Bailli proeverij LCP 2017: Balkan
De wijnen voor deze avond zijn:
1. Sveti Martin 2013 , Pinela , Slovenie.
2. Temet Tri Morave Belo 2014, Temjanica etc, Servie.
3. Carpinus 2015, Furmint , Hongarije.
4. Blatina de Broto 2013, Blatina, Bosnie- Herzegovina
5. Budrumi i Vjetër Vranç 2012, Vranec, Kosovo.
6. Mediterano 2012 ,Pavlac mali , Kroatie.
7. Temet Tri Morave 2012, Procupec,Servie.
8. Bela Voda 2012, Pavlac mali/Vranec, Macedonie

Leverancier van 6 van de 8 wijnen vanavond. Tekst van hun website: “Het is onze missie om avontuurlijke
wijndrinkers te laten genieten van kwaliteitswijnen uit onbekende wijnlanden, geperst van vergeten druiven of gemaakt door bijzondere wijnmakers. Alle wijnen hebben we zelf geproefd en geselecteerd. Maar
uiteindelijk is het natuurlijk jouw mening die telt. Als je tevreden bent, dan vinden we dat leuk om te horen.
Maar ook als je een vraag hebt, of als een wijn eens niet aan je verwachtingen voldoet, dan horen we dat
graag. Inmiddels vind je op onze website 320 wijnen uit 20 verschillende landen. We blijven voortdurend
ons assortiment uitbreiden en verbeteren. Zo zijn we, sinds we in 2008 begonnen, uitgegroeid tot een
trendzettende wijnwebwinkel. Door Perswijnmagazine zijn we gekozen bij de beste tien van het land en
uitgeroepen tot 'Aanbevolen Wijnwebwinkel 2015”
Wat is de Balkan?
Er zijn echter verschillende opvattingen voor het begrip Balkan. Zo kan het het Balkangebergte, het Balkanschiereiland of een cultureel Zuid-Oost Europees begrip omvatten. Velen weten ook niet exact waar de
Balkan begint of eindigt.
Het Balkanschiereiland is het grootste en oostelijke schiereiland van Europa. Het wordt omgeven door de
Adriatische, Zwarte, Ionische en Egeïsche Zee, kortom gelegen in het Middellandse Zeegebied. De
noordgrens wordt gevormd door drie rivieren, de Sava, de Donau en de Kupa. Het schiereiland wordt
gekenmerkt door zijn vele bergketens. Op dit schiereiland liggen:

Griekenland 90% (alleen het vasteland)
Albanië 100%
Bulgarije 100%
Bosnië en Herzegovina 100%

Italië 0,5% (het oostelijkste stukje van het noorden van het land)
Kroatië 49% (het bergachtige gebied ten zuiden van de Sava, o.a. Istrië en Dalmatië)
Macedonië 100%
Montenegro 100%
Roemenië 9% (slechts de Donaudelta en nabije omgeving van de Zwarte Zee)
Servië 73% (noordelijke autonome provincie Vojvodina ligt geografisch niet op de Balkan)
Slovenië 40% (in lijn kust naar Ljubljana en dan de Sava volgen)
Turkije 5% (het Europese gedeelte)

De westelijke Balkan heeft een lange wijnbouw-traditie, die al voor de jaartelling begon. In de jaren
negentig splitste Joegoslavië zich op en hebben de meeste Balkanlanden geleden onder de oorlogen die
daardoor ontstonden. Pas daarna kon de opbouw beginnen, en dat kost nog veel tijd, ook voor de
wijnbouw in deze landen. Momenteel werken de wijnboeren en wijnmakers hard aan een inhaalslag, en de
kwaliteit van de wijnen uit deze landen stijgt.
De Balkanlanden liggen tussen de 40e en 46e breedtegraad. Het is een gebied met een enorm divers landschap: bergen, grasvlakten, rotskusten en uitgestrekte bossen. Alleen al om deze reden is het niet mogelijk
om te spreken van één wijnbouwgebied.

Sveti Martin Pinela 2013
Slovenië (Vipavska Dolina)
Pinela
De Pinela is een zeldzame, van oorsprong Italiaans-Sloveense druif die frisse, zachte witte wijnen geeft.
Italiaans-Sloveens klinkt misschien vreemd. Maar realiseer je dat de grens dwars door een eeuwenoude
wijnregio loopt.
De Slovenen spellen Pinela, de Italianen Pinella. Hij stamt uit het Italiaanse Friuli, of uit Vipavska Dolina in
Slovenië, pal aan de Italiaanse grens. Een oude druif. De vroegste vermeldingen over de Pinela stammen
uit de veertiende eeuw. Tegenwoordig zie je hem weinig meer. Hij staat nog aangeplant rond Padova in de
Italiaanse regio Veneto, waar de wijnmakers hem dikwijls voor hun mousserende wijnen gebruiken. In Slovenië is er nog circa 50 hectare.
De druif geeft een schone witte wijn die smaakt naar gele appeltjes, peer en banaan. Iets bloemig en met
lekkere mineraliteit in de afdronk. Geen aandachttrekker, maar prima gemaakt en erg lekker bij gebakken
vis of een romige pasta met vis.
Smaakstijl:
Streek:
District:
Druif:
Wijnmaker:
Drinken bij:
Alcohol:
Op dronk:
Prijs:

Frisse droge witte wijn
Primorje
Vipavska Dolina
Pinela
Vina Sveti Martin
Gebakken dorade, tong of een pasta carbonara
12,5% Vol.
2014 – 2017
€ 14,50

De Sloveense wijngaarden van Vipavska Dolina, waar deze wijn vandaan komt, liggen pal aan de grens met
het Italiaanse Friuli. De wijngaarden trekken zich er niets van aan dat iemand er een grens doorheen heeft
getrokken. En de wijnmakers eigenlijk ook niet.
Het dorpje Sveti Martin ligt op een steenworp van de Italiaanse grens. Het dorp bestaat uit amper een
paar huizen en een kerkje, en het ligt in de schitterende vallei van de rivier de Vipava. Wijnboer Peter Stegovec is al de vijfde generatie die wijn maakt op het domein. De dertiger werkt hypertraditioneel. Als je
afdaalt in zijn wijnkelders, lijkt het alsof je honderd jaar terugkeert. Heel bijzonder is dat de man zijn wijnen niet alleen in traditionele eiken vaten laat rijpen, maar voor een aantal van zijn cuvées ook vaten uit
acaciahout gebruikt. Dat geeft vooral de witte wijnen een verleidelijke honingtoets mee. Het piepkleine
kerkje bovenop de heuvel van het dorp is toegewijd aan Sint-Maarten. Een verrassing is dat niet, want Sveti Martin – de naam van het dorp – betekent Sint-Maarten in het Sloveens. In de kerk hangt een schilderij

waarop te zien is hoe de heilige zijn mantel deelt met een bedelaar. Uit dat schilderij haalde Peter Stegovec een aantal fragmenten, en die sieren de etiketten op zijn flessen.
De wijn
Deze wijn is, net zoals de Rebula-wijn van hetzelfde domein, gemaakt als een orange-wine. Deze zeer
complexe en volle wijn krijgt men door de schillen enkele dagen te laten meegisten, wat zeer uitzonderlijk
is bij de bereiding van witte wijn. Dit is een wijn die stevige gerechten aankan: kalfsvlees, gevogelte, vis
met saus, volle en rijpe kazen. Het is verstandig om deze wijn enkele uren vooraf te ontkurken of hem zelfs
te karaferen. Toekomst? Kan nog minstens 5 jaar bewaren.
Wijninfo Slovenie (uit Klosse)

Slovenië is het meest noordelijke Balkanland. Het grenst in het noorden aan Oostenrijk en in het westen
aan Italië. Sinds 1991 is het land zelfstandig. Slovenië is het enige land in ex-Joegoslavië dat in de jaren
negentig nauwelijks oorlog heeft gehad: slechts tien dagen. De wijnbouw heeft er daarom veel minder te
lijden gehad dan in de andere westelijke Balkanlanden.
Slovenië wordt doorsneden door de rivieren Sava en Drava. Het land ligt aan de uitlopers van de Alpen en
is voor het grootste deel bergachtig. In het zuid-oosten zijn er enkele vlakten. Het klimaat is overwegend
continentaal, behalve in de smalle strook langs de kust: daar heerst een mediterraan klimaat.
Slovenië heeft 17.000 hectare wijngaard en produceert jaarlijks 1 miljoen hectoliter wijn. Een groot deel
daar-van drinken de bewoners van het land zelf. De meeste wijnen zijn wit en hebben een frisse smaak.

Wijnwetgeving
Sinds 2004 is Slovenië lid van de Europese Unie. De Sloveense wijnwetgeving moet daarom aan de Europese richtlijnen voldoen. In de drie wijngebieden zijn veertien erkende herkomstgebieden. Ongeveer 70
procent van de wijnen is geklasseerd als kwaliteitswijn. De opbouw is in Slovenië als volgt:
• De DOP-categorie wordt hier afgekort met ZGP (Zaščiteno Geografsko Poreklo). Hierbinnen zijn een
aantal aanduidingen voor extra kwaliteiten. Het lijkt vergelijkbaar met het systeem van premier en
grand cru. De allerhoogste wijnen zijn Vrhunsko vino ZGP. De categorie daaronder zijn Kakovostno vino
ZGP. Er is ook een categorie voor markante traditionele wijnen: vino PTP. Een voorbeeld is de Teran
PTP. Het is een wijn afkomstig uit het wijngebied Kras in Primorska en wordt gemaakt van de Refosco.
• De IGP-categorie heet Deželno vino PGO.

Sloveense wijngebieden
Slovenië heeft drie wijngebieden. Binnen deze gebieden liggen veertien erkende herkomstgebieden. Deze
drie wijngebieden zijn:
Primorska
Dit is de streek vanaf de Italiaanse grens tot aan de plaats Koper aan de Adriatische Zee. De naam is afgeleid van het Sloveens voor ‘bij de zee’. Het is een heuvelachtig gebied. De wijngaarden liggen in de dalen. Er heerst een mediterraan klimaat. Vanaf de herfst tot in het voorjaar waait er zo nu en dan een
onaangename harde en koude wind uit het noordoosten, de burja. Eind september, begin oktober regent
het veel. De wijnen lijken op die van de aangrenzende Italiaanse streek Friuli. De herkomstgebieden zijn
Brda, Vipava, Kras en Koper.
• Het plateau van Kras ligt dicht bij de Italiaanse stad Triëst. De bodem is rijk aan ijzer. De Teran (Refosco) is het meest bekend. Het is krachtige, dieprode wijn met een hoge zuurgraad.
• In Brda maakt men vooral witte wijn van de de Ribolla en Cabernet/Merlot blends.
• Het wijngebied Vipava is een vallei waar de lokale druiven Pinela en Zelen aangeplant staan. Men
maakt er lichte, frisse witte wijnen van.
• Het wijngebied Koper is het warmste van Slovenië. Hier zijn de Refosco en de Malavasia het meest
aangeplant.

Posav
De naam van dit gebied is afgeleid van de rivier de Sava. Dit gebied ligt dan ook in het dal van de Savarivier. Hier liggen de erkende herkomstgebieden Dolenjska, Bela Krajina, Bizeljsko-Sremič en Smarje-Virštajn.
Deze heuvelachtige streek heeft veel bodemverschillen en micro-klimaten met koelere en warmere delen.
De wijngaarden liggen hier op steile hellingen. De meest voor-komende druivenrassen zijn de Laški Rizling
(Welsch--riesling), (Gewurz)Traminer, Sauvignon, Pinot blanc, Sipon (Furmint in Hongaars) en Sylvaner. De
wijnen zijn vaak assemblages. Het mooiste voorbeeld daarvan is de Cviček, een lichte, fruitige rode wijn uit
Dolenjska. Voor deze wijn worden wel veertien druivenrassen gebruikt. Het gebied Bela Krajina produceert
Eiswein. In het lage deel van de vallei is het duidelijk warmer en er staan meer blauwe rassen. Men maakt
er meer bulkwijn dan kwaliteitswijn.
Podravje
Podravje komt van de naam Drava, de andere belang-rijke rivier die door Slovenië stroomt. Ook hier liggen
de wijngaarden in het dal van de rivier. Het is de grootste wijnstreek van Slovenië, vlak bij de Oostenrijkse
grens. Aan de andere kant van die grens liggen de wijngaarden van Steiermark, rond Graz. De bodem is rijk
aan mineralen en kalk.
De wijnen uit deze streek gelden als de beste witte wijnen van Slovenië. Ze lijken op die van het Savadal en
die van de Oostenrijkse buren. Men gebruikt dan ook dezelfde druivenrassen als in het dal van de Sava. De
belangrijkste druif is de Laški Rizling (Welsch-riesling). De Ljutomer Laški Rizling is een bekende wijn uit dit
gebied. Daarnaast produceren de wijn-makers goede wijn van de Chardonnay, Gewurz-traminer en vooral
Sauvignon. Een regionale specialiteit is een halfzoete wijn, die ‘tijgermelk’ wordt genoemd. Deze wijn
wordt gemaakt van de Ranina (Bouvierdruif). De herkomstgebieden zijn Maribor, Radgona-Kapela, Srednje
Slovenske Gorice, Haloze, Ljutomer-Ormoz, en Prekmurske Gorice.

Temet Tri Morave Belo 2014
Servië (Groot Morava)
Temjanika, Smederevka en Morava
Temjanika 45%
Temjanika, zo noemen ze op de Balkan de druif die wij beter kennen als de Gele Muskaat. Typerend voor
alle muskaat druiven is dat het de enige zijn waarvan de wijn ook daadwerkelijk naar druiven ruikt en
smaakt. De Muscat blanc à petit grains, zoals de Gele Muskaat in Frankrijk heet, is volgens verscheidene
liefhebbers de mooiste Muskaat druif. Hij geeft zwoele wijnen met een zweem van specerijen en
sinaasappelbloesem. De druif is zeer oud en wijdverspreid. Er is geen tweede met zoveel verschillende
synoniemen. De belangrijkste zijn 'Muskadel' in Zuid-Afrika, 'Moscato d’Asti', 'Moscato di Canelli' of
'Moscato Bianco' in Italië, 'Sárgamuskotály' in de Hongaarse Tokaj, 'Frontignac' of 'Muscat Blanc' in Frankrijk en 'Brown Muscat' in Australië. Het zwoele aroma maakt de druif zeer geschikt voor het produceren
van zoete wijnen.
Smederevka 45%
De Smedervka is een oeroud en van oorsprong Bulgaars druivenras dat vriendelijke, toegankelijke witte
wijnen geeft. Hij is in de loop der tijd uitgewaaierd over de Balkan. De Bulgaren noemen hem Dimyat. In
Macedonië en Servië noemen ze hem Smederevka. Hoe oud de druif precies is, dat is niet bekend. Er gaat
een verhaal dat hij door de kruisvaarders vanuit de Egyptische stad Damiette mee zou zijn genomen naar
Bulgarije, maar het is hoogst onzeker of dat verhaal waar is.
Wel waar is dat je de Smederevka/Dimyat in bijna heel Bulgarije in de wijngaard kunt vinden, maar het
meest aan de Zwarte Zee kust.
Morava 10%
De Morava is een Servische witte druif. Hij geeft knisperend frisse witte wijnen die wel met Sauvignon
Blanc worden vergeleken. Je vindt het (vooralsnog) alleen in Servië. De Morava is een kruising tussen
Frühroter Veltliner (uit Oostenrijk) en Müller-thurgau. Totstand gebracht in een agrarisch research centrum in de Servische stad Novi Sad. Sinds 2003 is hij officieel erkend en mag hij voor wijn gebruikt worden.
Dat gebeurt vooralsnog alleen in het westen van Servië. De resultaten zijn veelbelovend dus wie weet
wordt hij wel opgepikt en aangeplant elders in Europa.
Smaakstijl:
Streek:
Druif:
Wijnmaker:
Drinken bij:
Alcohol:

Frisse droge witte wijn
Groot Morava
Temjanika, Smederevka en Morava
Vinarija Temet
Garnalen, gebakken gambas
12,5% Vol.

Op dronk:
Prijs:

2015 - 2018
€ 15,00

Voor een blend van Morava, Smederevka en Temjanika druiven beland je onvermijdelijk op de Balkan. In
Servië in dit geval. Bij wijnmakers die van wanten weten want hun rode won al eens de Prix du Sommelier.
Deze witte werd eveneens met complimenten begroet op onze proeftafel.
Hij doet waarachtig denken aan een exotische Sauvignon Blanc; die stuivende neus van appelbloesem en
kruisbessen. Die knisperend frisse zuren. Zou wel eens door de Servische Morava druif kunnen komen, die
bekend staat als een Sauvignon-look-alike. Met deze wijn kun je iedereen gek maken op een blindproeverij.
De wijn
Hij doet waarachtig denken aan een exotische Sauvignon Blanc; die stuivende neus van appelbloesem en
kruisbessen. Die knisperend frisse zuren. Zou wel eens door de Servische Morava druif kunnen komen, die
bekend staat als een Sauvignon-look-alike. 12,5%., suiker 5 gr/l, zuur 6,2 gr/l
Wijngebied Servië (uit Klosse)
Van de overige Balkanlanden zijn Servië & Montenegro de belangrijkste wijnproducenten. Servië heeft
meer wijngaarden dan Kroatië: ongeveer 58.000 hectare. De meeste wijnen missen echter de kwaliteit van
de Kroatische wijnen. De wijngebieden zijn van noord naar zuid:
Vojvodina
Vojvodina grenst aan Hongarije en Roemenië. Een deel van de bevolking spreekt hier Hongaars. De
wijnboeren produceren vooral witte wijnen van verschillende druivenrassen. Daarnaast maken ze een flinke hoeveelheid rode wijnen van de Pinot noir en de Merlot.
Midden-Servië
Ten zuiden van de hoofdstad Belgrado liggen de meeste wijngaarden van Servië. Deze wijngaarden liggen
meest in het stroomgebied van de Morava. Hier staan vooral blauwe druiven aangeplant. Belangrijk is de
inheemse druif Prokupac, samen met de Pinot noir en de Gamay. Veel wijnen zijn een assemblage van
deze druiven. Meer naar het oosten – bij Bulgarije en Roemenië – komt de Cabernet Sauvignon veel voor.
De wijngaarden van Župa behoren tot de oudste van het land, en men beschouwt deze nog steeds als de
beste.
Wijngoed: Vinarija Temet
Ten zuiden van Belgrado, in het dal van de Morava rivier en op de omliggende heuvels, ligt de stad Jagodina. Van oudsher een wijnbouwgebied, getuige ook de aanwezigheid van een groot wijnhuis in de stad, een
voormalige staatscoöperatie. In het gehucht Lozovik, in de heuvels rondom Jagodina, is Vinarija Temet
gesitueerd.
Vinarija Temet is een jong en nieuw wijnhuis. De kelders zijn in 2009 gebouwd en voorzien van de nieuwste technische mogelijkheden op het gebied van vinificatie. Een jonge oenoloog, Srdjan Lukajic staart er
garant voor de prachtige wijnen die door Vinarija Temet op de markt gebracht worden.
Vinarija Temet maakt wijnen van zowel internationale druivenrassen als autochtone druivenrassen In 11
hectare eigen wijngaarden worden de internationale rassen verbouwd, zoals cabernet sauvignon, merlot
en chardonnay. Met het oog op de toekomst wordt momenteel nog 9 hectare klaargemaakt om aangeplant te worden met druivenstokken. De gebruikte lokale druivensoorten worden ingekocht bij geselecteerde boeren die druiven speciaal daarvoor verbouwen.

Met een prachtige etikettenserie, die gebasseerd is op het in Servië gebruikte cyrillische schrift en eveneens voorzien van de naam van de wijn in braille, heeft Vinarija Temet in korte tijd een grote schare wijnliefhebbers en -kenners aan zich weten te binden.

Carpinus
Hongarije (Tokaj regio, Noord-Oosten van Hongarije)
100% Furmint
Droog
Prijs van deze wijn € 7,24
De naam van onze wijnmakerij, Carpinus (Latijn voor haagbeuk, de Engels vertaling van de Hongaarse
naam). De wijnmaker heeft ervaring opgedaan bij toonaangevende wijngaarden in en buiten Hongarije.
Het is het doel van de wijnmaker om Carpinus Winery een voorbeeld van een Tokaj wijnmakerij te laten
zijn die met top kwaliteit.
We hebben 7 hectare in 7 wijngaarden in de Tokaj Wijn Regio. Er wordt gewerkt met Autochtone rassen
met de grootste nadruk op Furmint.
Exposure: E-SE
Planted in: 1985
Grape varieties: 75% Furmint, 25% Hárslevelű
Bodem: bijzonder gevarieerd, zware lithosol, klei met een hoog gehalte aan bentoniet, rood nyirok klei,
bruine aarde, gemakkelijk gefragmenteerd kaolien, illiet, rood en geel daciet tufsteen, rood en blauw andesiet.
De wijn is fris, complex, gevarieerd, rijk aan smaken, goed gestructureerde, mineraal, met een lange
afdronk en een licht zoute karakter.
Parameters:
• alcohol: 12,5 vol%
• residual sugar: 6,7 g/l
• acidity: 5,7 g/l
Wijnmaker: Familie Bai

Blatina de Broto 2013
Bosnië-Herzegovina (Mostar)
Blatina
De Blatina druif geeft rijpe rode wijnen met veel kruidigheid en aroma. Je proeft vaak pruimen en kersen
en tonen van koffie. Hij groeit op de Balkan, vooral in Bosnië-Herzegovina, in de buurt van Mostar. Hij
geeft rijpe rode wijnen. Pruimen en rozijnen. Gestoofd door de hete balkanzon. Iets zoetig. Ongecompliceerd, vriendelijk en toegankelijk. Je vindt de Blatina ook in Kroatië, aan de Dalmatische kust. Het wordt
hier 's zomers stikheet, maar de Blatina behoudt dan toch voldoende frisheid. Hij stamt af van de Tribidrag,
oftewel Primitivo oftewel Zinfandel.
De Blatina kan zichzelf niet voortplanten. Hij heeft andere rassen nodig voor de bevruchting. Daarom planten wijnmakers her en der in de wijngaard doorgaans stokken van andere rassen aan, zoals Alicante
Bouschet of Trnjak, ook al weer zo'n plaatselijke druif.
Smaakstijl:
Streek:
Druif:
Wijnmaker:
Alcohol:
Op dronk:
Prijs:

Medium geconcentreerde droge rode wijn
Mostar
Blatina
Vinarija Citluk
13% Vol.
2015 - 2019
€ 11,00

Wijngebied Bosnië-Herzegovina (uit Klosse)
In Bosnië-Herzegovina is geen wijnbouw van betekenis. Dat komt doordat het overwegend een islamitisch
land is; de islam verbiedt het gebruik van alcohol. De belangrijkste wijngaarden van het land liggen in het
christelijke deel, in het stroomgebied van de Neretva-rivier bij de stad Mostar. Je vindt er onder andere de
inheemse rode Blatinadruif en de witte Zilavkadruif.
Wijngoed: Citluc
Van het wijnhuis Vinarija Citluk komt deze Blatina de Broto, gemaakt van het paradepaardje van BosniëHerzogovina, de blauwe Blatina. Vinarija Citluk werd in 1957 opgericht als staatscoöperatie in het toenmalige Joegoslavië. Meer als een halve eeuw bleef het eigendom van de staat, tot het in 2002 verkocht werd
en als commercieel bedrijf verder ging. Vinarija Citluk bezit 400 hectare eigen wijngaarden op diverse locaties in de omgeving van Mostar en Citluk. Deze Blatina is afkomstig uit de appellatie van Mostar.
Wijn: Blatina de Broto 2012

Medium dieprood en helder van kleur. Bleekrood en iets ontwikkeld in de rand. Een fijne neus. Fruit van
kersen, wat zuivel en een tikje gronderig. Bloemig. Dik, stroperig en donker fruit van bramen en kersen.
Bittere chocolade, iets koffie en zoethout. Gestoofd, warm en peperig. Redelijk mild in de zuren, bijna fluwelig. Een kwaliteitswijn! Mooi rond en in balans. De wijn is vol en toch soepel van karakter.

Budrumi i Vjetër Vranç 2012
Kosovo (Rahovec Vallei)
Vranec
De Vranec druif geeft inktrode, stevige wijnen met een geur van jam, en - typerend voor deze druif - tonen
van koffie en leer. Het zijn robuuste, mondvullende wijnen met veel body en behoorlijke tannines in de
afdronk. Hij kan uitstekend ouderen. De Vranec mag in Nederland weliswaar totaal onbekend zijn, het is
de publiekslieveling van de Westelijke Balkan. In Montenegro - waar hij Vranac wordt genoemd, Servië en
vooral Macedonië wordt hij veel geschonken. Meestal als cépage, soms gemengd met Merlot en Cabernet
Sauvignon tot een typische Balkan-blend. De Vranec is een kwalitatief interessante druif met veel potentie.
Er kunnen topwijnen van gemaakt worden en de meest vooruitstrevende Macedonische wijnhuizen slagen
hier ook in. De Vranec begint daardoor langzaam door te dringen tot de internationale wijnwereld. De
wijnen van Vranec zijn het beste te vergelijken met Argentijnse Malbec of Californische Zinfandel.
Smaakstijl:
Streek:
Druif:
Wijnmaker:
Alcohol:
Op dronk:
Prijs:

Medium geconcentreerde droge rode wijn
Rahovec Vallei
Vranec
Budrumi i Vjetër
14% Vol.
2014 - 2018
€ 8,50

Kosovo wordt nou niet bepaald met wijnbouw geassocieerd. Kosovo is een nieuw landje, midden op de
Balkan. Een regio waar al duizenden jaren wijn wordt gemaakt. En dus ook hier. In de Kosovaarse Rahovec
Vallei. Met 270 dagen zon per jaar en heuvels van kalksteen. Waar wijnmakers de ambitie hebben om de
kwaliteit van hun wijn flink op te krikken.
De wijnmakers van Budrumi i Vjetër doen dat met hun inheemse Vranec druif, die ze hier Vranç noemen.
Het blijkt een alleraardigste wijn. Specerijen en gestoofd fruit. Zwarte bessen, droppige laurier en een
beetje tannine. Opmerkelijk eigentijds.
Wijngebied Kosovo (info uit Klosse)
Kosovo ligt ten zuiden van Servië. De bodem bevat hier bauxiet en is zo arm dat hij eigenlijk alleen voor
druiventeelt geschikt is. Men produceert hier vooral rode wijnen, gemaakt van druivenrassen als Pinot
noir, Cabernet Franc, Prokupac, Merlot en Gamay. De belangrijkste witte rassen zijn de Welschriesling,
Riesling en Zilavka. Al lange tijd maken de wijnboeren hier vooral goedkope bulkwijn die men in andere
landen, zoals Duitsland, gebruikt als basis voor goedkopere wijnen. De Kosovaren werken echter hard aan
kwaliteitsverbetering.

Wijngoed
In 1953 werd in Rahovec een wijnhuis gebouwd. Onder communistisch bewind groeide het wijnhuis
enorm, waardoor in de loop der jaren een vele malen groter wijnhuis nodig was. Na de conflicten eind jaren '90 werden beide delen apart verkocht/geprivatiseerd. Het oude wijnhuis ging verder onder de naam
Bodrumi I Vjetër, Albanees voor het oude wijnhuis.
In 2006 werd het oude wijnhuis verkocht, samen met een kleine oppervlakte (6 hectare) aan slecht onderhouden wijngaarden. Het wijnhuis was gedurende het conflict volledig uitgebrand, de wijngaarden niet
onderhouden. Er was dus veel werk te doen.Met een grote investering werden de kelders in ere hersteld
en voorzien van nieuwe materialen. De wijngaarden werden opgeschoont en contracten afgesloten met
druiventelers in de omgeving. In de eerste jaren werden vooral "snelle" wijnen geproduceerd, wijnen voor
snelle consumptie, makkelijk drinkbaar en makkelijk verkoopbaar. Deze snelle wijnen vormen nog steeds
een onderdeel van het assortiment, maar in de afgelopen jaren is er geïnvesteerd in wijnen van een hogere kwaliteit. De eerste tekenen zijn zeker positief te noemen, waarmee dit wijnhuis een zonnige toekomst
tegemoet gaat, met inmiddels export naar o.a. Japan, China, V.S. en diverse Europese landen.

Mediterraneo Plavac
Kroatie (Eiland Hvar)
Plavac Mali
De naam van de variëteit komt van het uiterlijk van de druiven:
mali betekent klein, terwijl plavac - een prefix aan verschillende
soorten Kroatische varieteiten - verwijst naar de blauwe kleur
van de bessen. Dit zijn kleine en dikke huid met een hoge concentratie suiker, waardoor gestructureerde, tanninerijke wijnen
die soms worden geproduceerd met een beetje restsuiker om
een verzachtend effect te verschaffen.
Plavac Mali heeft een verwarde geschiedenis in de 20e eeuw
had: het werd eerst gedacht genetisch identiek zijn aan de
wijdverbreide Californische Zinfandel variëteit te zijn. Uit
onderzoek bleek dat de rassen niet identiek waren, maar genetisch gekoppeld, en verdere tests bleek dat Plavac Mali het nageslacht was van Zinfandel (de andere
ouder zijnde Dobricic, een oud ras afkomstig uit Kroatië).
Prijs van deze wijn € 8,88
Residual sugar: 3,4 g/l
Acidity: 5 g/l
Aging: 50 % of Plavac Mediterano has been maturing in oak barrels ( 225 L) for 12 months in controlled
temperature conditions up to 14°C.
Wijnland Kroatië (uit Klosse)
Kroatië is een boeiend wijnland, omdat het erg veelzijdig is. Dat komt vooral
door de geografische vorm van het land. Het land bestaat uit twee punten,
waarin de omstandigheden voor wijnbouw heel verschillend zijn:
•

Continentaal Kroatië. Dit is de noordelijke punt, die landinwaarts steekt.
Deze eindigt bij de Donau, die de natuurlijke oostgrens vormt met het
buurland Servië. Twee zijrivieren van de Donau vormen de andere grenzen: de Drava is de noordgrens met Hongarije, en de Sava vormt de zuidgrens met Bosnië-Herzegovina.

•

In continentaal Kroatië produceren de wijnmakers vooral witte wijnen: 93 procent van de totale
productie.
Kuststrook en eilanden. Dit is de zuidelijke punt, die helemaal langs de Adriatische kust loopt, van Slovenië in het noorden tot aan Montenegro in het zuiden. Langs de kust liggen veel eilanden, waarvan de
meeste beplant zijn met wijngaarden. 70 Procent van de wijnen uit dit gebied is rood.

Veel van de wijngaarden en wijnhuizen zijn nog in opbouw. De totale oppervlakte aan wijngaarden
bedraagt momenteel 36.000 hectare. In totaal zijn er meer dan driehonderd erkende herkomst-gebieden.
Sinds 1986 gebruikt Kroatië een eigen systeem voor de kwaliteitscontrole. De wijnen met gecontroleerde
herkomst vallen in drie categorieën, die je kunt herkennen aan de letter:
S voor speciale kwaliteitswijnen;
B voor kwaliteitswijnen;
C voor landwijnen.
Continentaal Kroatië
Het continentale deel van Kroatië heeft een glooiend landschap en een continentaal klimaat met warme
zomers en koude winters. Het belangrijkste productiegebied ligt rond de provinciestad Požega, 150 kilometer ten oosten van de hoofdstad Zagreb. De productie bestaat voor 93 procent uit witte wijnen. Vrijwel
al deze witte wijnen zijn droog, maar sommige wijnmakers maken ook interessante edelzoete wijnen. De
belangrijkste druif is de Graševina. Internationaal wordt deze druif gezien als de Welschriesling, maar volgens de Kroaten is het een eigen, Kroatische variant. Het wijntype lijkt in elk geval op Welschrieslingwijnen: droog en fris, met een sappige vlezigheid. Andere rassen die hier veel voorkomen zijn de Traminač
(Traminer), Muscat Ottonel en Burgundac bijeli (Pinot blanc). Moderne wijnhuizen gebruiken ook Chardonnay en Sauvignon blanc. Het kleine aandeel van rode wijnen is vooral van de Frankovka (Blaufränkisch)
en Zweigelt gemaakt.
Beroemd hout
Behalve Frankrijk is ook Kroatië een belangrijke leverancier van eikenhout. Vooral Slavonië, niet te verwarren met Slovenië. Slavonië ligt in het midden van continentaal Kroatië.
Kuststrook en eilanden
De Kroatische kustlijn (Hrvatsko Primorje) is lang. De grillige, rotsige kust en de vele eilanden hebben veel
verschillende microklimaten, die uiteenlopende wijntypen opleveren. Dit gebied heeft drie subgebieden:
het schiereiland Istrië inclusief het eiland Krk in het noorden, Dalmatië in het midden, en het schiereiland
Pelješac. Elk van deze drie subgebieden heeft zijn eigen specialiteiten, die hieronder kort aan bod komen.
Istrië
Het schiereiland Istrië is bekend om de Motovunski Teran: een droge paarsrode wijn met relatief weinig
alcohol. Deze smaakt lekker bij de truffels die men hier vindt. Bovendien maken de wijnmakers sappige,
rode wijnen van de Merlot en Cabernet Sauvignon. Daarnaast gebruiken ze Gamay. Witte wijnen worden
gemaakt van de Malvazija en Pinot blanc. Een zoete specialiteit uit dit gebied is de Prošek: een donkergele
wijn van laat geoogste Malvazijadruiven, die men gedeeltelijk heeft laten indrogen. Van het eiland Krk
komt de Vrbnička zlahtina.
Dalmatië
De Dalmatische kust staat bekend om zijn krachtige rode wijnen. Vaak zijn deze gemaakt van inheemse
druivenrassen. Ten westen van de stad Split staat de Babic aangeplant op de rotsige terrassen van Primošten. De meest voorkomende inheemse druif is echter de Plavac Mali. Dit ras lijkt verwant aan de Zin-

fandel in Californië en de Primitivo uit Apulië (Italië). Alleen in de beste omstandigheden bereikt de druif
een hoog kwaliteitsniveau – net als de Zinfandel geeft de Plavac Mali wijnen met grote onderlinge smaakverschillen. Sommige Plavacwijnen zijn zelfs zoetig en hebben een alcoholpercentage van 14 procent of
meer.
Pelješac
De mooiste rode wijnen van de Plavac Malidruif komen van het langgerekte schiereiland Pelješac. De
bodem is er zeer rotsachtig, waardoor het bijzonder moeilijk is hier wijngaarden aan te leggen. De Postup
en Dingač zijn de bekendste wijnen van dit gebied. De wijngaarden van Dingač liggen spectaculair aan zee
op een zeer steile helling. Tegenover Pelješac liggen enkele redelijk grote eilanden:
•
•
•

Hvar. Een specialiteit van het eiland Hvar is de Faros. Dit is een rode wijn van de Plavac Malidruif.
Korčula. Hier maakt men Pošipwijnen. Dat is de Hongaarse Furmint.
Vis. Hier staat onder andere de witte Vugava-druif. Deze druif is waarschijnlijk verwant aan de
Viognier.

Temet Tri Morave 2015
Servië (Groot Morava)
Prokupec
De Prokupec of Prokupac druif geeft robijnrode wijnen met veel rood kersenfruit in de smaak. Ze worden
jong gedronken. Met hun opwekkende zuren combineren ze goed met gekruid, vettig vlees. Geen toeval
dat je dat in de plaatselijke keuken vaak aantreft.
Servië is waarschijnlijk de bakermat van de Prokupec. Voor de Serven is hij sinds de Middeleeuwen eeuwenlang één van de belangrijkste blauwe druiven van het land geweest. Ook in het aangrenzende Kosovo
en Macedonië kun je hem nog vinden. Maar we horen nauwelijks meer van de Prokupec. Jammer, want
met zijn frisse fruit en sappige zuren geeft de Prokupec toch unieke, leuke rode wijnen.
Krachtig
Prijs van deze wijn € 19,00
De Tri Morave red is gemaakt van 100% Prokupec. De wijn heeft gerijpt in kleine houten vaten (barriques)
voor 12 maanden en de wijn is gemaakt van druivenstokken die meer dan 50 jaar oud zijn. Dat betekent
kleine opbrengsten en hoge kwaliteit.
Op een druilerige dag in maart kwamen 's lands sommeliers bij elkaar om de beste wijnen op de Nederlandse markt te bekronen met de Prix du Sommelier 2015. Alle wijnen werden blind besnuffeld, geproefd
en beoordeeld. De verrassing was groot toen deze Serviër als winnaar in z'n prijsklasse gekozen werd. Zal
door die heerlijk kruidige geur gekomen zijn. Door z'n warme, rijpe karakter van kersenlikeur, pittige peper
en donkere drop. En dat alles met een mooi gedoseerde houtrijping.
Wijnland Servie (al behandeld)
Wijnmaker:
Vinarija Temet
Op dronk:

2017 - 2024

Bela Voda 2013
Macedonië

(Tikveš)

Plavac Mali en Vranec
De Plavac Mali is de belangrijkste inheemse blauwe druif van Kroatië. De Plavac Mali geeft krachtige, donkerrode wijnen, met een smaak die doet denken aan pruimen en kersen. Ze kunnen behoorlijke tannine
hebben en ze zijn vrij alcoholisch, soms wel tot 17%. Sommige wijnboeren maken hem juist in een lichte
stijl, als een frisse rode wijn met fijne zuren. De Plavac Mali groeit aan de Adriatische kust van Kroatië. Op
de dorre, zanderige heuvels en in de hete zon. Vaak staan er druivenstokken als 'plukjes' aangeplant, ze
vechten om druppels water, diep in de grond. Dat maakt het sap zo geconcentreerd. Op sommige flessen
staat een afbeelding van een ezel. Een verwijzing naar de oogst, die in de steile, onherbergzame
wijngaarden vaak met behulp van ezeltjes plaats vindt. De Plavac Mali heeft enkele appellaties in Kroatië,
die het gebruik van deze kwaliteitsdruif voorschrijven. De belangrijskte zijn Postup en Dingač, vlak boven
Dubrovnik. Op het eiland Hvar, bij Split, zijn Ivan Dolac en Sveta Nedilja belangrijk, maar ook op andere
Kroatische eilandjes als Vis en Brač en niet in de laatste plaats op het schiereiland Pelješac wordt
uitstekende wijn van Plavac Mali gemaakt.
Plavac Mali betekent 'kleine blauwe' in het Kroatisch. Lang werd gedacht dat de Plavac Mali dezelfde druif
was als de Amerikaanse Zinfandel en de Italiaanse Primitivo. Dat is niet zo. De Plavac Mali is weliswaar
familie, maar een andere Kroatische druif, de Tribidrag (in Macedonië: Kratošija) is wel vrijwel identiek aan
en de voorloper van de Zinfandel en Primitivo.
De Vranec druif geeft inktrode, stevige wijnen met een geur van jam, en - typerend voor deze druif - tonen
van koffie en leer. Het zijn robuuste, mondvullende wijnen met veel body en behoorlijke tannines in de
afdronk. Hij kan uitstekend ouderen. De Vranec mag in Nederland weliswaar totaal onbekend zijn, het is
de publiekslieveling van de Westelijke Balkan. In Montenegro - waar hij Vranac wordt genoemd, Servië en
vooral Macedonië wordt hij veel geschonken. Meestal als cépage, soms gemengd met Merlot en Cabernet
Sauvignon tot een typische Balkan-blend.
De Vranec is een kwalitatief interessante druif met veel potentie. Er kunnen topwijnen van gemaakt
worden en de meest vooruitstrevende Macedonische wijnhuizen slagen hier ook in. De Vranec begint
daardoor langzaam door te dringen tot de internationale wijnwereld.
Af en toe verschijnt er een artikel over de Vranec in een internationaal wijnmagazine. Innovatieve sommeliers experimenteren graag met dit soort onbekende pareltjes. De wijnen van Vranec zijn het beste te
vergelijken met Argentijnse Malbec of Californische Zinfandel.
Smaakstijl:
Streek:

Krachtige droge rode wijn
Povardarie

District:
Druif:
Wijnmaker:
Drinken bij:
Alcohol:
Op dronk:
Prijs:

Tikveš
Plavac Mali en Vranec
Tikveš Winery
Geen borrelwijn. Serveer hem bij een stevig stuk vlees, dan wordt hij
zachter en fruitiger. Dat mag tot aan een T-bone steak toe
14,5% Vol.
2015 - 2023
€ 26,00

Omdat Macedoniërs ook wel eens een topwijn wilden, gaven ze de Franse wijnmaker Philippe Cambié door Robert Parker in 2010 nog uitgeroepen tot oenoloog van het jaar - de vrije hand. Cambié demonstreert de potentie van de Macedonische wijn met zeer geconcentreerd sap van de inheemse Plavac Mali
en Vranec druiven.
Een krachtige maar tegelijkertijd soepele wijn. Zacht mondgevoel. Intens zwart fruit van bramen, zwarte
bessen met een flinke kruidigheid van oregano, drop en hout. Stevige tannine maar die is zacht als boter.
En inderdaad: maar liefst 94 punten van Robert Parker.
Wijn van Tikveš Winery
Tikveš Winery is één van de grootste en zeker toonaangevende wijnproducenten van Macedonië. Het wijnhuis is
genoemd naar de Tikveš regio in Macedonië. De belangrijkste wijnregio van het land. Tikveš Winery is in 2003
geprivatiseerd en sindsdien is er veel veranderd: een
nieuwe manier van werken, een compleet gemoderniseerde kelder, betrokkenheid van buitenlandse oenologen
en wijnen die 94 Parker punten scoren.
De geschiedenis van Tikveš Winery gaat terug tot 1885. Er
zijn documenten gevonden die aantonen dat er in de regio
toen al wijnen (in flessen) werden gebotteld die Tikveš als herkomstaanduiding hadden. De Tikveš Winery
als bedrijf - zoals we die nu kennen - bestond nog niet, maar uiteraard grijpen de wijnmakers graag terug
op hun roemruchte verleden en vermelden zij daarom 'since 1885' op het label.
Aan het begin van de twintigste eeuw werden de wijngaarden van Tikveš net als die elders in Europa verwoest door de druifluis plaag. Ze werden opnieuw aangelegd met Amerikaanse (resistente) stokken en in
de jaren dertig van de vorige eeuw was de productie zelfs groter dan ooit tevoren. De wijnen werden in de
hele Balkan regio verkocht, en zelfs daar buiten, tot aan Griekenland en Egypte.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de Macedonische wijnhuizen genationaliseerd en samengevoegd tot
één groot, nationaal wijnbedrijf. Dit staatsbedrijf werd Tikveš genoemd. Het werd de grootste wijnproducent van Zuidoost Europa. Jarenlang was Tikveš een begrip in heel Joegoslavië; vrijwel alle wijn die in
het land verkrijgbaar was werd door haar geproduceerd. Kwantiteit werd belangrijker dan kwaliteit en dat
ging zelfs zo ver dat in 1984 het plaatselijke zwembad gebruikt moest worden omdat de kelders van het
wijnhuis de enorme hoeveelheid druiven niet meer aan kon.
In 2003 was de oorlog op de Balkan voorbij en werd Tikveš Winery verkocht aan een groep investeerders.
Die pakten de zaken grondig aan. De bedrijfsfilosofie ging compleet op de schop. Kwaliteit werd belangrijker dan kwantiteit en dat betekende onder andere dat het bedrijf controle over het hele productieproces nam. Vanaf het planten en beheren van de druivenstokken tot en met het bottelen van de wijn.
Buitenlandse experts werd ingevlogen om samen met de eigen wijnmakers de beste wijnen uit het Tikveš

terroir te maken. Sindsdien zijn ze toonaangevend voor de Macedonische wijn. Belangrijke mijlpaal was
dat Tikveš Winery in 2008 bij de 30 meest innovatieve wijnhuizen ter wereld werd aangemerkt. Minstens
zo belangrijk was de score van 94 punten die Tikveš Winery in 2011 van 's werelds meest invloedrijke
wijncriticus Robert Parker ontving voor haar topwijn: de Bela Voda.
Sindsdien zijn meer dan 50 medailles gevolgd. Tikveš Winery wordt internationaal gewaardeerd als een
kwaliteitsproducent die trouw is gebleven aan de wijncultuur van de eigen regio en haar wijnen veelal
maakt van plaatselijke druiven als de Temjanika, Vranec, Plavac Mali, Belan en Smederevka.
Macedonische wijn (van website Anderewijn.nl)

Een oud wijnland
De wijngeschiedenis van Macedonië gaat terug tot ver voor onze jaartelling. De oudste archeologische
vondsten in de buurt van Negotino zijn uit de 13de eeuw voor Christus. Alexander de Grote - nog altijd de
'beroemdste Macedoniër aller tijden' - was een groot liefhebber en nam graag een paar vaten mee op reis.
Inmiddels geldt Macedonië als een 'nieuw oud wijnland' met een heel eigen traditie en verscheidene inheemse druiven. Een dikke tachtig wijnbedrijven vormen samen de Macedonische wijnsector. Dat aantal
neemt snel toe. In 2003 waren er nog geen dertig.
De Macedonische wijngaarden
De wijngaarden allemaal in de centrale Povardarie regio in het glooiende dal van de Vardar rivier.
Povardarie is een regio met hete zomers en een lange herfst. De wijngaarden profiteren van een koude
wind die 's nachts door de vallei blaast en de druivenstokken afkoelt. Zonder die koele wind zouden de
druiven verschrompelen en zou de wijnbouw onmogelijk zijn.
De belangrijkste inheemse blauwe druif is de Vranec die inktrode, geconcentreerde wijnen geeft met behoorlijke tannines. Andere inheemse blauwe druiven zijn de Kratošija, Prokupec en Kadarka. Aan het 'witte
front' biedt Macedonië de 'usual suspects' als de Chardonnay, Sauvignon Blanc en Traminer maar ook
plaatselijke exoten als de Smederevka, Zilavka en Župjanka.
Macedonische wijngebieden
Macedonië is verdeeld drie grote wijnregio's die zijn onderverdeeld in 16 districten. Maar alles draait om
de regio Povardarie die vanuit Skopje langs de Vardar rivier als een verticale baan over het land ligt. De
wijngaarden liggen tot op 600 meter hoogte.

Wijnregio Povardarie
In deze centrale wijnregio wordt ongeveer 85% van de Macedonische wijn gemaakt. De wijngaarden liggen in de brede,
glooiende vallei langs de Vardar rivier. De winters zijn zacht. In
de zomer kan de temperatuur oplopen tot boven de 40°C.
Dankzij de koele wind die 's nachts van noord naar zuid door de
vallei blaast, zijn de hellingen toch uitstekend geschikt voor de
wijnbouw.
Belangrijke wijnstadjes in de regio zijn Kavadarci, Gradsko en
Negotino. Er is een groot aantal druiven aangeplant in
Povardarie, zowel internationale soorten als de Cabernet Sauvignon, Merlot en Chardonnay, maar ook inheemse Balkan druiven als de Vranec, Prokupec, Zilavka, Semederevka, Kratošija en
Stanušina.
De wijnregio's Pelagonija-Polog en Pčinja-Osogovo
Pelagonija-Polog is het westelijke deel van Macedonië. Pčina-Osogovo ligt in het oosten. Beide regio's liggen hoger dan de vallei van Povardarie, op zo'n 400 tot 900 meter. Heerlijk voor een fijne vakantie, maar
minder interessant als je op zoek bent naar goede wijnen. De wijnbouw is hier beperkt en vaak kleinschalig. Particulieren verbouwen er hun eigen druiven voor de jaarlijkse privé voorraad. Liefhebbers kunnen beter het vizier op Povardarie gericht te houden.
Wijngebied Macedonië (uit Klosse)
Macedonië heeft redelijk veel wijngaarden: ongeveer 23.000 hectare. Er heerst een landklimaat met
droge, warme zomers en koude winters. Toch is er voldoende vochtigheid door de invloed van het Meer
van Ohrid, de Vardarrivier en haar zijrivieren. De rode wijnen zijn het interessantst. De meest voorkomende blauwe druivenrassen zijn de Kratošija, Vranac (of: Vranec), Prokupac, Cabernet Sauvignon, Pinot
noir en Merlot. De belangrijkste witte rassen zijn de Zilavka en de Temjanika.

