Hongarije

Hongaarse wijn

De 22 wijnstreken van Hongarije: 1 Sopron, 2 Nagy-Somló, 3 Zala, 4 Balatonfelvidék, 5
Badacsony, 6 Balatonfüred-Csopak, 7 Balatonboglár, 8 Pannonhalma, 9 Mór, 10 Etyek-Buda,
11 Ászár-Neszmely, 12 Tolna, 13 Szekszárd, 14 Pecs, 15 Villány, 16 Hajós-Baja, 17 Kunság,
18 Csongrád, 19 Mátra, 20 Eger, 21 Bükk, 22 Tokaj-Hegyalja
Hongaarse wijn heeft een geschiedenis die teruggaat tot ten minste de Romeinse tijd.
Buiten Hongarije, de bekendste wijnen zijn de witte dessertwijn Tokaji en de rode wijn Bull's
Blood van Eger ( Egri Bikaver ).

De wijnstreken van Hongarije

Csongrád:
Meest tafelwijnen. De wijn productie van deze regio kan worden teruggevoerd naar de
middeleeuwen. De stad kreeg de titel internationale stad van de Druif en Wijn in 1986 als een
waardering van zijn wijnbouw en de kwaliteit van de wijnen.
Klimaat: Droog, extreme, veel zonneschijn.
Bodem: Zand, zand löss.

Hajós-Baja:
Klimaat: Extreem droog, warme zomers.
Bodem: löss.
Kunság
Het grootste wijngebied van het land is te vinden op de Grote Hongaarse Laagvlakte. Het is
niet voor bijzondere maar de "taverne wijn" (tafelwijn).
Klimaat: weinig neerslag. Hete, zonnige zomer en droge winter.
Bodem: hoofdzakelijk zand, löss.

Ászár-Neszmely
Klimaat: Cooler dan de gemiddelde, minder zonneschijn, medium neerslag hoeveelheid.
Bodem: zand en löss.
Badacsony
De geproduceerde wijnen rond het Balatonmeer met een eigen bijzonder karakter.
Badacsony is een van de meest bekende wijnstreken van Hongarije zoals de kwaliteit van de
wijnen wordt vergezeld door de schoonheid van het landschap, het uitzicht op het meer, de
wijngaarden, de pers-huizen met witte muren, en de kleine dorpjes aan de onderkant van de
heuvels en het kan geen toeval zijn dat de wijn van Badacsony de "nectar van de goden wordt
genoemd.
Klimaat: Geconsolideerde, met submediterraan karakter, veel zon, beschut tegen
noordenwind.
Bodem: Basalt bedekt met klei, löss en zand.

Balatonfüred-Csopak

Deze wijn regio, zoals de naam al vertelt, is verdeeld in twee wijnproducerende regio's. De
wijnen van het Balaton vol van smaak en een hoger alcoholgehalte, terwijl de wijnen van
Csopak meer bescheiden, lichter, slanker zijn en ze rijker aan geur en boeket.
Klimaat: veel zonneschijn
Bodem: Variërend. Leisteen bedekt met zandsteen, kalksteen en zand. In sommige plaatsen
is de bodem is rood vanwege het hoge ijzergehalte.
Balatonfelvidék
Klimaat: Gevarieerd, met mediterraan karakter, veel zon.
Bodem: gevarieerd: Krijtachtige steen, lavastenen en tuffites met basalt, adobe grond.

Etyek-Buda
Hoewel dit gebied de rang van een wijngebied pas in 1990 kreeg, heeft de wijnbouw hier had
een traditie van enkele eeuwen. Vooral de champagne-base-wijnproductie is karakteristiek
voor de streek. Sinds het einde van de XIXe eeuw de beroemde Törley champagnes
Klimaat: Windy, veel zon, weinig neerslag.
Bodem: Löss op kalkrijke bodem.

Mór
De schilderachtige vallei van Mor loopt tussen twee bergen, het Vertes en de Bakony, dit is
het huis van de Ezerjo. Hoewel de Ezerjo een oud Hongaars ras is, vond hij zijn echte thuis
hier, in de wijnstreek van Mor.
Klimaat: Gunstig, maar koeler dan het gemiddelde. Milde winter, veel lucht beweging, die
ongunstig is voor ziekten. De stralen van de zon te bereiken een groot deel van de
wijngaarden hele dag in de zomer.
Bodem: Op kalksteenpuin gemengd met löss en zand

Pannonhalma
De eerste Benedictijner monniken kwamen naar Hongarije in het jaar 996 en vestigden zich
op de heuvel (de naam Saint-Martin-Berg) in de buurt van het kleine dorpje Pannonia en
bouwde een klooster. Het klooster van Pannonhalma was de eerste en is het meest beroemde
klooster van de benedictijnen tot vandaag. De monniken van de orde predikte het belang en
de know-how van wijnproductie vanaf de kansel. De eerste schriftelijke vermelding over de
wijnbouw is te vinden in de akte van oprichting van het klooster van Pannonhalma.
Klimaat: matig droge, matig warm, milde winter.
Bodem: Midden-hard, löss, bruine bosbodem.
Somló
De kleinste, maar een van de meest beroemde van de wijnstreken ligt op een uitgedoofde
vulkaan. Er waren tijden dat zijn roem zelfs de Tokaj voorbij schoot.
Klimaat: Zeer winderige streek, dus matig warm, maar rijk aan zon. Vanwege de hellingen
van de zon is zeer voordelig.
Bodem: losse structuur, op sommige plaatsen kleiige. De samenstelling ervan is als die van
de Vesuvius - misschien is dat de reden waarom de smaak van de wijn doet denken aan de
mediterrane wijnen.

Sopron
De wijnstreek Sopron is een van de oudste wijngebieden van het land. Druivenpitten
vondsten blijkt, dat de Kelten hier wijnbouw bedreven. Bijna iedereen had een wijngaard en
een kelder, en bijna elke boer hier had de wijn licentie. Een frisse pijnboomtak aan de
deurpost van een bar gaf aan dat nieuwe wijn en een bos stro dat oude wijn werd verkocht.
Een rode of wit lint is vertelde dat de boer rode of witte wijn verkocht. Deze mooie gewoonte
is weer in gebruik in de straten van Sopron.
Klimaat: Sub-alpine karakter. Vorstvrij voorjaar, de zomer koel en regenachtig, zonnige
herfstdag, voordelig voor overrijping, milde winter met veel neerslag.
Bodem: variërend: klei, kristallijnen leisteen, kalksteen en löss.

Balatonboglár
Klimaat: Geconsolideerde.
Bodem: löss, medium hard.

Pecs
Hier wordt al 2000 jaar wijnbouw bedreven. Wijnstokken voelt zich goed op de bodem en
het klimaat is goed. Pecs (Sopianae) was al in de oudheid het handels centrum van deze
wijnregio.
Klimaat: Sub-Middellandse Zee, beschut tegen de noord-wind. Hete zomer met veel zon,
milde winter.
Bodem: harde bosgrond, zandsteen, löss.
Szekszárd
Klimaat: Mild, lange winter, extreme, maar droge zomer, veel zon.
Bodem: löss met een dikte tot 300 meter.

Villány
Villany is het meest zuidelijke wijngebied van Hongarije dus sommige mensen noemen het
zelfs de Middellandse wijnstreek van Hongarije. Volgens de traditie is Hongaars wijn maken
hier geboren, in deze regio.

Klimaat: Submediterraan karakter. Hete zomers, milde winters met veel zon. Frequente
afkomstig is.
Bodem: löss en klei die rijk zijn aan kalk.
Bükkalja
Net als bij de wijnstreken Eger en Tokaj wordt wijn hier opgeslagen in - soms enorme kelders uitgeholde in rhyoliet-tufsteen. Sommige van de muren en kolommen van de boer
zijn versierd door de kostbare werken door steenhouwers. Op de hellingen werden meer dan
duizend kelders werden uitgehold.
Klimaat: Veel zon, koele, gunstig voor de productie van witte wijn.
Bodem: löss op rhyoliet1-tuffsteen2 basis, bosbodem met klei.

Eger
Deze oude, barokke stad is bekend in het buitenland in de eerste plaats om zijn wijn. De
naam "Egri Bikaver" (stieren bloed van Eger) klinkt bekend over de hele wereld en deze wijn
gemaakt in de stad Eger en omgeving. Er is een groot kelder-en spelonken-systeem onder
Eger, waardoor in de gangen van de kelders van de stad kan worden gelopen. Delen van de
grotten zijn van natuurlijke oorsprong, maar de meeste van hen zijn kunstmatige, versierd met
houtsnijwerk.
Klimaat: weinig neerslag, lange winter.
Bodem: lavasteen, rhyolit tufsteen.
Mátra
In onze grootste heuvel-en berggebieden wijnstreek wordt goede witte wijn geproduceerd.
De heuvel-zijden zijn beschut tegen de noordenwind door de bergketen van de Matra.
Klimaat: Beschut tegen de wind.
Bodem: Vulkanische (andesiet-rhyoliet-tuf) gedekt door löss en zand.

1

Ryoliet
Het stollingsgesteente ryoliet of lipariet is een uitvloeiingsgesteente met een felsische samenstelling,
gedefinieerd als meer dan 68% silica. De naam ryoliet is afgeleid van Grieks rhyx “lavastroom”.
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Tufsteen, tuf of tuffiet is een gesteente van vulkanisch materiaal.

Tokaj
(voorheen gespeld Tokay in het Engels)
Tokaj ontpopt zich als een van de meest interessante wijnstreken in Europa, niet alleen voor
zijn zoete Aszu en onderscheidende droge witte, maar ook om zijn ongewone mix van
geschiedenis en culturen. Wijnen met de hoogste alcohol, suiker en zuurgehalte van het land
zijn geboren in Tokaj-Hegyalja. De beroemde wijn van Hongarije het legendarische zoete
elixer, Tokaji Aszu is gemaakt rond de stad Tokaj in het noord-oosten. Het geheim van deze
wijn moet niet gezocht worden in de aard van het klimaat, de positie of de bodem, maar in het
gemeenschappelijke effect van al deze. De lange, wazig, zonnige herfst is gunstig voor de
verdroging van de rijpe druiven bessen en voor de ontwikkeling van edele rotting. Het
kelder-systeem uitgeholde in rhyoliet-Tuff is optimaal - de veranderingen in temperatuur zijn
1-2 ° C gedurende het hele jaar en dat is zeer gunstig voor de wijn. De vochtigheidsgraad
wordt gebracht naar een nog niveau door een kelderschimmel genaamd Cladosporium cellare,
waarvan de wanden dik zijn omvat en die de flessen als een fluwelen deken behoedt. De
schimmel Botrytis cinerea heeft betrekking op de druiven en maakt de huid van de bessen
dunner, het creëert de perfecte harmonie van zuur en suiker.
Klimaat: Warme zomers, koude winters, lange, wazige herfst.
Bodem: löss en vochtig bodem op basis van rhyoliet-en andesiet3-tufsteen.
Balatonmelléke
Klimaat: Mild, geconsolideerde, nat.
Bodem: bosbodem.

Tolna
De wijnstreek van Tolna behoort tot de wijn regio's sinds 1998. Er is echter wijnbouw
traditie die hier kan worden teruggevoerd naar de Romeinse tijd.
Klimaat: milde winters, droge en zonnige zomer.
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Andesiet is een grijs tot zwart felsisch stollingsgesteente.

Bodem: veld-en bosgrond.

Druivenrassen

Ezerjó is een witte wijn druif voornamelijk geteeld in de Mór regio. Het
wordt gebruikt voor zoete dessertwijnen.

Hárslevelű ook wel Lipovina in Slowaakse , Lindenblättriger in het Duits
en Feuille de Tilleul in het Frans

Irsai Oliver is een Hongaarse witte tafel / wijn druiven ras, gekruist
tussen Pozsonyi en Parel van Csaba in 1930. Het is vroeg rijp, met een onderscheidend
Muscat karakter.

Cserszegi füszeres is een witte druivensoort . Het is vernoemd naar de
plaats van herkomst: Cserszegtomaj op Keszthely .
Het is een kruising tussen de Irsai Oliver en Roter Traminer , een lid van de Traminer familie
nauw verwant aan Gewürztraminer en heeft een hoog rendement met een hoog suikergehalte
en is minder gevoelig voor koude, een kenmerkende geur, kruidige smaak met een
harmonieus zuur ; dit ras wordt vaak informeel genoemd "gekruide wijn" in Hongarije.

Királyleányka
Furmint is een variëteit van wijn druiven uit de Pontian balcanica gebruikt voor witte wijn. De
naam furmint is overgenomen van het woord "Froment" voor de tarwe-gouden kleur van de
wijn die het produceert.

Juhfark
De naam in de Hongaarse betekent letterlijk schapen staart. De term verwijst naar de
langgerekte, cilindrische vorm van de clusters.
De druif is uitsluitend geplant in Hongarije , het meest opvallend in het kleine wijngebied van
Somló .

Kéknyelű ook bekend als Furmint .
Kéknyelű is een witte Hongaarse wijn druif voornamelijk is aangeplant in de Badacsony regio
in de buurt van het Balatonmeer . De druif produceert volle rokerige wijnen.
Lijkt erg veel op de Italiaanse druivensoort Picolit.

Wijnen van Bulgarije

http://wijnweetje.nl

