Cyprus en

Malta

Cyprus

Al heel lang geleden dronken mensen de wijn van Cyprus. Hoewel de
vraatzuchtige druifluis rond 1875 de wijnvelden van heel Europa kaal
vrat, bleef Cyprus ongeschonden.
Dit eiland in het oostelijke deel van de Middellandse Zee heeft een
lange wijn geschiedenis.
Niet alleen de Bijbel verteld er van, maar ook de kruisridders onder
Richard Leeuwenhart, die in de twaalfde eeuw de Cypriotische wijn
naar west Europa haalden.
Typisch voor Cyprus is de

Commandaria, een zoette, likeurachtige wijn, gemaakt uit
witte en rode druiven. Men denkt dat de naam komt van de toen
gevestigde commanderij van de Tempeliers.

De druiven voor de wijn groeien op de zuidhelling van het Troödos
gebergte. De druiven worden een korte tijd gedroogd in de zon, zodat
het vocht verdampt en de druif zoeter wordt, waarna de gisting
(vroeger in stenen amforen en nu in stalen tanks) plaats vind.

Drogen van de druiven in de zon

Het rijpen van de Commandaria gaat net zo als het Spaanse Solera
systeem.1
Na de rijping is de wijn goudbruin, soms veel zoeter dan de portwijn.

Solera systeem

Van het vat op de fles
Na rijping in het vat (meer dan het minimum van twee jaar vereist),
wordt Commandaria gebotteld in een kenmerkende soort karaf zoals
die men zelden ziet onder flessen wijn. Het is een nogal stompe fles
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Solera-systeem is een methode om door middel van oversteken (=overhevelen met behulp van flexibele
slangen) wijn of een andere vloeistof op te voeden dan wel gelijk van smaak en kwaliteit te komen. Het systeem
is in Spanje ontstaan toen men van een bepaald type wijn de vele verschillende vaten - elk vat had zijn ‘eigen’
wijn - tot één standaard ging maken.

met een brede ronde bodem maar een lange rechte nek
afgetopt met een speciale kurken stop met een ronde
plastic hoofd vast aan de top van de kurk, waardoor het
eruit als een paddenstoel.
Het is niet een handige keuze van fles vorm, een
dergelijke vorm kan niet in een horizontaal worden
gebracht op de planken van een wijnkelder. Dit is een
ernstig nadeel omdat Commandaria is bijzonder
geschikt om te bewaren dan komen de smaak en geur
kenmerken van deze ongelooflijk glamour wijn nog
beter tot zijn recht maar liggen gaat dus nogal lastig
door zijn vorm.
Als je nog niet gehoord hebt van dit product is het
lastig te geloven dat het geen likeur is maar een wijn.
De Commandaria fles herinnert onmiddellijk aan de fles
van beroemde likeuren, zoals Grand Marnier, Tia Maria
en anderen.

Malta
Malta is het gewichtigste eiland van de kleine archipel
in de Middellandse Zee. Het klimaat is warm maar er is
meestal een verkoelend zee briesje. De Maltezer wijn is

bijna alleen maar in rood en wordt door de inwoners
zelf gedronken. Er is niet veel export van de wijnen. De
kleine hoeveelheid witte wijn is van het zoette type.
De export geregeld door Marsovin in de hoofdstad

Hoofdstad Valetta

.

Marsovin is een begrip in Malta, synoniem met de productie van premium wijnen. De wortels
van deze welverdiende status werden bijna een eeuw geleden opgericht als Chev. Anthony
Cassar richtte het bedrijf onder de naam A & G Cassar, in 1919. Marsovin werd opgericht in
1956 als een familiebedrijf dat uit groeide tot een aanzienlijk deel van de geschiedenis van de
wijn in Malta.

Druivenrassen.

Mavro (9.500 hectare)
Rode druif dit de Cypriotische wijngaard domineert, gedijt in alle bodems,
van de meest vruchtbare aan de meest dorre. Evenwichtige, licht
samentrekkend wijnen, met een zwakke kleur en geur, niet lang
houdbaar. Mavro is één van de twee rassen waarvan de Commandaria
wijn van is gemaakt.

Xynisteri (2.600 hectare) ΞΥΝΙΣΤΕΡΙ
Dit is de heersende witte druivensoort van de Cypriotische wijngaard. Het
produceert uitstekende lichtgekleurde witte wijnen, met lage alcohol
niveaus en zuren. De druiven hebben niet een intens aroma. Xynisteri
wijnen zijn niet geschikt als bewaar wijn. Dit is het andere druivenras die
samen met het ras Mavro gebruikt wordt voor het maken van
commandaria.

Malaga of Muscat van Alexandrië (450 hectare)
Wit, aromatische verscheidenheid, gebracht naar het eiland in de 3e eeuw
v.Chr., wijd verspreid over de wijnproducerende regio's. De druiven
hebben een intens aroma en maakt deze soort heel geschikt voor de
productie van zoete of halfzoete wijnen.

Ofthalmo (150 hectare)
Rode druif geteeld in kleine hoeveelheden langs de lengte en de breedte
van de gehele Cypriotische wijngaard. Zonder irrigatie produceert het

wijnen geschikt voor ouder worden, met een bevredigende kleur, een
onderscheidend en relatief intens aroma en een zeer lage zuurgraad. Het
belangrijkste gebied met de meeste opbrengst en het beste resultaat is
Pitsillia.

Maratheftiko, Vamvakada of Bambakada (50
hectare) ΜΑΡΑΘΕΥΤΙΚΟ
Een ander ras van rode druiven verspreid rond de eilanden en meest
dichtbevolkte, bergachtige regio van Paphos (Panagia, Ambelitis) en in
Pitsillia, waar de "vamvakada" of "vamvakia" synoniemen wordt gebruikt.
In kwaliteit, het is veruit de beste van de inheemse rassen en kan
gelukkig concurreren met één van de edeler geïmporteerde soorten. Het
produceert evenwichtige, sterke en donker gekleurde wijnen, met een
kenmerkende, flauw fruitig aroma van kersen en bramen.

Lefkada (50ha)
Rood druivenras, naar het eiland gebracht in de Byzantijnse tijd, meestal
in de buurt Paphos (Stroumbi, Polemi) en in de wijn dorpen van Malia en
Omodhos. Als men de term "inheemse" strikt wordt toegepast zou dan
deze druif niet worden opgenomen onder de inheemse rassen omdat hij
lag geleden is ingevoerd. De druiven Lefkada, wanneer voldoende gerijpt,
produceren wijnen die heel tanninerijk, met een diep rode kleur en een
kenmerkend, vrij sterk aroma .

Riesling (>30ha)
Deze witte druif van Duitse oorsprong is terecht op de eerste plaats als
werelds beste witte druivenras. Riesling geeft topwijnen met ongelooflijk
smaak sensatie´s . Ze zijn ook opmerkelijk door hun subtiele, intense en
verfijnde aroma. Doet denken aan bloemen, honing en exotisch fruit.
Riesling is bekend om het best te gedijen in een nogal koud klimaat.
Sauvignon Blanc

Sauvignon. (10ha)
Worden momenteel verbouwd in Cyprus, vooral in Polemi (Paphos district)
en Malia.

Cyprus Sémillon (50ha)
Deze uitstekende witte druivensoort is afgeleid van zijn roem, evenals zijn
oorsprong, van de beroemde wijnen van Bordeaux. Bordeaux produceert
de prachtige Graves en Pessac-Léognan blanken en uiteraard de meest
vooraanstaande zoete witte wijn in de wereld, de "Sauternes".

Het druivenras is zeer productief en makkelijk te kweken. De Cyprus
Sémillonis een lagere-performer dan de tegenhangers in Bordeaux,

Alicante Bouschet is eigenlijk het resultaat van
een kruising tussen Petit Bouschet met Grenache, gefokt door Henri
Bouschet tussen 1865 en 1885. Het is één van de paar wijndruiven met
gekleurd sap. Hoewel als een wijn zijn "specificaties" vrij laag zijn, dat het
speelt de rol van een teinturiers.

Een wijntapper vult een kroes wijn uit het vat

Wijnen uit malta

Wijnen uit Cyprus

