
BALKAN (sør-øst Europa)

• Hellas

• Kroatia

• Makedonia

• Moldova

• Georgia

• Ungarn

• Romania

• Slovenia

• Bulgaria

• Tsjekkia

• Slovakia

• Bosnia-Hercegovina

• Russland

• Ukraina

• Aserbajdsan

• Armenia

• Tyrkia

• Albania

• Serbia/Montenegro
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BALKAN - (Sør-øst Europa)

VINENS VUGGE ??



Georgia
• De eldste vinmakertradisjoner i 

verden (6000 år gammel)

• Dalrikt land hvor hver dal har sitt 

eget mikroklima

• politisk strid skaper fremdeles ufred 

i Georgia

• Georgierne er ute av stand til å se 

sitt eget potensiale

• flere hundre forskjellige druesorter 

• Viktigste : Sapervi, Tsinandali, 

Gurdzhaani, Tsolikouri, Chinuri, 

Murkhranuli og Tasitska

• Ville drueplanter vokser også her : 

Vitis vinifera silvestris



Georgia (forts.)

• Alle slags farger og grader av sødme

• Rion-dalen har de fleste vinmarkene 

(sentrum av landet)

• Khakiti, den viktigste regionen 

(Kaukasus’ sørskråninger)

• 70% av druene går til vin og brandy. 

Tanninrik vin med gjæring og 

maserasjon i store keramiske amforaer 

(kvevri)

• I Kartli lages musserende viner og 

brandy 

• vanning av vinmarkene pga  varme 

somre.



SLOVENIA

• har en moderne vinindustri, både 

privat sektor så vel som kooperativer, 

men også vinhus

• Vinproduksjonen har en stil som ligner 

den vinstil som nabolandene har.

• 40 % mot kysten - Nordøst Italia

• 40 % Dravadalen - Østerrike

• 1/3 av dyrkerne eier mindre enn 1 ha

• 2/3 eies av et 20 talls kooperativer 

under samme paraply

• Mest kjente vin er Ljutomer Riesling



KROATIA

• To forskjelliger regioner

 Kontinentalna Hrvatska

 mest hvite druer (Lazki Riszling 

(Grasevina), Gewurztraminer, Pinot 

Blanc, Riesling, Sauvignon Blanc)

 35 000 ha

 Modnere jordlige druer enn f. eks i 

Slovenia

 Primorska Hrvatska (kystlinjen) som 

består av Dalmatia og øyene

 både røde og hvite viner

 Cabernet Sauvignon, Merlot (fransk)

 Teran eller Refosco (italiensk)

 men også innslag av Malvasia, 

Gamay, Pinot Noir

 Plavac Mali (lokal rød drue) som 

vinene Dingac og Postup lages av 

(15% alkoholstyrke)

 36 000 ha



Kroatias kontrollsystem er basert 

på sensorisk kontroll

Kroatia produserer altså mest 

hvite viner

Halvparten av vingårdene 

har 300 forskjellige 

geografiske opprinnelser, 

mest fra små 

privatproduserende dyrkere.

Plavac Mali (farfar 

eller slektning til 

Primitivo og USAs 

Zinfandel



F.Y.R.O MACEDONIA

- trengt inn mellom Bulgaria, Serbia, Kosovo, 

Albania og Hellas

varmt og fjellrikt land

ekstremt godt klima for vinkultivering

35 000 ha vinmarker

”Bord-druer”, rødvinsdruer i stort 

monn og lite hvite druer

har noen gode moderne vingårder som dyrker de 

meste kjente franske druene inkludert alt for mye 

Gamay

Vranacdruen dyrkes også her men ikke så vellykket 

som i Montenegro pga dårligere teknologi og 

lagringsforhold

Andre druer : Prokupac (Serbia), rød Kratosjia 

(ofte blandet med Vranac), hvit Zilavka (Bosnia 

Hercegovina



Slovakia

• deler en vitikulturell arv med Ungarn og 

Østerrike

• bruker ungarsk most for å komplettere 

hjemmeproduksjonen

• Tsjekkoslovakia byttet bort retten til 

Tokay appellasjonen innenfor egne 

grenser med en 25 årskontrakt for salg 

av øl på bulk til Ungarn

• Slovakia har 25 000 ha

• 2/5 ligger i buktende daler ned mot 

Danubebassenget toppet med skog

• Under det statlige systemet, ble 

årgangene gradert etter :

– Druetype (CS, Pinot Noir, Sauvignon 

Blanc, Gewurztraminer, Rhin Riesling og 

av og til Pinot blanc og Gris

– Modenhetsnivå eller mostvekt



SLOVAKIA

• Andre druer : 

– Rizling Vlassky (Welschriesling), Muller-Thurgau, Gruner Veltliner

– Vavrinecke, Svatovavrinecke (St. Laurent)

• Chaptalisering er tillatt og ofte benyttet

• en liten del av produksjonen er laget og lagret i gamle eikekar (20-100 hl)

• fruktige viner ofte maskert av dårlig vinmakerpraksis


