Proefavond 17 oktober 2015

o.l.v. Jiri Peijffers

Zwarte Zee :
Cradle of Wine
Terug naar de oorsprong van de wijnbouw.
Het is immers in Georgië dat, nog tijdens het stenen tijdperk (6.000 tot 3.000 BC), de
wijnbouw als natuurlijk product zijn oorsprong kende. Van daaruit verspreidde dit zich
verder naar Rusland en de andere landen rond de Zwarte Zee.
Jiri Peijffers, onze gast van de avond, is zaakvoerder van Savino (opgericht in 2011) en
docent in de sommelier-opleiding bij Syntra-Antwerpen.
Hij heeft inmiddels een reputatie opgebouwd op het vlak van Centraal- & Oost-Europese
wijnen. Hij gaat daarbij op zoek naar de autochtone druiven in die specifieke regio’s. Wij
mogen ons dan ook verwachten aan nieuwe en vooral intense smaakervaringen.
Maar eerst een uitermate interessant en volledig overzicht qua info en cijfers over de regio,
met natuurlijk dank aan onze gastspreker.

Geografie

Klimaat

Stukje geschiedenisles

(dat is onvermijdelijk):

6000 – 3000 vC: het nieuwe stenen tijdperk:

In het Transcaucasisch gebied vind je de eerste nederzettingen, in navolging van
Mesopotamië (Tigris & Eufraat) en wijn blijkt erbij te horen:

De beweging van de volkeren zorgt voor de verspreiding van de “wijnbouw”
Via Oekraïne worden rond 3500 vC de eerste Grieken gevoed met wijnkennis.
3000vC – 350nC:
de Griekse periode

27vC – 400nC: de Romeinse periode

1400 – 1920nC: de Ottomaanse periode

na 1920

GEORGIË –

43° tot 41°Nbreedte

Oppervlakte 70.000 km² - 4,5 miljoen inwoners. Hoofdstad: Tbilisi.
Religie: 88% Katholiek & 9% Islam.
Grenst aan: Zwarte Zee – Rusland – Azerbeidjan – Armenië - Turkije
Belangrijkste rivieren: Rioni – Koera. / Gebergte: Kaukasus.
Klimaat: algemeen een vochtig subtropisch klimaat, in Centraal-Georgië een warm
continentaal klimaat.

1 Kakheti : wit & rood. 70% van de Georgische wijnen komt uit deze regio.
Het klimaat is mild en subtropisch. Gemiddelde temperatuur 11°C, neerslag 600mm/jaar.
De belangrijkste druiven: Mtsvane, Rkatsiteli, Chavkapito & Saperavi.

2 Qartli : wit. 15% van het Georgisch wijnbouwareaal.
Gemiddeld continentaal klimaat. Mildere winters. Neerslag 400mm/jaar, droge en hete
zomers. De heuvelachtige structuur beschermt tegen vrieskou en droogte.
Hier wordt veel schuimwijn gemaakt

3 Imereti: wit & rood. 10% van Georgische wijn komt uit Imereti.
Gemiddeld tot koud continentaal klimaat met 1500mm/jaar regen.

4 Racha Lechkhumi: wit & rood.
Overgang subtropische zone naar een gemiddeld continentaal klimaat. Aan de voet van het
Kaukasusgebergte met toppen tot 5000 m. Het gebied ligt op een hoogte van 600-800m. De
beroemde wijn Khvanchkara komt uit deze regio.

5 Black Sea Coast: voornamelijk wit
Een subtropische zone aan de Zwarte Zee. Hoge luchtvochtigheid en veel neerslag.
De kwaliteit van de wijnen is over het algemeen gemiddeld.

Weetjes, druiven & wijnen:
-

45.000 ha wijngaard waarvan 85% wordt geëxporteerd.
Classificatie: regionalwine – single vinyard wine – SVA = specific viticulture area.
Hier worden een aantal regels opgelegd gekoppeld aan een wijnstijl.
Georgië beschikt over 500 autochtone druivenrassen waarvan 35 voor kwaliteitswijn.
De toppers: Mtsvane, Rkatsiteli, Krakhuna, Saperavi, Ojaleschi
Sinds oktober 2012 erkend als: ‘The Cradle of wine’!!
Wijnvinificatie gebeurt traditioneel of op de Europese wijze. De traditionele techniek
gebeurt met amforen, de zogenaamde Qvevri.
55% van de huidige export is naar Oekraïne!
In 2005 kwam er een boycot vanuit Rusland t.a.v. de Georgische wijnen. Tot dan werd
90% van de wijnen geëxporteerd naar Rusland. Nu in 2013 worden er terug wijnen
toegelaten in Rusland. De boycot heeft geleid tot een ommekeer t.a.v. kwaliteit om
tegemoet te komen aan de Westerse markt.

RUSLAND – 82° tot 41° Nbreedte
Een totale oppervlakte van zowat 17.000.000 km², 145 miljoen inwoners.
Hoofdstad: Moskou
Als we ons naar de specifieke wijnregio richten:
Gebergte: Kaukasus (t.h.v. Georgië) en Oeral.
Klimaat: omgeving Zwarte Zee een warm continentaal tot vochtig subtropisch klimaat.

Weetjes, druiven & wijnen:
-

Zowat 65.000 ha wijngaard
BUHÓ – buho – wine, liquor // uitspraak [vee-NOH]
Andere statuten: young, ordinary, ordinary aged, vintage & collection

-

-

Bekende wijnhuizen: Chateau le Grand Vostok, Fanagoria, Abrau-Durso winery,
Lefkadia, Vedernikov, Praskoveya, Gai-Kodzor Vineyards, Tsimlyansk wine factory,
Chateau du Talus, Myskhako, Sauk Dere winery, Château Tamagne
80% van de wijnen met Russisch label zijn geïmporteerde wijn.
Autochtone blauwe druif met potentieel: Krasnostop
Er wordt hard gewerkt aan een wijncultuur

OEKRAÏNE – 52° tot 44°Nbreedte
Oppervlakte bedraagt 600.000 km². 45 miljoen inwoners. Hoofdstad: Kiev.
Religie: Orthodox + 8% Rooms-Katholiek.
Grenst aan: Moldavië, Hongarije, Slowakije, Wit-Rusland, Rusland, Zwarte Zee
Belangrijkste rivieren: Dnjestr – Dnjepr – Donets.
Gebergte: Karpaten (Westen) & bergen op Krim
Klimaat: Noord- en Centraal-Oekraïne een gemiddeld continentaal klimaat. In het zuiden
een warm continentaal klimaat en op het schiereiland Krim een vochtig subtropisch
klimaat.

1 Zakarpattia of Carpatian Ruthenia:
Aan de grens met Hongarije & Slowakije. Geografie beïnvloed door de Karpaten.

2 Odessa of Bessarabia
Aan de grens van Moldavië, aan de oostkant van de Dnjestr.

3 Zuid-Oekraïne : Nikolayev, Kherson, Zaporizhia
Zeer verspreid wijnlandschap zonder uitgesproken structuur

4 Republiek Krim of Crimea
Meest gekende regio. Gekend voor zijn stille wijnen maar voornamelijk voor zijn
versterkte wijnen. Bergachtige structuur. Subtropisch klimaat.

Weetjes, druiven & wijnen:
-

95.000 ha wijngaard waarvan 67% privé-eigendom en hiervan 44% coöperatief.
RNO als statuut, Regulated Names by Origin, doch zonder enige structuur…
Andere labels: young, ordinary, ordinary aged, vintage & collection.
Oekraïne heeft vnl gigantische wijnhuizen. Inkerman 5.500 ha, Massandra 4.000 ha
Artyomovsk maakt enkel schuimwijnen van druiven uit het Krim. In de regio Donetsk
hebben ze 26 ha ondergrondse kelders
Golytsin, bekend als de vader van de moderne Oekraïnse wijnbouw heeft wel 600
druiven getest en gecultiveerd op het schiereiland Krim.
Nog steeds een groot aandeel bestaat uit minderwaardige wijn!
Oekraïne werkt verder aan de privatisering van de wijnindustrie.

MOLDAVIË – 48° tot 45°Nbreedte
Oppervlakte bedraagt 33.000 km², 4 miljoen inwoners, waarvan 70% etnische
Moldaviërs. Hoofdstad: Chisinau / Religie: Orthodox 98%
Grenst aan: Servië, Hongarije, Oekraïne, Moldavië, Zwarte Zee, Bulgarije
Belangrijkste rivieren: Proet – Dnjestr.
Gebergte: Grenst aan Karpaten.
Klimaat: Een algemeen gemiddeld continentaal klimaat. Met lange en strenge winters.
Neerslag bedraagt 500 – 600 mm/jaar.

Noord : Balti-regio
Wit, met klassieke Franse druiven maar ook Feteasca Alba. Gemiddeld continentaal
klimaat. Koude winters. Ongeveer 550 mm/jaar regen. Kleinste wijnregio met slechte +/6000 ha aanplant. In de regio worden vele druiven-distillaten gemaakt.

Centraal : Codru-regio
Wit. 31.000 ha wijngaard. Gemiddeld continentaal klimaat. Mildere winters. De
heuvelachtige structuur beschermt tegen vrieskou en droogte. Ook hier voornamelijk
Franse druiven en de druiven Feteasca Alba en Regala.

Oostelijk : Dnjestr-regio
Voornamelijk rood. 15.000 ha wijngaard. Gemiddeld continentaal klimaat met invloed van
de Zwarte Zee. De wijngaarden gelegen aan de westkant van de rivier Dnjestr. Vooral
Merlot, Cabernet Sauvignon & Rara Neagra

Zuidelijk : Cahul-regio
Voornamelijk rood. Gemiddeld continentaal klimaat. Korte winters, lange zomers, 400
mm/jaar, duidelijk de droogste & warmste wijnregio. Grootste wijnregio van Moldavie:
52.000 ha. Gemiddeld 300 m boven zeeniveau. TOP-regio voor rood met Pinot Noir,
Merlot & Cabernet Sauvignon. Cahul staat ook bekend voor zijn zoete wijnen.

Weetjes, druiven & wijnen:
-

150.000 ha wijngaard waarvan 30% rood en 70% wit.
Van een classificatie is in Moldavië nog geen sprake.
90 tot 95% van de wijnen wordt geëxporteerd (75% van de schuimwijnen).
De wijnsector omvat 20% van BNP en ongeveer 25% van de tewerkstelling.
In 2006 beslist Rusland om geen wijnen uit Moldavië te importeren. Toen nog werd er
85% geëxporteerd naar Rusland. Deze ban werd opgeheven in 2007.
Het druivenassortiment is heel Frans gezind maar vertoond ook veel gelijkenissen met
Roemenië. Ook vind men er terug Saperavi & Rkatsiteli
Negru de Purcari is een rode blend die in 1878 goud won in Parijs.
Cahor is een gekende zoete wijn. Vroeger: wijn uit Cahors (Fr) met honing.
Cricova is het grootste domein m.b.t. schuimwijn met ongeveer 60 km wijnkelder.
Pucari is het oudste wijndomein dat nu nog steeds meedraait aan de top.
Algemeen zijn de wijndomeinen relatief groot. Boutique-wineries zijn nog nieuw.

ROEMENIË – 47° tot 43°Nbreedte
Oppervlakte bedraagt 240.000 km², 21 miljoen inwoners, ongeveer 90% etnische
Roemenen. Hoofdstad: Boekarest. Religie: Orthodox.
Grenst aan: Servië – Hongarije – Oekraïne – Moldavië – Zwarte Zee – Bulgarije.
Belangrijkste rivieren: Donau – Mures – Somes – Olt. Gebergte: Karpaten & Apuseni.
Klimaat: Koud tot gemiddeld continentaal klimaat in het binnenland. Aan zee een warm
continentaal klimaat. Neerslag bedraagt 400 – 600 mm/jaar.

Noord-oostelijk : Moldova-regio
In het noorden voornamelijk wit. Meer rood naar het zuiden toe. Gemiddeld continentaal
klimaat. 35% van de aangeplante stokken in Roemenië staan in deze regio. Bekend voor:
de wijn Cotnari en zijn wijnen van de druif Aligoté (Jassy).

Centraal : Transylvania
Wit. Van koud tot gemiddeld continentaal klimaat. Koude winters!! Sterke temp
verschillen (extremen: 70°C), 2000 uur zonlicht/jaar. De westenwind droogt de druiven.
Een plateau omgeven door de Karpaten en het Apuseni gebergte.

Westelijk : Banat, Crisana & Maramures
In Banat rood & wit, in het noorden meer wit. Overgang van Karpaten naar de
Hongaarse/Pannonische Laagvlakte. Gemiddeld continentaal klimaat met in het zuiden
mediterrane invloeden. In Recas het bekendste domein: Cramele Recas

Zuid-oostelijk : kustregio Dobrogea
Voornamelijk wit maar ook rood. Mediterraans klimaat. Warmste regio van Roemenië met
minste neerslag. Gelegen aan de Zwarte Zee met Murfatlar als bekendste deelregio.

Zuiden : Muntenia & Oltenia
Voornamelijk rood. Gemiddeld continentaal klimaat. In het noorden de meridiale karpaten.
45% van de wijnbouw van Roemenië is hier te situeren. TOP-regio voor rood. Grote
kwaliteitsdomeinen. Vooral bekend voor de cultivatie van Franse druiven.

Weetjes, druiven & wijnen:
-

190.000 ha wijngaard waarvan 40% van de aanplant hybride druiven.
DCO als statuut. Denomination of Controlled Origin.
Andere statuten: Reserve, VDQS, landwijn & tafelwijn. Ook worden de predicaten
gehanteerd zoals we die kennen in Duitsland.
Bekendste inheemse druiven: Feteasca & Babeasca Neagra, Feteasca Alba & Feteasca
Regala, Tamaioasa Romaneasca, Busuioaca de Bohotin, Grasa de Cotnari.
Cotnari is een gebotritiseerde wijn. Als blend van FA, GC, TR & Francusa !!
Roemenië heeft altijd gewerkt op zijn eigen typische druiven/wijnen
90 tot 95% van de wijnen wordt in Roemenië geconsumeerd. 75% van de wijnen
dragen het label tafelwijn
Met voorsprong de meest aangeplante druif: Feteasca Regala (17.000 ha)

BULGARIJE – 44° tot 41°Nbreedte
Oppervlakte bedraagt 111.000 km², 7 miljoen inwoners, meer dan 80% etnische Bulgaren.
Hoofdstad: Sofia. Religie: Orthodox
Grenst aan: Macedonië – Servië – Roemenië – Zwarte Zee – Turkije –
Griekenland Belangrijkste rivieren: Donau – Iskar – Miritsa – Strimon
Gebergte: Balkan - Rhodopen
Klimaat: Koud tot gemiddeld continentaal klimaat met aan de zee een gemiddeld oceaan
klimaat tot een vochtig subtropisch klimaat.
Neerslag bedraagt 600 mm met in de bergen tot 1000 mm/jaar.

Noordelijke regio – Donau-vlakte
Wit & Rood. Afwisselend warm tot gemiddeld continentaal klimaat. Bekend voor zijn
klassieke druiven maar ook Fetiaska, Gamza en Rubin.

Noord-oostelijk – Black Sea Region
Wit. 30% van de aangeplante stokken in Bulgarije staan in deze regio. Hier klassieke
druiven maar ook Rkatsiteli, Dimyat & Traminer. Vochtig subtropisch klimaat

Zuid - Thracian Valley:
Rood. Gemiddeld continentaal klimaat. In het noorden het Balkan-gebergte, in het zuiden
het Rhodopen-gebergte. 35% van de wijnbouw van Bulgarije is hier gesitueerd. Krijgt de
meeste erkenning van het buitenland. Grote kwaliteitsdomeinen. Inheemse TOP druif
Mavrud

Zuid-westelijke regio - Strouma River Valley
Rood. Kleinste regio. Gemiddeld continentaal klimaat met mediterrane invloeden. Bekend
voor Cabernet Sauvignon, Syrah & Merlot. Inheemse kwaliteitsdruiven: Melnik & Pamid

Weetjes, druiven & wijnen:
-

140.000 ha wijngaard & 15de plaats wijn producerend land.
Controliran is het Bulgaarse statuut gelijk aan AOC. Andere statuten: Reserve, VDQS,
landwijn & tafelwijn.
Bekendste inheemse druiven: Dimyat, Melnik, Mavrud & Rubin.
Eind jaren ‘80 bekend voor zijn goedkope supermarktwijnen. Daarna verdrongen door
de nieuwe wereldwijnen.
Vanaf de jaren 2000 terug de kracht van inheemse druiven en wijnstijlen ontdekt. En
hiermee nu wereldwijde erkenning verkregen. 80% wordt geëxporteerd.
Domaine Boyar is de grootste en meest gekende wijnproducent.

TURKIJE – 42° tot 36°Nbreedte

Oppervlakte bedraagt 783.000 km²
80 miljoen inwoners, ong. 73% Turken & 21% Koerden.
Hoofdstad: Ankara / Religie: 95% Islam maar is toch een seculiere staat.
Grenst aan: Bulgarije, Zwarte Zee, Georgië, Armenië, Iran, Irak, Syrië
Turkije kent geen echt voor de wijnbouw belangrijke rivieren.
Gebergte: Taurus- & Pontisch gebergte.
Klimaat: veel variatie, van continentaal tot subtropisch-, oceaan- en steppe klimaat
TURKIJE – 4 Wijngebieden:

Noord-westelijk – Marmara
Wit & rood. 13% van de Turkse wijnen komt uit deze regio. Het klimaat is zeer
gevarieerd. Maar steeds mediterraans beïnvloed. Een gemiddelde temperatuur van 14°C
en neerslag +/- 550 mm. De belangrijkste druiven: Cabernet Sauvignon, Adakarasi,
Sauvignon Blanc & Viognier

West – Aegean
Voornamelijk wit. 52% van het Turkse wijnbouw-aureaal. Mediterraans klimaat. Mildere
winters warme zomers. Neerslag 550mm/jaar. Produceert zowat 50% van de Turkse wijn.
Nagenoeg alle druiven die voorkomen in Turkije zal je hier vinden.

Zuid-westelijk – Mediterrane regio
Klein gebied rond Elmali. Vooral rood. 0,2% aandeel van de Turkse wijnproductie. Warm
mediterraan klimaat. 500 mm/jaar neerslag en gem. 15°C. Bodem bestaat uit leem & kalk.

Centraal – Anatolia:
Voornamelijk rood. Omvat 4 deelregio’s: South-East Anatolia, Mid-Eastern Anatolia,
Mid-Northern Anatolia & Mid-Southern Anatolia. Samen omvatten deze regio’s 30% van
het wijnbouw-aureaal. De gehele regio bevindt zich in het Steppe klimaat, tussen de 500 –
750 mm/jaar neerslag. In Mid Southern Anatolie tref je nog redelijk wat witte druiven
aan. De meest gebruikte druiven: Boğazkere, Kalecik Karası, Öküzgözü, Narince.

Weetjes, druiven & wijnen:
-

Turkije is de 4de grootste druivenproducent en staat slecht 41ste als wijnproducent.
Slechte 16% van de Turkse bevolking drinkt wijn. Het merendeel wordt geëxporteerd
en gedronken door de toeristen.
Turkije kent geen statuut vergelijkbaar met het AOC.
Turkije telt +600 autochtone druivenrassen waarvan 50 voor kwaliteitswijn. Vb.:
Bogazkere: blauwe druif / hoge tannine / rijp midden oktober / vnl in Anatolië en
Aegean.
Öküzgözü: blauwe druif / fruitige wijnen / hoge aciditeit / vnl in Anatolië en
Aegean.
Narince: witte druif / betekenis: delicaat / droog en halfdroge wijnen / fruit en
florale accenten / vnl in Zuid-Anatolie.
Adakarasi: blauwe druif / een rijk fruitig pallet.
Kalecik Karasi: Pinot Noir stijl wijnen…
Misket: muscat

-

Het is toegelaten alcohol te drinken in Turkije al is de houding eerder negatief te
noemen. De belasting en accijnzen op alcohol zijn zeer hoog (185%).

Bron & copyright : Jiri Peijffers , www.savino.be

Domeinen & Wijnen
GEORGIË
Winery Khareba Ltd.

http://www.winery-khareba.com/en

Khareba heeft zo’n 1.000 ha wijngaarden in regio’s Kakheti, Imereti en Racha-Lechkhumi.
In het oosten worden de druiven verwerkt in Vachnadzeani (Kakheti-regio). Hier hadden
de adelijke families Jandieri en Vachnadze (17de eeuw) al een belangrijke invloed in de
wijnbouw. In 1877 zorgden ze voor de heropbouw van de verwoestingen, aangericht door
diverse vijandelijke invallen. Uiteindelijk werd hiermee ondermeer de basis voor Khareba
gelegd.
In 1962 wordt in de buurt de Gvirabi ( = tunnel )
geopend ter gelegenheid van het World Wine Congress.
Het is een tunnelcomplex van 7,7km, in opdracht van
de toenmalige regering uitgegraven in de rotsen van het
Kaukasus-gebergte. Constante temperatuur van 1113°C en RH 70% het hele jaar door. Ideaal als
wijnkelder voor alle wijnen van de Kakheti-regio. Nu in
handen van de Winery Khareba.
De huidige installaties dateren van 1945-46. De productie omvat hier wijnen van Rkatsiteli,
Mtsvane, Khikhvi, Kisi, Saperavi, Mukuzani, Kindzmarauli en Akhasheni.
In het westen in Terjola (Imereti-regio) hebben ze een nieuwe,
moderne verwerkingseenheid van 2,4 ha en een productie
capaciteit tot 30.000 flessen/dag. Naast de Tsitsika-druif
(zowel still- als sparkling wines) worden hier ook Krakhuna,
Tsolikouri, Otskhanuri Sapere, Aladasturi, en Usakhelauri
geoogst en verwerkt.

Khareba – Tsitska 2013
100% Tsitska, wijngaarden op de hellingen van Sviri (Imereti-regio),
full inox-traject, gebotteld 25/05/2014
Voorkomen : Bleek lichtgeel, met een groenige schijn, schitterend helder en normaal tranend.
Aroma's : Wat gesloten met alleen gist en lentebloempjes in de aanzet. Na walsen wat vanille,
appeltjes, stekelbezen. Vervolgens muskaatnoot en citrus, pompelmoes en ananas uit blik. In de
mond appelzuren, rijpe appeltjes en perzik.
Smaken : Goede aciditeit en voldoende molligheid en een finale in bittere pompelmoes. Afdronk
van 4-tal seconden en licht ziltig. Een complexloze terraswijn.

GEORGIË
Koncho & C° Ltd.
Opgericht in 2001 als LTD Tamada door Corporation Kindzmarauli. In 2007 hernoemd
naar de huidige benaming, verwijzend naar de familie Konchoshvili die al generaties in de
plaatselijke wijnwereld werken. Gevestigd in Kvareli in de Khaketi-regio.
Net als vele andere wijnhuizen in Georgië, hebben ze een deel klassiek (= europees)
gemaakte wijnen en ook een reeks traditioneel op amforen gemaakte wijnen (= Qvevri).
Die amforen, variëren in volume van paar honderd tot 4-5 duizend liter. Ze worden
handgemaakt uit klei, gebakken in een oven en binnenin ter dichting ingesmeerd met
bijenwas. En dan in de grond ingegraven wat het voordeel van een constante t° geeft.
De druiventrossen worden geoogst, gekneusd en in hun totaliteit in de amfoor gebracht. En
daar laat men eigenlijk de wijn zijn verhaal zelf schrijven. Zo min mogelijk ingrijpen in de
vinificatie. De fermentatie wordt meestal, natuurlijk, tot stand gebracht. Er hoeft geen
temperatuurregulatie te gebeuren, omdat deze kruik in de grond zit. Die fermentatie
gebeurt vrij traag. En is de fermentatie klaar, dan gaan ze die amfoor sluiten, er een deksel
op leggen en met zand volledig hermetisch afsluiten. Na nog een aantal maanden wordt de
wijn gebotteld. Er wordt wel eens van “orange wines” gesproken, maar die kleur wordt in
hoofdzaak veroorzaakt door het langdurig (continue) contact met schil en steeltjes. Het
hoeft helemaal geen oxidatief product te zijn. Bijzonder is trouwens dat hierdoor de witte
wijnen ook een tannine-toets vertonen.

Koncho & Co – Rkatsiteli 2012 - Qvevri
100% Rkatsiteli, wijngaarden Khateki-regio, 6 maand op amfoor, gebotteld 12/05/2015,
Voorkomen : Goudgeel tot amber, helder, licht schitterend en grote viscositeit
Aroma's : Evoluerend, lichtjes oxidatief, rijpe vruchten, abrikoos, ook licht florale toetsen.
Bosbessen, kweepeer. Ook appelmoes, fumé, perzik, munt, bloemen, veel rozen. In de mond wat
banaan, amandel, droge abrikoos, paddenstoelen. Een bijzondere mond met wat juratoetsen en
een notenbittertje. Ook wat boter en ananas.
Smaken : helaas nogal wat flessenverschil. Ofwel een droge wijn met materie maar niet mollig
en wel tannisch, ofwel wat zwak in zuren, met een krachtige aanzet.
Afdronk : Een dikke 5 seconden, licht alcoholisch waarbij een aantal flessen een impressionante
waaier aan aroma's hadden.

OEKRAÏNE
Château Massandra

http://massandra.ua/

We spitsen ons hier toe op het zeer bekende Massandra, gelegen op het schiereiland Krim,
vlakbij Yalta en de Zwarte Zee.
Naast de eeuwen oude wijncultuur zijn ook de milieu-eigenschappen van de Krim
verantwoordelijk voor de unieke en verfijnde smaak van de Massandra wijnen. Het
wijnbouw gebied is volledig beschut door bergen aan de ene kant en de warme Zwarte Zee
aan de andere kant en heeft een ideaal klimaat voor wijngaarden. De vruchtbare vochtige
mineraalrijke grond bevindt zich nabij de zee en is blootgesteld aan de zon op een perfecte
hoogte boven het zeeniveau.

Maar vooral interessant zijn de verschillende microklimaten die op de Krim voorkomen. Er
zijn grote verschillen in de grond en omgeving binnen de zuidkust van de Krim, en deze
verschillen zorgen ook voor verschillen in de wijn. Dit geldt vooral voor de hoeveelheid
suiker in de druif. In sommige gebieden worden druiven geproduceerd met meer dan 20%
suiker, maar een heuvel verder is het suikergehalte weer een stuk lager. Door deze
verschillen zijn de Massandra wijnen uitermate geschikt als dessertwijnen, maar ook voor
de fantastische door Massandra geproduceerde Port-, Sherry-en Madeira-achtige wijnen.
Het domein zelf werd opgericht in 1830 door graaf Voronstov. Onafgewerkt werd het
gekocht door tsaar Alexander III, die het verder liet afwerken in Louis XIII-stijl tot
zomerverblijf. Bij zijn dood (1894) kwam het aan tsaar Nicolas II die het liet omvormen tot
wijncentrum met onder meer het afwerken van de kilometers lange gangen uitgehakt in het
granietgebergte als wijnkelders. Hiermee was het oudste wijndomein van Oekraïne een feit.
Lev Golitzin, prins en vermaard wijnkenner kreeg de leiding. Hij
spaarde noch zijn geld, noch zijn krachten om de grootste wijncollectie
in Europa te verzamelen. Hij reisde doorheen Europa en verzamelde de
beste wijnkunsten, wijntechnieken en plantte meer dan 600 verschillende
soorten druiven aan, enkel de druiven die de beste resultaten gaven
werden geselecteerd. Waardoor hij dan ook als vader van de moderne
Oekraïense wijnbouw betiteld wordt.
De intussen verzamelde collectie wijnen werd tijdens de revolutie van 1917 verborgen. In
1920 terug gevonden door het Rode Leger. Stalin heeft dan bevolen dat alle wijnen uit de
diverse paleizen van de tsaren hier werden samengebracht (the Massandra Collection). In
1941, bij het oprukken van de Duitse legers, werd de collectie (toen 57.000 flessen) naar
Tbilissi overgebracht. Toen de Nazi’s Yalta veroverden lieten ze de resterende wijnen (nog
niet gebottelde oogst 1941) in de Zwarte Zee lopen. Na de bevrijding werden
honderdduizenden flessen wijn naar Massandra over gebracht. In de jaren 80 werden de
wijngaarden gevrijwaard van vernietiging als gevolg van de strenge anti-alcohol wetten
van Gorbachev.
De wijnkelder bevat thans, met een miljoen flessen en meer dan 8.000 verschillende
wijnen, de grootste collectie wijnen ter wereld, en heeft hiervoor een vermelding in het
Guinness Book of Records. Tot op de dag van vandaag zijn in deze wijnkelders de
persoonlijke collecties van de tsaren en van vorst Lev Golitzin en de nog oudere graaf
de
Vorontsov te vinden, met daarbij wijnen van de 18 eeuw, zoals o.a. een aantal flessen
Sherry de la Frontera van 1775. Experts houden er de toestand van de flessen in het oog en
herbottelen ze iedere vijftien tot twintig jaar.
De huidige productie omvat meer dan 50 soorten wijn. Velen versterkt. Alleen druiven
geteeld op hun 4.000ha eigen wijngaarden langs de zuidelijke kust van de Zwarte Zee
tussen Foros en Sudak.
Nvdr. : website http://massandra.ua/, aldus vermeld op etiket en diverse internet-websites, maar dan blijkt
momenteel “account suspended”. Wellicht zit de recente annexatie van de Krim door Rusland daar voor iets
tussen?
Dan maar http://massandra.ru geprobeerd en dan kom je op http://www.agora-group.ru terecht (hoofdkantoor in
Moskou) en ondanks de (voor mij althans) onleesbare teksten kom je via foto’s en etiketten snel bij het Massandra-

gamma (http://www.agora-group.ru/catalog/range/massandra/). Opvallend is trouwens dat de weblinks en –
adressen en de foto-namen allemaal Engelstalig en dus (voor ons) wel leesbaar zijn.
Aansluitend ook nog meegeven : (Bekijk vooral de video)
http://www.nytimes.com/2014/05/29/world/europe/crimean-vineyards-of-last-czar-withstand-time-and-tumult.html

Château Massandra – “Prince Golitzin 7th Heaven” 2008
3 druiven : witte Kokur,witte en roze Muskat, minstens 2 jaar gerijpt op eiken vaten, 16,0% alc.
vol., 18% restsuiker, gebotteld 06/03/2012.
Voorkomen : Uienschil tot notelaar. Helder en schitterend en ruim tranend.
Aroma's : Medium intens, wit van pompelmoes, sel de celeri, honing, nootjes en rozijnen.
Vervolgens caramel en capucijntjes. In de mond meer van dat, ook droge pruimen, koffie,
amandelen en vijgen.
Smaken : Mierzoet.
Afdronk : 5 seconden en plakkerig.

MOLDAVIË
Château Purcari

http://purcari.md/en/home/

ste

Gesticht in 1827 als 1 gespecialiseerde Winery van Bessarabia. Reeds in 1847 halen ze
een eerste gouden medaille. De wijngaarden (250 ha) liggen op zo’n 30 km van de Zwarte
Zee, nabij de Dniester rivier, en genieten dus van een bijzonder micro-klimaat.
Wijnen van dit relatief kleine landgoed vonden eenvoudig
hun weg naar de tafels van het Britse en Russische hof
tijdens de negentiende eeuw. En heel wat medailles
vielen deze wijnen te beurt, zoals de verrassing van 1878
in Parijs waar ze de grote Franse wijnen versloegen.
Een minder gunstige periode in de twintigste eeuw volgde,
maar na de Tweede Wereldoorlog was een gestage groei van de Moldavische wijnen
zichtbaar. Het Purcari landgoed werd nieuw leven ingeblazen in 2003 als Vineria
Purcaria. Hierbij ging het deel uit maken van de Bostavan Wineries Group. Deze groep
staat voor meer dan 1.000ha wijngaarden in Moldavië en Roemenië, is technisch modern
uitgerust en trekt de befaamde Italiaanse oenoloog Giotto Federicco aan. Verder werden
de wijngaarden heraangeplant. De wijnkelders zijn ondertussen gerenoveerd in hun
originele staat en behoren tot de oudste en beroemdste kelders van Moldavië.

Château Purcari – Rara Neagră 2014
100% Rara Neagră ( = Băbească Neagră ), handgeplukt, enkel op inox, 14,0% alc. vol., SO²
124mg/l, restsuikers 3,4g/l, gebotteld 22/04/15
Voorkomen : Donker intens en stoffig. Glanzend en dik tranend. Kleurevolutie.
Aroma's : Mineralig, vuursteen, na walsen fruitig met cassis, aalbes kers, kriek wat groenig en
garrigue. Andere flessen gaven pels,vlezigheid met rijp fruit, toast en kruidig.
Smaken : Redelijk fijne tannines ondersteunen de zuren, maar een dunne fruitdekking. Nogal
mollig.
Afdronk : Een bittertje, wat salieblad in een afdronk van 5 seconden. Zou passen bij een
kalfslapje.

ROEMENIË
Davino Winery

www.davino.ro

Gesticht in 2003. Gelegen in Ceptura, in het Prahova-district. De wijngaarden (68 ha in
eigendom, 18 ha gehuurd) vallen onder de streekbenaming Dealu Mare en vormen een
strook van 65 km lang en 3 tot 12 km breed aan de voet van de zuidoostelijke Karpaten.
De bescherming die de heuvels hier bieden gekoppeld aan de zeer goede zonnewaarden
(2.150 à 2.200 uren rechtstreeks zonlicht/jaar, globale zonbestraling van 120-130
kcal/cm²) en de jaargemiddelde temperatuur van 10,6°C + neerslag van ongeveer 600
mm/jaar compenseren goed de strenge winters.
Productie 200.000 flessen/jaar. Maximaal 5.000kg druiven/ha

Davino Purpura Valahica– Feteasca Neagră 2010
100% Feteasca Neagră, selectieve pluk, gisting op inox, rijping op Roemeense eik ( 225 liter, 25%
nieuw) gedurende 8 maand bij 15°C. Daarna nog minstens 24 maand rijping op fles alvorens te
commercialiseren
Voorkomen : Zeer intense donkere pruim, met mooie schittering en zeer goede kleurvulling.
Ondoorzichtig en traag tranend.
Aroma's : Aanzet in rijp rood fruit. Daarna zwarte besjes, tabak en kruiden. Bij verder walsen
chocolade en kruiden. In de mond munt, cacao en rijpe bessen, cassis en kruiden. Ook nootjes
en een discrete peper. Waar de neus naar syrah neigt is de mond lichtvoetiger.
Smaken : Mooie zoet-zuur balans met wat korrelige tannines die evenwel goed zijn afgedekt.
Afdronk : Ietsje mager in nadruk maar niet erg .6 seconden afdronk en een mooie wijn.

BULGARIJE
Logodaj Winery

http://www.logodajwinery.com/en

Dit wijngoed, gesticht in 1994, ligt in het hart van de Struma-vallei in het zuidwesten van
Bulgarije. Hier groeien de lokale Broad Leave Melnik en de Early Melnik. Verder hebben ze
nog wijngaarden in de Thracian lowlands en hebben ze, aan het wijngamma te zien, zowat
alle klassieke druivensoorten aan boord, maar veel meer vertelt hun website toch niet.

Logodaj Nobile – Rubin 2012
100% Rubin, hand geplukt, 12 maand op Franse eik
Rubin is een kruising van Nebiolo en Syrah, in 1944 gecreëerd en in 1952 in productie genomen,
maar vooral begin deze eeuw tot een succesverhaal uitgegroeid.
Voorkomen : Zeer intens, even ondoorzichtig op een klein waterrandje na. Gekleurde tranen
en mooie schittering.
Aroma's : Veel kruiden, peterselie (!), grafiet, vleugje munt, hapjes, viooltjes, rijpe pruimen,
cassis. Fijn rood en zwart fruit in de mond, bosbes, cassis en kruiden. Ook wat leder en
paprika,
Smaken : Mondvullend met een goede zoet-zuurbalans en fijne tannines. Afdronk : Echo in
rozijntjes en 7 seconden afdronk.

TURKIJE
Vinkara Winery

http://en.vinkarawines.com

Gelegen in de Kalecik-regio ten noordoosten van Ankara. De omliggende bergen zorgen
voor een beschermd microklimaat. Daar was de groep reeds in de jaren 1960 aan de slag.
Toen had daar de phylloxera net de wijngaarden gedecimeerd. Gezien het potentieel qua
wijnbouw hebben ze in 2003-2004 hun eerste wijngaarden (9ha) aangelegd met de
bedoeling de oude lokale druivenrassen, als Kalecik Karası, Öküzgözü, Boğazkere en
Narince, te promoten. In 2005 volgt een uitbreiding tot 23,5 ha.
In 2006 de eerste experimentele wijnproductie (250.000 liter) en aanplant van de recente
uitbreiding. In 2008 komt de Italiaanse oenoloog Marco Monchiero aan boord. In 2009
investeringen in de nieuwste wijnpersen en de 1ste grootschalige wijnverkopen.
Nu heeft Vinekara zo’n 170
ha wijngaarden en –productiefaciliteiten,
verspreid
over diverse regio’s. Samen
met de klassieke Europese
druiven verzetten ze zowat
1,3 M liter/jaar.
Kalecik Karası blijft met
60% van de productie hun
grote troef.

Vinkara - Mahzen (Reserve) Bogazkere 2011
100% Boğazkere, 30 maand Franse eik ( 225 l Burgundy barrels)
Voorkomen : Intens kersenrood, hoge viscositeit.
Aroma's : Fris fruitige neus, rode besjes, aanzet van framboos, neusjes en chocolade.
Zeemzoet kruiden, met munt , laurier en eucalyptus.
Smaken : Droge tannines met fruit zijn dominant, ietwat verzachtend na oxidatie.
Afdronk : 5-6 seconden, eindigend met Haagse hopjes.

Bronnen :
-

www.savino.be

-

de vermelde websites van de diverse wijnhuizen, wikipedia en andere websites

-

Georgian Wine Association : http://www.gwa.ge
( NVDR. : bekijk in het bijzonder : http://www.gwa.ge/?31/grape_varieties/ )

-

Omtrent amfoor-wijn maken :
http://winemaking.winetrailtraveler.com/ & http://agenda.ge/blog/169/eng

-

www.winesofturkey.org (interessante overzichtsbrochure onder “downloads”)
Redactie verslag : Henri De Groote

