjük, akinek 
a hirtelenjében rögtönzött, németes hangzású „spriccer” elnevezés nem tetszett. 
Ezért az újonnan felfedezett itókát fröccsnek keresztelte. Fröccstörténelmet illetően 
maradjunk ennyiben. Jól hangzik, bár talán kicsit sántít, de mivel a magyar ember a 
fröccsre is hungarikumként tekint, vitának helye nincs. 

Az összetevők titka
Feleslegesnek tűnhet erről beszélni, hiszen mindössze két, ismert hozzávalóból áll a 
receptúra. Ezt mindenki tudja. És mégis, ennek ellenére szerintem szót érdemel. A jó 
fröccs alapvető fontosságú összetevője a jó bor és a szódavíz. Mindkettőt érdemes 
előre behűteni. Nem csak az ételekre, hanem az innivalókra is érvényes, hogy jót 
csak minőségi alapanyagokból készíthetünk. A gyenge minőségű borból sosem ké-
szül jó fröccs. Ezt ne valami mentőakciónak tekintsük, hanem tudatosan megterve-
zett tevékenységként gondoljunk rá. A reduktív, magas savtartalmú, száraz fehérbo-
rok felelnek meg erre a célra, mivel fontos, hogy a hígítás után is legyen íze, tartalma 
a készítménynek. 
Az ásványvíz nem ideális, amennyiben semmiképpen nem tudunk valódi szódavizet 
szerezni, válasszuk a legmagasabb szén-dioxid tartalmú fajtát. 

„A szódavíz nem ásványvíz, ezt jegyezzük meg jól. …Minden ásványvíz gyászos 
dolog, elrontja a bor jellemét, de a szikvíztől a badacsonyi, vagy egri fehér illata 

nem változik.” /Márai Sándor/
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Aki a bort szereti
Valószínűleg a magyar fantáziának köszönhetően szinte megszámlálhatatlan meny-
nyiségű fröccs létezik nálunk. Aki tehát szereti a bort, megtalálja a számára kedves 
keverési aránnyal készített fröccsöt is. Kísérletezzünk és tanulmány ozzuk a fröccs- 
kódexet.

Néhány alapvető fröccs keverési aránya
Kis fröccs:   1 dl bor + 1 dl szódavíz
Nagy fröccs:   2 dl bor +1 dl szódavíz
Hosszúlépés:   1 dl bor + 2 dl szódavíz
Kisházmester:   1 dl bor + 4 dl szódavíz
Viceházmester:   2 dl bor + 3 dl szódavíz
Házmester:   3 dl bor + 2 dl szódavíz
Háziúr:    4 dl bor + 1 dl szódavíz
Polgármester:   6 dl bor + 4 dl szódavíz
Krúdy fröccs:   9 dl bor + 1 dl szódavíz
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Tágabb értelemben
Hétköznapokban többnyire a fehérbor-szódavíz kombinációt értjük fröccs alatt. 
Pedig a rengeteg változat között létezik extra gyümölcsös, alkoholmentes, égetett 
szesszel gazdagított, kovászos uborkalével ízesített, és olyan is, amelynek az alapve-
tő összetevőkhöz már semmi köze. 
Sőt még a gyomorban kevert italok is ebbe a kategóriába tartoznak. Vörösborból 
nem illendő fröccsöt készíteni. Legalábbis nem szódával. De akkor vajon kólával mi-
ért elfogadott? Bizony aligha válhat becsületére kitalálójának. 

Gondoljunk a gyengébb nemre is
Amennyiben a nőknek is kedvezni szeretnénk, vessük be a virágok erejét. Esetleg 
egy kis extra gyümölcsöt. Elegánsabb pohárba töltsük, és esetleg vihetünk még bele 
némi látványelemet.

Almafröccs
200 ml frissen préselt almalevet hígítunk 100 ml behűtött szódavízzel.

Bodzafröccs
Öntsünk egy evőkanál bodzaszörpöt és 100 ml fehérbort egy pohárba, engedjük fel 
100 ml jól lehűtött szódavízzel. Citromkarikával kínáljuk. 

Ibolyafröccs
Töltsünk 1 dl behűtött száraz fehérbort, 1 dl szódavizet és 4 cl ibolyaszirupot, meg-
keverjük, majd jégkockákkal és citromszeletekkel kínáljuk. 

Levendulás fröccs
Áztassunk egy kis csokor frissen szedett levendulát 500 ml fehérborba, néhány hét 
után szűrjük le és hígítsuk ízlés szerint. 

Málnás fröccs
100 ml merlot vagy zweigelt rozé, 1 evőkanál málnaszörp, 200 ml jégbe hűtött szó-
davízzel.
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Pitypangos bor 
Napos időben gyűjtsünk egy marék teljesen kinyílt gyermekláncfű virágot. Csipe-
gessük le a sárga szirmokat és tegyük üvegbe, öntsünk rájuk fél liter száraz fehérbort. 
Érleljük két hétig világos helyen, majd szűrjük át. A mézes jegyekkel gazdagodott 
italt fogyaszthatjuk aperitifként, vagy akár fröccsölhetjük is.

Római gyógyfröccs
Egy evőkanál borecethez ízlés szerint 200-300 ml vizet öntünk.

Rozéfröccs
200 ml minőségi száraz rozé 100 ml szódavízzel. 

Rózsafröccs
Egy evőkanál rózsaszirup (esetleg rózsavíz) 200 ml hűs szódával.

Szőlőfröccs
200 ml szőlőlé és 100 ml hideg szódavíz.

Hagyatkozzunk a leleményességünkre, de őrizzünk meg minél többet eredeti jelen-
tőségéből is. 

Nagy Annamária


