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Wijnen uit Hongarije 

 

Hongarije is het 5
e
 wijnland van Europa en telt ruim 20 individuele herkomstgebieden die 

wettelijk als zodanig erkend zijn en waarvan ongeveer de helft van meer lokale betekenis is. 

In de namen van wijnen komt achter da plaatsnaam de uitgang –i. Wijn bijvoorbeeld uit 

Badacsony wordt dan Badacsonyi Bor. Hoewel Hongarije overwegend witte wijnen 

produceert zijn er toch heel wat kwaliteitsvolle rode wijnen te vinden. Egri Bikavér 

(stierenbloed uit de Eger streek) is het meest bekend als typisch Hongaars product. De 

klassieke druivensoorten gedijen in dit land ook zeer goed en leveren prachtige wijnen die 

gerust met de grote wijnlanden - waarvan sommigen de mond van vol hebben - mogen 

vergeleken worden. Trek zelf uw conclusies: proef en vergelijk, u zult merken dat het niet 

overdreven is om te beweren dat Hongarije opnieuw een vooraanstaande positie zal innemen 

in de wijnwereld. 

Szászi Endre Badacsonyi Kéknyelü 15,50 euro 

Producent Szászi Endre  
 
Alcoholniveau  12,5% vol. 

 www.szaszipince.hu  

 
Druivenras  kéknyelü  

Jaargang  2011 
 
Volume 750 ml 

Werelddeel  Europa 
 
Bewaartijd  2-4 jaar 

Land  Hongarije 
 
Soort sluiting  kurk 

Appellatie  Balatonmeer 
 
Landbouwtype biologisch 

Soort wijn  wit (fris, droog) 
 
 

 
Beschrijving : unieke wijn van een 'vergeten' druivenras. 

wijngaarden gelegen nabij badacsony, aan het 

Balatonmeer. subtiele aroma's van vers fruit, wat 

bloemigheid. mineraal, verfrissende zuren, 

lichtvoetig maar boordevol karakter. 

Topkwaliteit.  

Kéknyelű is een zeldzaam Hongaarse druivenras. Het ras is lastig te telen met een lage 

opbrengst. De wijn ervan heeft een lichtgroene kleur en is fris geurig. De Kéknyelű lijkt op de 

kiralyleanyka en wordt verbouwd in de wijnregio`s Eger en Badacsony. 

http://www.szaszipince.hu/


 

Wijnen uit Slovenië 

 

Slovenië is van herkomst een traditionele wijnproducent. In het land werd al wijn 

geproduceerd voor de komst van de Romeinen. Sloveense wijnbouwers willen mee 

concurreren op de Europese en wereldmarkt en bespreken momenteel voorstellen om 

de wijnbouw te professionaliseren. In Slovenië bestaat een traditie van merkwijnen, 

waarbij druiven uit verschillende herkomstgebieden samen worden gevinifieerd. Dat 

er een groot potentieel is aan kwaliteit, bewijzen de kwalitatieve rode en (vooral) witte 

wijnen die geproduceerd worden in de regio Friuli in Italië, die grenst aan Slovenië. 

Een aantal Italiaanse wijnmakers stak de grens over en produceert nu ook wijn in hun 

buurland. 

Klimaat & Bodem 

Slovenië kent drie klimaatzones. Bij Istrië en Triëst heerst een middellandszee-

klimaat, midden- en noord-Slovenië kennen een continentaal klimaat met koele 

zomers en in het oosten is het klimaat ook continentaal maar met hete zomers. 

Het noorden van Slovenië is bergachtig (Karawanken, Julische Alpen; tot 2863 m). 

Ten oosten van de Karawankn liggen de dichtbeboste uitlopers van de Oostenrijkse 

Norische Alpen (tot 1542 m); tussen Ljubljana en de Golf van Triëst ligt het 

kalkplateau Karst. De kern wordt ingenomen door heuvelgebied langs de Sava. De 

belangrijkste rivieren zijn de Sava en de Drava. Behalve aan de Adriatische kust kent 

Slovenië een Midden-Europees, zwak continentaal klimaat. Gemiddelde jaarlijkse 

neerslag is 1200–1400 mm, gemiddelde januaritemperatuur is -2 °C.  

Er zijn drie wijnregio’s te vermelden, Primoska (zuidwesten), Posavje (oosten/ zuid 

west) en Podravje (noord oost). Slovenië produceert 20 witte wijnen en 12 rode. 

Tussen deze rode wijnen noemen we de “Modra Portugalka”, wat blauw Portugees 

betekent. Het is vreemd dat de wijn deze naam heeft, daar het in Portugal niet 

voorkomt. Sommige wijn telers denken dat deze naam voortkomt omdat lang geleden 

deze druif uit Portugal is gehaald zo’n 2000 jaar geleden en in Portugal is verdwenen. 

 

 



 

Movia Rebula 16,00 

Producent Movia  
 
Alcoholniveau  13,5% vol. 

 www.movia.si  

 
Druivenras  rebula (Robola) 

Jaargang  2010 
 
Volume 750 ml 

Werelddeel  Europa 
 
Bewaartijd  3-4 jaar 

Land  Slovenië 
 
Soort sluiting  kurk 

Appellatie  Brda 
 
Landbouwtype biodynamisch 

Soort wijn  wit (fris, droog) 
 
 

 
Beschrijving : wijn afkomstig van biodynamische wijnbouw. 

wijngaarden gelegen in de heuvels op de grens met de 

Italiaanse appellatie collio. Koelere klimaatzone. 

Houtgelagerd in nieuwe Sloveense en Slavonische eik 

gedurende 18 maand. Lichtgele kleur met groene 

schakering. Traag ontluikende neus van vers fruit en 

lichte kruidigheid. Schitterende natuurlijke zuren die 

de rijpe oogst perfect in balans brengen. Grote 

complexiteit. Deze wijn is van zeer hoog niveau.  

  

Wijnen uit Slowakije 

 

In Slowakije is de wijnbouw waarschijnlijk door de Romeinen geïntroduceerd. Het 

milde klimaat in Slowakije en de bodemgesteldheid van o.a. Bratislava zijn uitermate 

geschikt voor de druiventeelt. Het maken van Slowaakse wijn is een dagelijkse bezigheid 

in het leven van vele Slowaken. De wijnbouwgebieden liggen in het zuiden van het land, 

van Bratislava in het westen tot Snina in het oosten. Ze behoren tot de meest noordelijke 

wijnbouwgebieden van Europa.  
 

Het bijzondere van de wijnbouwgebieden in Slowakije is tweeledig. Enerzijds worden er 

wijnen met hogere inhoud van mineralen worden geproduceerd. Dit komt door de invloed van 

de grondeigenschappen. Deze wijnen bevatten meer natuurlijke zuren en volgens de nieuwste 

onderzoeken op het gebied van wijn en gezondheid bevatten zij ook beschermende stoffen, -

http://www.movia.si/


 

fenolen. (resveratrol, quercetin en catechin) Anderzijds is dat de klassieke technologieën van 

bescherming en zorg voor de wijngaard streng worden gehandhaafd, wat ook geldt voor de 

verwerking van druiven en de wijn. Door toepassing van deze technologieën worden de 

waardevolle ingrediënten behouden tot in het eindproduct: de wijn. 

 

Kwaliteitswijnen met predicaat worden onder strenge staatscontrole van de Slowaakse 

landbouw geproduceerd. Er mag geen suiker worden toegevoegd en er wordt een minimum 

hoeveelheid suiker in de druivenmost bepaald, met behulp van een suikermeter, zogenoemde 

normaliseerde mostmeter. 

Macik Versus 5 13,00 

Producent Tokaj Macik  
 
Alcoholniveau  10% vol. 

 
www.tokajmacik.sk  

 

Druivenras  bouvier, 

lipovina  

Jaargang  2010 
 
Volume 750 ml 

Werelddeel  Europa 
 
Bewaartijd  3-4 jaar 

Land  Slowakije 
 
Soort sluiting  schroefdop 

Appellatie  Tokay 
 
Landbouwtype biologisch 

Soort wijn  wit (halfzoet, 

aromatisch)  

 

 

Beschrijving : assemblage van Lipovina met bouvier. niet 

houtgelagerd. intens lichtgoudgele kleur. 

uitbundige aroma's van o.a. rijp fruit, honig, 

noten. zoetheid die licht gehouden wordt door de 

natuurlijke zuur- graad. volle smaak die toch 

licht overkomt door de lage alcoholgraag. lange 

afdronk.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tokajmacik.sk/


 

Wijnen uit Bulgarije 

 

Enkele decennia geleden kwamen de Bulgaarse wijnen op de markt, waar ze een niet zo beste 

reputatie kregen doordat ze vooral gericht waren op massaproductie. De laatste jaren is het 

echter zo dat de kwaliteit enorm gestegen is, onder impuls van enkele wijnfanaten en zelfs 

Franse grootmeesters die hun oog op Bulgarije laten vallen hebben als prachtig wijnland.  

Vooral in de jaren '80 van vorige eeuw palmden de spotgoedkope (2 à 3 euro) Bulgaarse 

wijnen de Europese rekken in. Miljoenen kartons Merlot, Chardonnay of cabernet werden 

gulzig gedronken door de niet té veeleisende consument. Toen zakte het Bulgaarse sprookje 

als een soufflé in elkaar. Maar: Bulgaria is back.  

We spreken in wijntermen zo vaak over de Nieuwe Wereld - waarmee we dan o.a. Zuid-

Afrika, Australië, Chili, Argentinië, ... bedoelen -, maar vergeten daarbij dat er ook nog 

‘nieuwe’ gebieden liggen in bijvoorbeeld Centraal -en Oost-Europa, die uit hun winterslaap 

ontwaken. Nieuw in de zin van: dringend opnieuw te ontdekken. Bulgarije beantwoordt 

perfect aan dit cliché. Archeologische studies situeren het begin van de wijncultuur er al 

tussen 6.000 à 3.000 voor Christus, met de Thraciërs als grote pioniers. Thracië, de regio die 

later de kern van het huidige Bulgarije zal worden, was ook het toneel van de eerste feesten 

ter ere van Dionysus en van de wijn. 

Toch gek dan dat dit pioniersland eeuw na eeuw verder wegzakt op de kwaliteitshitparade, 

met als dieptepunt de communistische bewindsperiode, toen de wijnindustrie een puur 



 

staatsmonopolie werd. Bulgarije was toen een megavolume producent, zelfs nummer 5 op 

wereldvlak, die toen massaal amper 80-Belgische frank kostende Merlots, Chardonnays of 

Cabernet Sauvignons op de Europese markten losliet. De meeste wijntjes smaakten in die tijd 

echter zoals het toenmalige staatsapparaat: saai of simplistisch. Veel druivenmateriaal werd 

trouwens ook in buurlanden aangekocht om dan in Bulgarije tot ‘eigen wijn’ omgetoverd te 

worden. 

We moeten dan ook wachten tot de val van het communisme in 1989 vooraleer de Bulgaarse 

wijnmakers stilaan konden afkicken van dit voor hen zeker knellende systeem. Het 

sleutelprobleem waarmee de wijnindustrie echter daarna jarenlang worstelde was enerzijds de 

moeizame herverdeling van het landbouwland (1995-2000) en anderzijds de nog complexere 

privatisering van de wijndomeinen (1998), waardoor er zelfs een druivenschaarste ontstond. 

In een mum van tijd halveerde niet alleen de export, maar ook de oppervlakte wijngaarden die 

nog werden geëxploiteerd kromp sensationeel.  

Eigenlijk gek dat we tot de 21
ste

 eeuw moesten wachten alvorens de Bulgaarse wijn weer 

stilaan op zijn qui-vive komt. Want troeven voor de productie van kwaliteitswijnen bezit het 

land in overvloed, met zijn 5 grote wijnregio’s, waarbij de Dounau-vlakte en de Thracische 

vallei het leeuwendeel van de oogst leveren. Zo bezit Bulgarije - dat tussen haakjes op 

dezelfde breedtecirkel ligt als Bordeaux of de Italiaanse Abruzzen - een mozaïek van micro-

wijnregio’s, met telkens een ander klimaat (van continentaal tot Mediterraan) en terroir 

(dichter bij de Zwarte Zee; al dan niet in de greep van het gebergte; diverse bodemtypes,…). 

Bovendien kunnen de Bulgaren er niet alleen terugvallen op internationale variëteiten - genre 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Noir,... -, maar 

ook autochtone soorten zoals de Rkatzeli, Pimid, Dimyat, Melnik, Gamza of Mavrud. 

Hierdoor kan er een brede waaier aan stijltypes worden geproduceerd, van droge witte tot 

mousserende wijnen, zoete likeurwijnen, lichtfruitige rode of zelfs heel krachtige, 

eikgelagerde rode cuvees. En dat bovendien in alle prijsvorken. We vinden al degelijke 

Bulgaren voor 6 à 7 euro in onze rekken, maar kunnen evenzo ‘grands crus’ kopen van 25 

euro of meer, die soms zonder blikken of blozen naast hun broertjes uit Bordeaux of 

Bourgogne kunnen staan. Kortom: het potentieel is gigantisch. 

Wat moet u als leek onthouden? Trek u in dit stadium niet teveel aan van formele appellaties 

of streken, maar kijk vooral naar producenten - interessant zijn wijnhuizen waar buitenlands 

kapitaal insteekt - en zeker de druiven(combinaties) op het etiket. 

En hier zijn twee trends. Eén: Bulgarije is altijd beresterk geweest op het vlak van mono-

cépages (wijnen van één druivensoort), maar naast de internationale klassiekers zoals Merlot 

of Cabernet, vinden we nu steeds vaker uitstekende inheemse monocuvees op basis van 

Mavrud of Rubin (kruising tussen Shiraz en Nebbiolo). Het proberen waard. 

Kortom: Bulgarije mag dan geregeld politiek en economisch een geurtje van ‘corruptie’ 

verspreiden, op wijngebied is het één van de beste leerlingen van de klas geworden. 

 



 

Uniqato Melnik 10,00 

Producent Damianitza  
 
Alcoholniveau  13% vol. 

 www.damianitza.bg  

 
Druivenras  melnik  

Jaargang  2008 
 
Volume 750 ml 

Werelddeel  Europa 
 
Bewaartijd  3-5 jaar 

Land  Bulgarije 
 
Soort sluiting  kurk 

Appellatie  Thracian Lowlands 
 
Landbouwtype conventioneel 

Soort wijn  rood (fruitig) 
 
 

 
Beschrijving : wijngaarden gelegen op het drielandenpunt van 

Bulgarije, Griekenland en Macedonië. authentiek 

Bulgaarse variëteit. houtgelagerd in Bulgaarse 

eik gedurende 10 maand. mediumrode kleur. 

aroma's van vers rood fruit en fijne specerijen. 

sappige wijn met verfrissende zuren. 

toegankelijke tannines.  

 

 

Redark 12,50 

Producent Damianitza  
 
Alcoholniveau  14,5% vol. 

 

www.damianitza.bg  

 

Druivenras  cabernet 

Sauvignon, 

Rubin, reuen  

Jaargang  2007 
 
Volume 750 ml 

Werelddeel  Europa 
 
Bewaartijd  4-6 jaar 

Land  Bulgarije 
 
Soort sluiting  kurk 

Appellatie  Trakiiska Nizina 
 
Landbouwtype conventioneel 

Soort wijn  rood (soepel 

volrond)  

 

 

Beschrijving : wijngaarden gelegen op het drielandenpunt van 

Bulgarije, Griekenland en Macedonië. deze 

topwijn is een assemblage van cabernet 

Sauvignon met de locale Rubin en ruen. rune is 

een kruising van melnik en cabernet, Rubin is 

een kruising van nebbiolo en syrah. houtgelagerd 

gedurende 9 maand in Bulgaarse en Franse eik. 

intens donderrode wijn met zwarte schijn. 

complexe neus van vanille, zwart fruit, kruiden. 

zijdezachte smaak met lange afdronk. zeer goede 

alcoholintegratie. 

 

 

http://www.damianitza.bg/
http://www.damianitza.bg/


 

Wijnen uit Libanon 

 

Is één van de oudste in de wereld. De moderne wijnbouw vindt voornamelijk plaats in de 

Bekavallei - rondom Baalbek - waar het warm en zonnig is. In 1998 waren er nog slechts vijf 

wijnmakerijen van betekenis. Ondanks de vele conflicten die het land kent, wordt er jaarlijks 

toch nog zo’n 5 miljoen liter wijn geproduceerd op ongeveer 30.000 ha wijngaard. In 2010 

werd dit gerealiseerd door ruim 30 wijnbedrijven. 

Geschiedenis 

De wijnbouw in Libanon vindt er al zo’n 8000 jaar plaats. Het land ligt in een driehoek die de 

bakermat is van de wijnbouw welke wordt gevormd door de Kaukasus (het tegenwoordige 

Armenië en Georgië ), Mesopotamië (het tegenwoordige Irak ) en Palestina. 

De Feniciërs brachten 5000 jaar geleden de eerste wijnstokken langs de kuststrook in cultuur. 

Uit opgravingen bij de stad Byblos zijn hier aanwijzingen voor gevonden. Door Robert 

Ballard - een oceanograaf uit de Verenigde Staten - zijn twee Phoenische wrakken van 750 

jaar BC gevonden met daarin een lading wijn die nog intact was. De wijn lijkt door de 

Feniciërs te zijn beschermd door een laagje olijfolie op de wijn en vervolgens verzegeld door 

een dennenhouten-stop met hars. Wijn heeft een belangrijke rol gespeeld in de Fenicische 

religie. De Griekse god Dionysus dan wel de Romeinse god Bacchus hebben hun oorsprong 

van de wijnrituelen uit het Kanaän. 

In de stad Baalbek staan de ruïnes van de Tempel van Bacchus welke door de Romeinen in de 

2e eeuw BC is gebouwd ter ere van hun wijngod Bacchus. Er zijn vele afbeeldingen te zien 

van wijnranken en wijnconsumptie… 

Het waren de Venetiaanse kooplieden die rond de middeleeuwen de wijn exporteerden naar 

Europa. 



 

In 1517 - toen het grondgebied van het hedendaagse Libanon deel uitmaakte van het 

Ottomaanse Rijk - was wijn verboden. Behalve dan voor religieuze doeleinden. 

De wijn en wijnhuizen 

Alle grote wijnmakerijen bevinden zich in het zuidelijke deel van de Bekavallei. CHATEAU 

Ksara is de grootste en neemt 70% van de landelijke productie voor zijn rekening. Het is 

overigens niet meer verbonden met het Jezuïetenklooster van Tanail. Het is in 1972 verkocht. 

Het één na grootste wijngoed is CHATEAU Kefraya. Hun voormalige wijnmaker Yves 

Morard heeft daar in de buurt Cave Kouroum opgericht. 

Zo’n 50% van de totale productie Libanese wijn wordt geëxporteerd naar voornamelijk het 

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. 

Les Bretèches du Château Kefraya 9,50 

Op Château Kefraya begint de oogst ieder jaar tussen 25 augustus en 1 september, 

afhankelijk van de monsters genomen van de wijngaard voor iedere kleur en iedere 

druivensoort. Deze monsters helpen ons erachter te komen wat het niveau van de 

natuurlijke suikers is, de totale zuurgraad en de pH-waarde van de druiven. 

Tijdens de oogst plukken ze elke druivensoort, zonder de bladeren, afzonderlijk van 

elkaar met de hand, en brengen deze binnen een paar minuten naar de vaten. Het begin 

van het vinificatieproces is dan een feit. Op deze wijze is het mogelijk om de speciale 

en authentieke wijn te maken die zo persoonlijk is voor Château Kefraya. Mooie 

kersenrode kleur. levendige neus van rood fruit en kruidige toetsen. Zacht-fruitige, 

soepele wijn. vlezige en zwoele wijn. assemblage van 54% Cinsault, 10% cabernet 

Sauvignon, 10% syrah, 20% tempranillo, 2.5% Carignan 2.5% Mourvèdre en 1% 

Grenache. 

 

 

Veel Proefgenot 

Paul 


