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Wijnen uit Centraal-Europa 
De nieuwe oude wereld 

• Historische wijncultuur – duizenden jaren oud 
• Teloorgang na WO II – communisme 
• Kwantiteit ipv kwaliteit 
• Na de val van het Ijzeren gordijn 
 - heropbouw, geld nodig 
 - nieuwe generatie wijnbouwers 
 - buitenlandse investeringen 
 - subsidies Europese Gemeenschap 
• Infrastructuur - marketing 



Slovenië 

• Slovenië wijngebied 4de-5de eeuw voor Christus 
• Einde 19de eeuw Phyloxera – failliet 
• Joegoslavische coöperatieven na WOII – volume 
• 1991 steile opmars kwaliteit, onafhankelijkheid 
• Onder impuls Duitse en Oostenrijkse wijnexperts 
 



Slovenië • Klimaat: Alpien en mediterraan tegelijkertijd 
• Volle zon in de wijngaard – sneeuw op de Alpentoppen 
• Warmte overdag – Koelte ‘s nachts 
• Wind van de Adriatische Zee 
• Alpen bieden bescherming 
• Puur en gezond fruit, de basis voor goede wijn. 

Druivenrassen: 
 
Podravje regio – Jeruzalem 
• Sauvignon blanc, chardonnay, riesling, pinot noir,  
      merlot, sipon, pinot gris, yellow muscat 
 
Primorje regio 
• Rebula, Zelen, Refosk,  
• Orange wines 



Slovenië Kogl 1542 
 

Mea Culpa – Sauvignon Blanc 2015 

• 7ha – 300 meter boven zeeniveau 
• 3500 wijnstokken per ha 
• Hellingen 25-30% 
• 30 jaar oude wijnstokken 
• Klei, zandsteen, Pannonische vlakte 
• Koel klimaat, invloed Alpen, warme dagen, frisse nachten 

• Intense smaakexpressie 
• Handgeplukte druiven 
• Opbrengst 5 ton per ha 



Hongarije 

 
•  5de eeuw Hongaren vanuit centraal Azië via Turkije (Bor = wijn, niet Latijns) 
•  Middeleeuwen op grote schaal wijn gemaakt 
•  16de en 17de eeuw – turkse bezetting (Serven vluchten noordwaarts en introduceerden Kadarka 
 => basisdruiven voor Bikaver (stierenbloed)  
•  Louis XIV – wijn der koningen koning der wijnen "Vinum Regum, Rex Vinorum“  
•  18de en 19de eeuw – 1730 eerste officiële classificatie wijnen Tokaj  (Oostenrijk-Hongarije) 
•  2 wereldoorlogen en 20ste eeuw 
 



Hongarije 

 
• 22 wijnregio’s 
• Belangrijkste regio’s: Tokaj, Eger, Balaton, Villany – Tokaj is werelderfgoed Unesco sinds 2002 
• Franse invloeden Tokaj 
• Belangrijkste druivenrassen: Olaszrizling, Furmint, Harslevelu, Juhfark, Kékfrankos, Kadarka, Cabernet F & S 
• Warme zomers, koude winters, voldoende neerslag 
• Bodem: Tokaj, Somlo regio – vulkanisch, Zuiden Villany – kalksteen, krijt 

 



Hongarije Carpinus 
 

Tokaj Furmint Grand Reserve 2015 

• 7ha – Tokaj, oudste wijnstokken zijn van 1980 
• Familiebedrijf, Edith & Istvan Bai 
• Typische Tokaj variëteiten: Furmint, Harslevelu,  
• Bodem: Vulkanisch 
• Aszu wijnen: botrytis cin., edelrot 3 tot 6 puttonyos 
• Ochtendnevels, voorwaarde voor edelrot. 
• Warme droge zomers, koude winters 

 



• Wijnbouw 3000 jaar oud – Thracië 
• Phylloxera 
• Met Franse hulp – Bulgaarse druivenrassen enten op Amerikaanse stokken 
• Bulgaarse druiven: Mavrud, Misket, Rubin, Ruen, Gamza 
• Communisme – cooperatieven – massa 
• Jaren 70 export naar Westen onder impuls Amerikanen Cabernet & Merlot 
• Moderniseren een must – opgelegd door overheid 70% van winst investeren 
• Gematigd continentaal klimaat, diversiteit aan bodems 

Bulgarije 



Bulgarije Angel’s Estate 
 

White Stallion 2015 – Viognier/Chardonnay 

• Eerste aanplanting 2007 
• 106 ha 
• 5000 wijnstokken/ha 
• 80% chardonnay – 20% viognier 
• 6 maanden Franse barriques 
• Handgeplukt, strenge selectie 

• Gematigd continentaal klimaat 
• 110 zonnige dagen, milde winters 
• Bodem: zand, klei, kalk 



Kroatië 

• Recent verleden: communisme – Balkanoorlog 
• Jonge generatie wijnmakers, groei toerisme 
• Noorden: Grasevina, Muskat, Traminer, Pinot gris 
• Istrië: Malvasia, Teran(refosk), merlot, cabernet 
• Istrië: mild mediterraan, 2600 uren zon,  kalk, grijze en zwarte klei 
• Dalmatië: Plavac Mali, steile hellingen, (donkey harvest) 
 



Kroatië Enjingi - Slavonia 
 

Venje 2007 (Grasevina, Riesling, Sauvignon, Pinot Gris, Traminer) 

• Familiebedrijf – 125 jaar – 50 hectare 
• Ivan Enjingi eerste privé wijnbouwer  
• Zanderig leembodems tot extreme rotsachtige bodems (mineraal) 
• Gemiddelde leeftijd stokken 15 jaar. 
• Deel 35 jaar oude stokken  
• Bio-wijnen 
• Rijke minerale bodems 
• Optimaal klimaat (warme zomers, koude winters, frisse bries) 
• Inheemse gisten, inheemse Slavonische eiken vaten 
• Lage opbrengsten 
• Complexe wijnen met groot verouderingspotentieel 
• Blend Grasevina, Riesling, Sauvignon Blanc, Pinot Gris en Gewürztraminer  
• Apart gefermenteerd en opgevoed in Slavonische eiken vaten 
• Zoete eiktoets, vanille en zoete kruiden, rijp fruit appeltjes, honing en florale toetsen. 
• Body en uitstekend verouderingspotentieel. 

 



• Wijnland van oudsher 
• Topperiode 17de eeuw – Europese hoven 
• 19de eeuw nauwe banden met Frankrijk 
• Na WO II - same story 
• Nu Modernisering – investeringen 
• 209000 ha = 1,7% beplantbare opp 
• Verschil noord en zuid terroirs (hoogte, 
      positie, helling, exposure zon, rivieren,..) 
• Zelfde breedtegraad als Frankrijk 
• Continentaal klimaat wordt getemperd  
     door de Zwarte zee, Donau en de hoogte 
     van het Karpatisch gebergte (2500m) 
• Transylvanisch plateau 400 m 
• Donau in het Zuiden naar Zwarte Zee 
• Warme zomers, koude winters 
• Rotsachtige bodems, zanderig in de kust regio 

 

Roemenië 

Inheemse druivenrassen: Feteasca neagra, Feteasca alba, Feteasca regala, Tamaoisa romaneasca,  



Roemenië Sahateni 
 

Artisan – Feteasca neagra 2012 

• Eerste aanplanting 2003 
• 82 ha – klei, kalksteen 
• Dealu Mare regio – zuiden 
• 100% Feteasca neagra 
• 18 maanden vatrijping 

 
 

• Oscar Wijnkoopgids Frank vd Auwera 



Moldavië 
• Vorm tros druiven 
• Gelegen tussen Roemenië en Oekraïne 
• Wijngeschiedenis 7000 jaar oud 
• Hoogtepunt 19de eeuw actief gesteund overheid 
• Internationale furore 1878 Wereld expo Paris 
• Phyloxera einde 19de eeuw 
• Wijnschuur voor Sovjet Unie 
• 10% van het land bedekt met wijngaarden 
• Kwaliteitsverlies Sovjet Unie 
• Republiek sinds 1991 
• Buitenlandse investeringen, Fransen, USA 
• Ban Moldavische en Georgische wijnen 2006 
• Westen - kwaliteitsverbeteringen 
• Toenadering Europese Unie – nieuwe ban 
 



• Gefragmenteerd relief, heuvelachtig, zonnige plateaus en 
vlaktes 

• Veel riviertjes die uitmonden in de 2 grote rivieren Dniester 
en Prut 

• Gematigd continental klimaat met invloeden van de Zwarte 
zee 

• Gelegen op de 46-47˚breedtegraad, net zoals de bekende 
wijnregio’s in Europa (Bordeaux) 

• Rode wijnen Zuiden, Witte wijnen centrale deel vh land 
• 112000 ha wijngaarden 
• 4 historische wijnregio’s: Valul lui Traian, Stefan Voda, Codru 

en Balti. 
• Internationale druivenrassen: pinot noir, cabernet, merlot,… 
• Inheemse druivenrassen: rara neagra, feteasca alba, 

feteasca neagra 



Moldavië Purcari 
 

Negru de Purcari 2011 

• Best kept secret regio’s 
• 70% Cabernet Sauvignon, 25% Saperavi, 5% Rara neagra 
• 18 maanden op Franse eiken barriques 

 
 



Bulgarije Damianitza 
 

Redark 2012 

• Eerste aanplantingen 1997 
• Struma Vallei – Zuidwest Bulgarije, grenzend aan Griekenland 
• No man’s land 
• 45% Cabernet Sauvignon, 30% Rubin, 25% Ruen 
• 9 maanden op Franse eiken barriques 

 
 



Hongarije Malatinszky 
 

Cabernet Franc 2009 

 
• 30 ha in Villany – Siklos, zuiden Hongarije, nabij Kroatische grens 
• Bodem: Löss, klei, kalk 
• Sinds 2009 bio gecertificeerd 
• Begonnen als sommelier in Boedapest ‘Gundel’ 
• Pichon Longueville, Lynch-Bages, Cos d’Estournel 
• Passie voor Cabernet Franc 
• 100% Hongaarse eiken vaten, gebruikte 
• 15 maanden vatrijping 
 



Wijnproeverij 1 & 2 april 2017 
 

Orshof Neerglabbeek 
 

Allen welkom !! 


