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Kroatië wordt steeds belangrijker als wijnproducent, al zijn 
Kroatische wijnen in het buitenland nog niet zo bekend. 
Met name op het schiereiland Istrië vliegen de nieuwe 
wijngaarden uit de grond, waarbij de wijnboeren 
teruggrijpen op oude kennis en tradities. Tijd voor een 
rondreis en een praktijktest.

Klik op een plaatje voor een vergroting

Wijnproductie in het 
Middellandsezeebekken is ouder dan 
de bekende weg naar Rome en dat 
geldt ook voor Kroatië. De vruchtbare 
bodems, de milde winters en de vele 
zonuren staan garant voor 
overvloedige oogsten. Al tijdens de 
Griekse kolonisatie ver voor onze 
jaartelling werd hier wijn 
geproduceerd. 

Casanova
De achttiende-eeuwse vrouwen- en 
wijnliefhebber Casanova gaf in zijn 
memoires hoog op over de de refosc-
wijn, een ondersoort van de rode 
teran, die hij in Istrië had gedronken. 

Toch is de opmars van kwaliteitswijn 
uit Istrië pas sinds de jaren negentig 
voorzichtig begonnen. Dat had alles te 
maken met de jongste geschiedenis 
van Kroatië. Toen het land nog een 
deelrepubliek was van het voormalige 
Joegoslavië, was een groot deel van 
de grond in handen van de staat. Het 
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socialistische systeem moedigde de 
ondernemingslust niet aan. 

Kwaliteitswijnen
Toen Kroatië in 1995 na een drie jaar 
durende oorlog onafhankelijk werd, 
ging het roer om. Particulieren en 
boeren kregen grond in handen of 
konden dat van de overheid pachten. 
Met behulp van zachte leningen 
werden kredieten verstrekt om 
investeringen te doen en vervallen 
wijngaarden, boerderijen en 
landhuizen weer op te knappen. Niet 
langer was de productie van 
goedkope wijn voor die ene 
socialistische coöperatie het doel, 
maar het ontwikkelen van 
kwaliteitswijn. 

Istrië had daarbij een voorsprong op 
de rest van het land, omdat er in die 
regio tijdens de oorlog niet was 
gevochten. Wijnmakers, vaak 
afkomstig uit oude families van 
wijnproducenten, gingen in binnen- en 
buitenland op zoek naar de nieuwste 
productiemethoden om die te 
combineren met de lokale kennis en 
omstandigheden. 

Het resultaat is dat sinds begin deze 
eeuw de wijngaarden in Istrië uit de 
grond schieten. Sommige 
wijnproducenten boeren er nog wat 
naast met vee, olijfbomen of de kweek 
van lavendel, anderen hebben zich fulltime op de wijnproductie 
gestort.

Malvasia
In Istrië wordt vooral de frisfruitige witte malvasia (‘malvazija’op 
z’n Kroatisch), de robijnrode teran en de zoete Momjan muscat 
geproduceerd. Tachtig procent van de productie van witte wijn 
bestaat uit malvasia, die op een klein gebied in Italië na, 
nergens anders in de wereld geproduceerd wordt. Malvaisia is 
in Istrië dan ook synoniem voor witte wijn geworden. 

Napoleon
Richting Sovinjak, nabij Buzet, kun je ook kennismaken met 
kwalitatief goede bubbelwijn. Dat is te danken, zo wil het 
verhaal, aan Napoleon die hier op doortocht met zijn leger een 
gewonde Franse soldaat achterliet om te sterven. De man werd 
gevonden door een Istrische schone, knapte onder haar goede 
zorgen weer helemaal op, trouwde met haar en onthulde haar 
uit dank voor voor het redden van zijn leven de geheimen van 
het champagne maken. 

Kabola
Inmiddels telt Istrië ongeveer honderd wijnkelders waar 
geproefd kan worden. Wij bezochten zo’n wijnchateau, Kabola, 
dat eigendom is van Marino Markeži•,. Sinds 2000 resideert het 
wijnhuis in een prachtig gerestaureerd landhuis tussen Momjan 
en Buje. Bij goed weer kun je er de Alpen zien liggen. 
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Driekwart van de productie bestaat uit malvasia, de rest is pinot 
en muskat. De naam Kabola verwijst naar de bijnaam van 
overgrootvader Markeži• die in 1891 met de wijnproductie 
begon. Tot voor kort bezat het wijnhuis nog een fles uit dat jaar, 
maar die is op mysterieuze wijze verdwenen. 

Amfora in de grond
Markeži• produceert een deel van zijn wijn op zeer bijzondere 
wijze. De hele druiven verdwijnen na de pluk in een grote 
amfora die zeven maanden in de voor deze regio specifieke, 
grijze mergelgrond gestopt wordt. Dat geeft de wijn haar 
kenmerkende smaak. Slechts twee of drie andere wijnmakers 
in de wereld werken met deze amforenmethode. 

Een ander deel van de oogst wordt direct geperst. Na de 
persing wordt de wijn in vaten van Frans en Italiaans eiken 
gegoten om daar verder te rijpen. Op die manier worden 
jaarlijks vijftigduizend flessen wijn geproduceerd, maar dat 
moeten er de komende jaren honderdduizend worden. 

Hoog alcoholpercentage
Genoeg droge informatie, tijd voor een natte test. De Istarska 
Malvazija is de jongste wijn. Deze licht geelgroene wijn wordt 
een jaar na de oogst al gedronken. De zomer van 2006 bood in 
Istrië veel zon en weinig regen. Dat betekent dat de druiven 
veel suikers bevatten waardoor het alcoholpercentage flink kan 
oplopen, legt keldermeester Goran uit. 

De Reserva heeft ongeveer twaalf maanden op hout gelegen. 
Je proeft dan ook een lichte houtsmaak. Deze wijn past prima 
bij sterke smaken als vlees en vis. De Unica heeft het langst 
mogen rijpen. We ronden af met de goudkleurige muscat-wijn.

De wijnen laten zich uitstekend combineren met Istrische 
prosciutto, gefrituurde champignons, maar ook met de 
zeldzame witte truffels die in deze regio gevonden worden. 

Istrian Quality
De kwaliteit van de Kabola-wijn is niet 
onopgemerkt gebleven. Het wijngoed valt 
regelmatig in de prijzen en mag het IQ-
logo voeren. Dat jaarlijks opnieuw te 
verwerven keurmerk staat voor Istrian 
Quality en is een keurmerk dat moet 
gelden voor alle kwaliteitsproducten van 
Istrië op zowel gastronomisch als niet-
gastronomisch niveau. Het IQ-label is een 
van de eerste regionale keurmerken in 

Europa dat volgens de ISO 9001 :2001-normen werkt . 

Wijnroutes
Kabola is niet het enige wijngoed dat z’n deuren voor 
bezoekers heeft geopend. Vanaf de hoofdplaats Pazin naar het 
noorden toe, richting Buzet, zijn vijf wijnroutes uitgezet, 
herkenbaar aan de bruine bordjes met het opschrift ‘Vinska 
Cesta’, die langs allerlei wijnboeren voeren. Je kunt dan ook 
kennismaken met de dieprode teran-wijnen. De druiven 
daarvan worden vooral op de rode aarde geteeld die meer 
richting de kust te vinden is. De teran laat zich uitstekend 
combineren met wild, goulash en vleessauzen. 

Al die wijnen en de andere gastronomische hoogstandjes van 
de Istrische keuken kun je proeven in steeds meer 
kwaliteitsrestaurants. Dat die soms op de meest afgelegen 
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plekken liggen, doet er niet toe, want ze zitten altijd vol. Zelfs 
uit Zagreb rijden ze er graag voor om. 

Tekst en foto's: Nico van Dijk

Links

●     Kabola.hr (site in aanbouw) 
●     Wijninfo.nl over Kroatische wijn.
●     Istra.hr Site van het Istrisch Touristen Bureau
●     Mali-podrum.com Engelstalige site over wijnproductie in 
Kroatië met adressen en links. 
●     Planet's grote Receptenwijzer

stuur door print
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