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Tájékoztató feldolgozás
Ökológiai borfeldolgozásra vonatkozó előírások
Az ökológiai/bio bor és egyéb borászati termékek előállítása és jelölése során az EU-bio
rendeleteket és az egyéb vonatkozó jogszabályi előírásokat kell figyelembe venni.
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.évi XVIII. tv. (Bortörvény) 24. § (1) pontja
értelmében árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a
borászati hatóság által engedélyezett pincészetben lehet, így ilyen tevékenység ellenőrzéséhez és
tanúsításához a borászati üzem engedély megléte alapfeltétel.
Az engedélyezett borászati eljárások, folyamatok és kezelések esetén a következő korlátozásokat
kell figyelembe venni.
Eljárás/Folyamat/Kezelés
semleges szűrőközeggel vagy anélkül végzett
centrifugálás és szűrés esetén
hőkezelések
ioncserélő berendezések használata
fordított ozmózis
hűtéssel történő részleges sűrítés
kéntelenítés fizikai eljárásokkal
a borkőkiválás megakadályozása érdekében
végzett elektrodialízis, a 606/2009/EK rendelet
I.A. mellékletének 36. pontja szerint
kationcserélőkkel történő kezelés
borok alkoholtartalmának részleges kivonása

Korlátozás
pórusok mérete nem lehet 0,2
mikrométernél kisebb
a hőmérséklet nem haladhatja meg a
70 C-ot
jelenleg nincs korlátozás
jelenleg nincs korlátozás
tilos
tilos
tilos
tilos
tilos

Engedélyezett anyagok az ökológiai/bio borok előállítása során
Az adalék- és segédanyagok közül csak a 889/2008 EK rendelet VIIIa. mellékletében felsorolt
termékek és anyagok használhatók fel a borágazati termékek előállítására. Komplex borászati
termékek (pl. élesztő tápsók) esetén a termék specifikációja alapján dönthető el, hogy a termék
megfelel-e az öko rendelet előírásainak. Több borászati segédanyag (élesztők, zselatin, borsó
vagy búzafehérje, tojásfehérje, vizahólyag, tanninok, gumiarábikum), amennyiben beszerezhető,
ökológiai eredetű adalék- vagy segédanyag használandó.
Javasoljuk, hogy borok esetén tételenként (azaz tartályonként, hordónként vezessék), mikor
milyen borászati segédanyagot használtak.
A kénezéshez kéndioxid vagy kálium-biszulfit, kálium-metabiszulfit használható. A ökológiai bor
összkéntartalma szabályozott, vörösborok esetén 100 mg/kg, fehér és rozéborok esetén 150
mg/kg.
K0130HU_HOG Branch specific information to wine production HU Brancheninformation Weinproduktion 11.04.2019 12:39:56 S 1/2.
oldal

H-1036 Budapest, Dereglye u. 5/2. I. em. 5.
E-mail: info@okogarancia.hu
www.okogarancia.hu
Tel.:+36-1/336-0533
Tanúsító szervezet kódszáma: HU-ÖKO-02

Jelölésre vonatkozó előírások
Kizárólag az ökológiai szőlőből készült bor jelölhető bio borként. A címkéken az EU-bio logót, az
eredet-megjelöléssel és az ellenőrző szervezet kódszámával együtt fel kell tüntetni. A
biotermékekre jelölésére vonatkozó előírások mellett a borászati termékek jelölésére vonatkozó
általános előírásokat is be kell tartani!

Címkeminta

Az átállási szőlőből készült borokra az átállási termékekre vonatkozó előírásokat kell betartani (egy
összetevős termék, cukor hozzáadása nélkül). Ebben az esetben az EU-bio logó nem tüntethető
fel a címkéken. A borok az „ökológiai gazdálkodásra történő átállásból származó termék“
megnevezéssel hozhatók forgalomba. Amennyiben a borkészítés során rendelet bio borokra
vonatkozó előírásait nem tartották be, azok konvencionális termékként értékesíthetők.
Bio borok esetén a borok mennyiségét, minőségét, évjáratot tartalmazó dokumentumokat a
forgalomba hozatalt megelőző 5 évre visszamenőleg meg kell őrizni.
A bio borok tanúsítására csak a NÉBIH által kiállított forgalomba hozatali engedély kiadását
követően kerülhet sor. Kérjük, hogy a dokumentumot a tanúsításhoz minden esetben küldjék meg
részünkre!
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