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VINENE FRA ISTRIEN OG DALMATIEN

Kroatisk vin ligger i den blinde vinkel hos de danske forbrugere, der 
nok mest forbinder Kroatien med ferie, fodbold og en for længst 
afsluttet borgerkrig. Det er synd og skam, for ikke bare byder Kroatien 
på en bred vifte af spændende og særegne vine— det almene 
kvalitetsniveau er også overraskende højt, hvad enten vinen er hvid, 
orange eller rød. Og nu hvor det ligger spagt med at ture til Kroatien, 
kunne man forsøge at sætte kroatisk vin på bordet hjemme i Danmark.
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AF THOMAS BOHL

KROATIEN
Sommer i



roatien er fra naturens side et særdeles smukt land. 
Den kroatiske kyst langs Adriaterhavet med smukke 

byer som Split og Dubrovnik behøver ikke nærmere 
introduktion; og længere inde i landet finder vi de dinariske 
alper, store floddale og frugtbart landbrugsland. Der dyrkes 
velkendte druer og mere end 100 indfødte sorter, og der 
er ingen grund til at lade sig skræmme væk, måske kun af 
navnene. Prøv bare at sige babić, crljenak kaštelanski, grk, 
pošip, prč, trnjak eller žlahtina…

Man har dyrket vin på disse kanter i årtusinder, under 
skiftende indblanding udefra, fra
østrigere, venetianere, byzantinere, romere, grækere, 
illyrere. Kroatien var frem til 1991 en del af Jugoslavien, 
og dengang var det statslige kooperativer, der satte 
dagsordenen og bulkvin, der var hjørnestenen i 
produktionen. Det begyndte så småt at ændre sig med 
landets selvstændighed og en liberalisering af landbruget 
i 1990’erne; og med Kroatiens indlemmelse i EU i 2013 er 
alle forudsætninger for at indtage den europæiske vinscene 
til stede. Efter lang tids frost og et lumsk forår skinner 
sommersolen langt om længe på den kroatiske vinbranche.

Vin er som i de andre middelhavslande en hverdagsdrik, 
der med den største naturlighed ledsager de faste måltider. 
Friske hvidvine til at skylle fisk og skaldyr ned og fyldige 
rødvine til de mange og ofte krydrede retter med svine- og 
lammekød. I sommervarmen drikker man gerne gemišt 
eller špricer, der som en østrigsk Spritzer er hvidvin 
blandet op med sprudlende mineralvand; eller bevanda, 
der betegner et glas rødvin fortyndet med almindeligt 
postevand. I dag er det dog ofte kvalitetsvin med 
oprindelsesgaranti på flasken, man får serveret derhjemme 
eller på restauranterne; men mange landlige steder serveres 
stadig vin tappet direkte fra tanken.

Hvidvin udgør to tredjedele af produktionen, og der findes 
noget for enhver smag, hvad enten det er den lette og 
saftige tørstslukker graševina (welschriesling), den mere 
fyldige og frugtige malvazija (malvasia istriana), den 
milde og mineralske šipon eller pušipel (furmint) eller 
internationalt velkendte sorter som riesling, chardonnay 
samt pinot blanc og pinot gris, lokalt kendt som bijeli pinot 
og sivi pinot. Især malvazija anvendes også til orangevin.

K

DET GENVUNDNE VINLAND
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Et bredt spektrum af rødvine mønstrer man også, fra frisk 
og frugtig frankovka (blaufränkisch), over den mørke, 
forførende teran til de krasbørstige rødvine på plavac mali. 
Cabernet sauvignon og merlot er meget udbredte også på 
disse kanter, og der gøres mange gode Bordeaux blends 
rundt omkring i landet.

MELLEM BALKANBJERGENE OG ADRIATERHAVET

Kroatiens forkrøppede form kan forklares ud fra 
landets lange og omtumlede historie, der dog ikke skal 
genfortælles her. Groft sagt deler landet sig i to længer, 
dels en kontinental klemt inde mellem Slovenien, Ungarn, 
Serbien og Bosnien; dels en lang kyststrækning ned langs 
Adriaterhavet parallelt med Italiens østkyst.

I det kontinentale indland med bjerge og floddale finder 
vi Slavonien, som især er kendt for sine store skove, hvor 
meget af den eg, der benyttes til vinfade i f.eks. Italien, 
stammer fra. Klimaet er kontinentalt og relativt køligt, og 
områdets vine er primært hvide, lette og friske. Midt i det 
kroatiske indland ligger hovedstaden Zagreb, omringet af 
områderne Zagorje, Medimurje og Moslavina; og kun en 
lille times kørsel fra Zagreb ligger regionen Plešivica, ‘det 
kroatiske Champagne’, hvor især producenter som Tomac, 
Korak og Šember er værd at stifte nærmere bekendskab 
med.

Kyststrækningen med dens tilhørende halvøer og øer 
udgøres mod nord af Istrien og mod syd Dalmatien; og 
det er her, de gode vine for alvor findes, og hvor de fleste 
af landets indfødte druesorter stammer fra. Her hersker 
kystklima, mildt og solrigt. Der er såvel hvide og orange 
som røde vine på programmet.

DET NYE TOSCANA

Istrien (kroatisk: Istra) er nok den vigtigste vinregion 
i landet. Den hjerteformede halvø i det nordvestligste 
Kroatien grænser op til Slovenien mod nord og er ellers 
omgivet af Adriaterhavet. Istrien har et smukt mediterrant 
landskab med mange naturlige rigdomme. Her er 

vinmarker, olivenlunde og skove fyldt med trøfler. Intet 
under, at Istrien var efterstræbt land i et to århundreder 
langt tovtrækkeri mellem Østrig og Italien, før det fik 
hjemme i Jugoslavien og i dag udgør den vestligste del 
af Kroatien sammen med den mindre region Kvarner. 
Ligheden og forbindelserne til det italienske er tydelige, og 
tilnavnet “det nye Toscana” ligger lige for.

Samtidigt med at Istrien genvandt kræfterne oven på den 
jugoslaviske borgerkrig og Kroatiens selvstændighed, tog 
en ny generation af vinmagere fat i familier som Degrassi, 
Pilato, Kozlović og Coronica. Investeringer i nyt udstyr 
og ikke mindst mod til at satse på kvalitet satte nye 
standarder for istrisk vin i de føgende årtier.

MALVAZIJA OG TERAN

Istriens signatursort er malvazija istarska, som også kendes 
som malvasia istriana i det nordøstlige Italien. Tilnavnet 
indikerer, at der er tale om en særlig istrisk sort, der er 
distinkt fra de mange andre sorter, der i middelhavslandene 
bærer navnet malvasia. Selvom den først nævnes ved 
navn i Istrien i 1891, tyder alt på, at den har været dyrket i 
området i århundreder— og som dens hjemmevante adfærd 
antyder, stammer den sikkert herfra. Den trives på de 
lettere sand- og mergeljorde og opnår koncentration og sine 
særlige aromaer bedst på sandsten. Stilistisk spænder den 
fra saftige, runde og lette hvidvine med mild blomsterduft 
og smag af akaciehonning med et let bitter strejf— vine, der 
drikkes bedst som unge; til fyldigere og tættere vine med 
noter af nødder, honning, tørrede blomster og krydderier— 
træk, der især træder frem, når vinen får lov at lagre. 
Lang skindkontakt får det bedste frem i druen, og nogle af 
Kroatiens bedste orangevine er da også lavet på malvazija— 
gode eksempler kommer fra Clai, Roxanich og Ipša.
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Gianfranco Kozlović kan om nogen bryste sig af at have 
markeret malvazija som en vin med internationalt format. 
“Malvazija er det, vi drikker. Jeg har brugt jeg ved ikke hvor 
mange år på at forsøge at overbevise folk om malvazijas 
kvaliteter, og imens er kvaliteten heldigvis kun blevet 
bedre og bedre,” forklarer Kozlović og besvarer spørgsmålet 
om hvilken årgang, han ser det største lys i, med: “Min 
næste.” Såvel hans stålsatte, hans ege- og akacie-fadlagrede 
malvazijaer som hans tørre og søde muškat-vine er 
velgjorte og velsmagende.

Malvazijas røde genpart er den intense teran med dybe 
aromaer af muld og urter og en vilter bærsmag; og den 
laves næppe meget bedre end hos Moreno Coronica. Et 
beskendt “Jeg efterligner bare min far og bedstefar” følges 
op af “Efter 30 år kan jeg endeligt lave god vin, for nu ved 
jeg, hvad mine fejltrin har været.” En af Coronicas kritiske 
satsninger var at koncentrere den vanskelige terans 
kvaliteter gennem grøn høst, en praksis han havde lært 
i Piemonte. “Min far talte ikke til mig i flere uger, efter 
han så markerne, og min mor måtte agere fredsbevarende 
styrke. Indtil han smagte vinen. Så begyndte han at holde 
øje med markarbejderne; om de nu lod for mange druer 
blive hængende på planten.” Topvinen Gran Teran er fuld af 
skovbær, skovbund, læder og tjære og imponerer især efter 
mange års flaskelagring.

SUPERISTRIANERE

“Jeg har aldrig forstået, hvorfor vores istriske vine 
ikke skulle stå skulder ved skulder med de bedste på 
den internationale scene. Vores historiske erfaring og 
interessante indfødte sorter er de perfekte forudsætninger 
for fremragende vine; og hvorfor skulle vi ikke have lov 
også at udforske de internationale sorters potentiale i 
vores terroir?” spørger Mladen Rožanić, der— sammen 
med flere andre— også udforsker mulighederne i 
Bordeaux blends og med stor sikkerhed markedsfører 
dem som ‘superistrianere’— med forbillede i de såkaldte 
‘supertoscanere’, som var med til at rebrande Toscana i 
1970’erne. Mr. Mladen er en levemand med forstand på 
både vin, mad og cigarer; og hans vine er velkomponerede 
og emmer af liv og legesyge.

ZINFANDELS HJEMSTAVN

Bevæger vi os længere sydpå langs kysten, kommer vi 
til Dalmatien (kroatisk: Dalmacija).   Op af de azurblå 
bølger rejser sig hvide klipper dækket med mørkegrøn 
vegetation— her kan man nemt føle sig hensat til de græske 
øer. Solen skinner mere, det er varmere, og rødvine indtager 
en større del af scenen.

Plavac mali er hoveddruen, og den er en kraftig sag. 
Mørkerød, rig på alkohol, ekstrakt og ikke mindst tanniner, 
men i de rette hænder holder den balancen og belønner med 
en særlig parfume, moden bærfrugt og søde krydderier. 
Sorten holder af ekstreme eksponeringer og gør sig bedst på 
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de stejle skråninger helt ud til kysten. Der er stadig en del 
svært rustikke vine, som kun kroaterne selv kan elske; men 
også flere og flere virkeligt vellavede— f.eks. Stagnum fra 
Miloš, der mest af alt minder om en god, gammeldags Rioja 
i oxidativ stil; men også Stina står for flotte vine, og det 
samme gør Grgić og Korta Katarina.

I plavac malis nærmeste familie befinder sig crljenak 
kaštelanski, også kaldet tribidrag. Trods de fremmede 
navne vil druen være mangt en dansker bekendt under 
synonymet zinfandel, Californiens kraftige signaturdrue. I 
mange år troede man, zinfandel var kommet dertil fra det 
sydlige Italien, hvor den kendes som primitivo; men heller 
ikke der er druen gammel i gårde, den gjorde først turen 
over Adriaterhavet i begyndelsen af 1800-tallet. Crljenak 
eller tribidrag er altså “the original zin”. Sandsynligvis 
er druen via Wien kommet til Boston i begyndelsen af 
1800-tallet (Kroatien var dengang del af det østrigske 
kejserrige), og siden har den rodfæstet sig i Californien. 
Navnet er måske kommet med samme vej, fra en forvikling 
med den østrigske drue zierfandler. Det er da tættere 
på end primitivo. Under alle omstændigheder er det 
interessant at smage druen i dens ‘oprindelige’ omgivelser, 
hvor den næsten uddøde, ‘fortabte søn’ nu genplantes i stor 
stil. Igen står Stina samt Zlatan Otok for gode eksemplarer.

POŠIP OG GRK

Det underskønne øhav langs Dalmatiens kyst er også 
perfekt til øhop og vinøse skattejagte. Her ligefrem vrimler 
det med sjældne druesorter og gamle familievinhuse. En 
seværdighed er øen Hvar, der huser verdens nok længst 
kontinuerligt dyrkede vinmarker på Stari Grad sletten— et 
landbrugslandskab grundlagt under græsk kolonialisering 

omkring 400 f.v.t. Der står stadig antikke stenmure, som 
deler de enkelte lodder, og dengang som nu er det oliven og 
druer, der er de afgørende afgrøder.

Den skønne ø Korčula er kendt for sine sjældne 
hvidvinssorter, pošip og grk, og havet sørger for syre og en 
salt mineralitet i vinene, som er nogle af Kroatiens mest 
karakteristiske. Pošip har hjemme i Čara-dalen, hvor Luka 
Krajančić og andre frembringer fyldige og frodige vine med 
smidig syre på druen. Den enigmatiske grk vokser kun i 
sandjordene omkring landsbyen Lumbarda, og der er ikke 
meget mere end 25 hektarer, så den er lige så sjælden som 
sine specielle aromaer. Vinene fra Bire, Zure og Križ kan 
alle anbefales, efter druen blev bragt tilbage i dagslyset af 
Frano Milina Bire: “Grk er en helt anden historie— og det 
er stor vin!” 

Der er kort og godt masser af stof til udvidelse af 
horisonten i det levende land Kroatien.



Fakta

KROATIEN
Vinmarksareal: 21.941 ha

Vinhuse: 1.575

Årlig produktion: 640.000 hl

Hvid 68%, rød 32%

ISTRIEN
Vinmarksareal: 3.102 ha

Årlig produktion: 200.000 hl

Vigtige druesorter: malvazija, 

teran, muškat, bijeli pinot, sivi 

pinot, refošk

Gode producenter: Benvenuti, 

Clai, Coronica, Damjanić, 

Ipša, Fakin, Kabola, Kozlović, 

Matošević, Roxanich

DALMATIEN
Vinmarksareal: 4.000 ha

Årlig produktion: 200.000 hl

Vigtige druesorter: plavac mali, 

babić, tribidrag, pošip, grk

Gode producenter: Bire, Crvik, 

Grgić, Korta Katarina, Krajančić, 

Vinarija Križ, Miloš, Zlatan Otok, 

Stina, Zure

Ringe år

Ikke specielt godt år

Middelmådigt år 

Godt år 
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10 GODE VINE 
FRA KROATIEN

ÅRGANGE

Feravino Graševina 
Dika 2019

AC VINIMPORT | 99 KR.

Flot syrlighed og frisk 
frugt, en enkel og ligetil 

saft til sommeren, en 
fiskevin, en skaldyrsvin. 

Alk.: 13% 88

Fakin Malvazija 
Istarska 2018
BICHEL | 140 KR.

Stålsat malvazija 
istarska med citron, 

stenfrugt, akaciehonning, 
pinjekerner og en let 

fennikelnote. Silkeglat 
tekstur med moden frugt 
og en vis fedme men frisk 
syre hele vejen igennem. 

Oplagt til fed fisk og 
skaldyr. Alk.: 13% 89

Franc Arman 
Malvazija Classic 2015

VIN & VENNER | 109 KR.

Saftige pærer, friske og 
syltede, med vanillenoter 

og et let bittert, salt 
touch. En vin til pasta og 

alt godt fra havet. Alk.: 
14% 88

Coronica Gran 
Malvazija 2017
P.T. INGEN DANSK 
IMPORTØR

Diskret duft med et hint 
af hvide blomster. Mild 
fylde, rund syre og masser 
af mineralitet, med tørret 
citrus, lemon curd og 
bivoks. Alk.: 13,5% 90

Kozlović Malvazija 
Selekcija 2017
PT. INGEN DANSK 
IMPORTØR

Mild men liflig duft, der 
er syrlig ferskenfrugt, 
galiamelon og grønne 
urter, også i smagen. 
Pæn syre, en elegant 
balanceret vin. Alk.: 13% 
90

Roxanich Ines u 
Bijelom 2010
VINTRO | 260 KR.

Udtryksfuld orangevin 
med syrlig mandarin, 
friske og tørrede 
abrikoser, bergamot og 
tørrede urter. Virkeligt 
forfriskende syre og 
fine, rensende tanniner. 
7 sorter, 70 dages 
skindkontakt og 6 år på 
store træfade. Alk.: 13,5% 

91

Roxanich Antica 2009  
VINTRO | UKENDT PRIS

Malvazija med fem 
måneders skindkontakt og 
seks år på store træfade. 
Vild duft— IPA, pærecider, 
mjød og honning— og 
masser af moden ananas, 
abrikos og kumquat i 
smagen. God syre, let 
støvet tannin, salt finish. 
Alk.: 13% 91

Bire Grk Defora Sur 
Lie 2018
P.T. INGEN DANSK 
IMPORTØR

Fuldmodne stikkelsbær, 
nælder, grønne 
krydderurter, hvid 
peber og skønne 
usædvanligheder, jeg 
savner ord. Friskhed 
som sauvignon, tekstur 
som fornem, fadlagret 
chardonnay. Unik! Alk.: 
13,5% 92

Coronica Gran Teran 
2008
P.T. INGEN DANSK 
IMPORTØR

Forfinet duft, brombær, 
blåbær, tyttebær og 
hindbær med roser, 
underskov, tobak og 
finsk lakrids i dybden. 
Moden bærsmag og bløde 
tanniner, stadig flot 
spænding. Alk.: 13,5% 92

Stina Plavac Mali 
Majstor 2016
ALTH | UKENDT PRIS

Moden, mørk frugt, saftig 
og sødmefuld, med syrnet 
smør, røg og skovbund i 
baggrunden. Kraftig men 
ikke overgjort, endda 
en anelse underspillet. 
Markante men modne 
tanniner. Alk.: 14% 90
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