
 
 

SA922 Fehérbor – aromák  
Egy készlet, mely mindent tartalmaz, amit a fehérborokról tudnunk kell. 
 
20 illatminta tartozik a készlethez és egy letölthető enciklopédia. Ezek együtt segítenek, hogy pontosabb 
képünk alakuljon ki a borászat összetett világáról. Minden benne van, amit az aromákról tudnunk kell, 
bemutatja a borkóstolás módját, a borkészítést, a pincében tárolást, a szőlőfajták történetét, a francia 
borvidékek térképeit. Aki szereti a borokat, annak szüksége van az Oenaromra! 
Kapható vörösborokhoz való készlet is. (SA923 Vörösbor – aromák) 
 
A következő illatmintákat tartalmazza a doboz: alma, ananász, birsalma, buxus, citrom, dió, füge, fű, 
grapefruit, jázmin, keserű narancs, körömvirág, körte, lonc, méz, mogyoró, őszibarack, rózsa, sárgabarack, 
vaj. 
 
Útmutató 
Az Oenarom egy készletsorozat, mely átfogó ismereteket nyújt a borkóstolás tudományáról. Segítségével 
eljuthatunk odáig, hogy nyugodtan állíthassuk magunkról: ismerjük a borokat! Mindegyik készlet egy sor 
aromát tartalmaz, és egy kódot, amivel megnyithatunk és letölthetünk egy online borenciklopédiát a 
Sentosphére honlapról.  
Megtanuljuk, hogyan ismerhetünk fel egy bort az illatáról és ízéről, megismerkedünk a borkészítés 
folyamatával, a borkóstolás menetével, megtudjuk, milyen bor illik a legfinomabb ételekhez, hogy 
elkápráztathassuk vendégeinket. Az Oenarom tudásanyag része egy pincészeti szoftver is, melynek 
segítségével a borrajongó figyelemmel tudja kísérni saját borainak fejlődését, érését.  
 
Az Oenarom enciklopédia és a pincészeti szoftver letöltésének menete: 

- Nyisd meg a www.sentosphere.com honlapot, kattints az Le vin (a bor) címre. 
- A megnyíló oldalon kattints az Oenarom petit modéle Vins Blancs címre. 
- Kattints a szöveg alatti képre, ami a szoftverletöltést jelzi. 
- A beléptető oldalon írd be a következő kódot (magától fog kettéválni): VB1F2F5EGJ – majd kattints 

a pipára. 
- A következő oldalon válaszd ki az operációs rendszert, és kattints a Démarrer le téléchargement 

(Letöltés indítása) feliratra. 
- Utána a rendszered függvényében töltsd le, vagy nyisd meg az anyagot. 

 
Az illatminták 
A készlet a fehérborokra jellemző fontosabb aromákat tartalmazza. Ha sikerül felismernünk őket, 
könnyebben meg tudjuk határozni a szőlőfajtát, amiből készült a bor, a régiót, a bor nevét, azt, hogy milyen 
módszereket használtak borkészítés közben, és milyen az érési foka a bornak.  
Zselés állagú, alkoholmentes anyag az illatminták alapja, mely kiemeli az illatmolekulákat anélkül, hogy 
kiszárítaná az orr nyálkahártyáját. 
 
A készlet tárolása 

- Használat után töröljük le az üvegcse száját és a kupakot, ne maradjon a külsejükön illatanyag, ami 
az egész készletet elronthatja. 

- Miután megszagoltuk a mintát, gondosan csavarjuk vissza a kupakot. Minden üvegre a saját kupakját 
rakjuk, hogy ne keveredjenek össze, ne változzanak meg az illatok. 

- Ne hagyjuk napon vagy hőforrás közelében a készletet, és tároljuk vízszintes helyzetben. Ne kerüljön 
a doboz kisgyermek kezébe! 

 
Jó szórakozást! 
A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél) 
Tel./fax:06-1-462-23-88/87 
E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 


