
Wijntje uit Croatië ...
De kustlijn van “Hrvatska” is 1.500 km lang (van Slovenië tot Montenegro) en telt
meer dan 1.000 eilanden. De wijnbouw werd 2.500 jaar terug in Dalmatië 
geïntroduceerd door de Illyriërs.
Croatië produceert 0,77 mio hl wijn op 23.500 ha, waarvan 2/3 wit.
Istrië en Dalmatië kennen een mild tot
warm mediterraan klimaat (> 2.600 uren
zon). 

Istrië kent 4 terroirs: witte, rode, grijze
en zwarte grond. De belangrijkste
autochtone druiven zijn Malvazija,
Refosk en Teran. Veel wijnbouwers
werken organisch en volgens oude
technieken, o.a. voor orange wine of
amforawijn.

In Dalmatië en op de vele eilanden zijn de
belangrijkste druiven Posip, Marastina
(wit) en Plavac Mali (rood, verwant met
Primitivo en Zinfandel).

Het binnenland (Slavonië, Donauland) heeft een continentaal klimaat en is vooral 
bekend voor witte wijn en predikaatwijn, vooral gemaakt van Grasevina en Riesling.

Vandaag stel ik jullie voor: 

Bartolovic Sauvignon 2019

– Frisse witte wijn uit Slavonië
– Eigenaar/winemaker: Krunoslav Bartolovic (hoofdact.: galvanisatiebedrijf)
– Domein: 18 ha (9 eigendom),
– Productie: 130.000 flessen
– Naam wijn: Sauvignon
– Druiven: 100 % Sauvignon Blanc
– Jaargang: 2019
– Herkomst: Pozega, ligt in de Golden Valley van de regio Kutjevo, Slavonië,
   Continentaal Croatië
– Terroir: continentaal klimaat, hoogte 200-300 m, zuidelijke hellingen, rode 
    ijzerhoudende grond met stenen, mineraalrijk



– Geur- en smaakpalet: Lookuienschil, viscoos Aromacitrus, perzik, appel, peer,
   vegetaal (buxus, kruisbes), “pipi de chat”, smaakmooie aciditeit, lichte
   moëllleux
– Alcohol: 13,5%
– Vinificatiegisting op inox

Deze wijn is te koop bij: Wines Out Of the Boxxx

Inhoud: 0.75 l
Prijs:  €  12,95

Dit wijnhuis importeert originele en lekkere kwaliteitswijnen uit de Balkan, de 
Kaukasus, Libanon, en de Staat New York.

Naast stille wijnen kan je bij hen sparkling, grappa, olijfolie en organische 
druivensap kopen.

Magic Boxxx bv  :  Bosstraat 5, 9840 De Pinte
                                0495/59 80 16   patrick.dhondt88@outlook.com

Samen heerlijke wijn degusteren, dat is pas genieten….


