
Minigids
Wijn uit Kroatië



Wij zijn Croatiangrapes.com

Croatiangrapes.com is importeur en groothandel van Kroatische
wijnen voor de Benelux. Mario Pranić en Diederik Swart zijn hier in 
2014 mee gestart en hebben inmiddels aanzienlijke successen geboekt. 
Wat begon met een culinaire reis naar één van de oudste wijngebieden 
ter wereld is inmiddels uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
importeurs van Kroatische wijnen in de Benelux.



Een minigids over wijn uit Kroatië

In dit boekje nemen we je in een notendop mee door oeroud wijnland 
Kroatië. We vertellen je in het kort alles over de diverse wijngebieden, 
bijzondere autochtone druiven en de termen die je op de etiketten 
tegen kunt komen. 
Uiteraard mag een stukje geschiedenis ook niet ontbreken en we laten 
zien wat je allemaal voor moois met Kroatische wijnen kunt doen. 



De wijnregio’s van Kroatië

• Istrië (gematigd mediterraan)
• Slavonië (landklimaat)
• Zagorje (koelklimaat)
• Dalmatië (warm mediterraan)

Wijnland Kroatië Facts & Figures

• Totaal oppervlak wijngaarden: 20.885 hectare
• Jaarlijkse productie: tussen de 750.000 en 1.000.000 hl
• Wereldwijde positie productievolume: 30
• Aantal producenten: 1575
• Aantal autochtone druivenrassen: 120
• Aantal beschermde wijnregio’s: 16







120 autochtone druivenrassen

Kroatië heeft een waslijst van maar liefst 120 autochtone druivenras-
sen. 

Op de afbeelding hiernaast zie je de drie belangrijkste variëteiten. Op 
de volgende pagina’s zie je deze druivenrassen nogmaals met daarbij 
de karakteristieke aroma’s en de food pairings. 

De volume’s

• Graševina 22,9 procent
• Istarska Malvazija 8,9 procent
• Plavac Mali 7,9 procent
• Overig 60,3 procent

Onder overig vallen de overige unieke druiven met klinkende namen 
als Pošip, Frankovka, Teran, Muškat Momjanski en Bogdanuša (waarvan 
sommigen slechts op één eiland of rondom één dorp groeien) en inter-
nationaal bekende druiven als Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Pinot 
Gris en Cabernet Sauvignon. 









Nog veel meer druiven

Naast de getoonde top drie zijn er uiteraard nog veel meer autochtone 
druiven in Kroatië die allemaal hun eigen bijzondere karakteristieken 
hebben.

Scan de QR code bovenaan deze pagina voor nog meer graphics en 
blogs over deze unieke druivenrassen. 

Scan voormeer Kroatische
druiven



Wat staat daar nou?

Kroatië is zowel op wijngebied als toeristisch knetterhip. Dus het wordt 
hoog tijd om een paar woordjes te leren.

We beperken ons dan uiteraard wel tot allerlei termen die je kunt 
tegenkomen op een etiket van een wijn uit Kroatië. Wat betekenen die 
rare dingen allemaal? En hoe spreek je ze uit?









Oeroud Wijnland Kroatië

Ook al heeft nog niet iedereen gehoord van wijn uit Kroatië, het is 
zeker geen nieuw wijnland. Er werd al wijn gemaakt nog ver voor de 
Oude Grieken en de Romeinen. Ruim 1000 jaar voor Christus in de 
bronstijd (de tijd van de Illyriers) werd al wijn gemaakt op de Dalma-
tische eilanden. We kunnen dus zelfs stellen dat in Kroatië eerder wijn 
gemaakt werd dan in Frankrijk, Spanje en Italië.

Uiteraard hebben de Romeinen later wel hun stempel gedrukt op het 
land, getuige de vele prachtige oude Romeinse stadjes langs de kust. 



Scan voor onze video

over wijnland Kroatië

Later hebben ook de Ottomanen delen van het land bezet gehouden, is 
het land onderdeel geweest van het Habsburgse Rijk en is het een van 
de staten geweest van de republiek Joegoslavië. Sinds 1991 is Kroatië 
een zelfstandige republiek en sinds 2013 is het land lid van de EU.

Het is dus een land met een rijke en roerige geschiedenis. In de wijn-
bouw zijn vandaag de dag alle moderne technieken geadopteerd en 
er is een nieuwe jonge generatie wijnmakers opgestaan die zich kan 
meten met de wereldtop. En wat hen vooral onderscheid van de rest 
van de wereld is de lange lijst van autochtone druiven waarmee zij ver-
rassende en spannende wijnen kunnen maken.



Gastrowijnen

Kroatische wijnen zijn heel puur en eerlijk gemaakt en zijn daardoor 
gastronomisch zeer breed inzetbaar.

We hebben dan ook bij al onze wijnen recepten ontwikkeld die spot on 
pairen bij één of meerdere Kroatische wijnen uit ons assortiment. 

Geniet van deze wijn-spijs combinaties of laat je lekker inspireren.

Scan voormeer recepten



Scan voormeer recepten



Kroatië, wordt daar wijn gemaakt?

Jazeker! ‘En wat maken ze er dan’, is meestal de tweede vraag. Nou, 
dat is fruitig rood, krachtig rood, fris wit, aromatisch wit, brut, rosé, 
dessert, orange, amfora, rosé brut, kortom: alles eigenlijk. 

Kroatië is namelijk door de verschillende microklimaten, de bijzondere 
autochtone druivenrassen en de gepassioneerde wijnmakers een zeer 
divers wijnland.





Waar haal ik die mooie wijnen?

Croatiangrapes.com is importeur van vele
mooie wijnen uit Kroatië. Deze wijnen komen 
uit alle regio’s van het land en zijn gemaakt 
van zowel autochtone druiven als
internationaal bekende druivenrassen. 

Ons assortiment is dynamisch dus voor het meest 
actuele aanbod kun je het beste een kijkje nemen op onze website.
Scan de QR code om direct naar het assortiment te gaan.

Scan voor ons
assortiment



Scan voor ons
assortiment



Kantoor: Magalhaensplein 15-2, 1057 VD, Amsterdam
Warehouse: Schipholweg 871, 2143 CC, Boesingheliede
Kantoor: 020-7727737
Mario Pranić: 06-55141375
Diederik Swart: 06-48269099
E-mail: info@croatiangrapes.com
Url: www.croatiangrapes.com
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