Turkije
In dit land dat bol staat van de druiven wordt slechts éénderde tot wijn
geperst, éénderde wordt als tafeldruif gebruikt en het laatste deel als
rozijn verwerkt. Hoewel van oorsprong een stokoud wijnland, heeft de
Profeet, toen de islam ging heersen, het gebruik van wijn (alcohol)
verboden. De moslim Turken hebben de wijnstok niet veel goed gedaan.
Tot aan het eind van de negentiende eeuw hebben ze erg veel
wijnstokken afgekapt. Nu is de wijn van de staat met zeventien
wijnbezittingen.
Turkije, het huidige grondgebied van de Thracische geboren Griekse god
van de wijn, Dionysus (Bacchus voor de Romeinen), is een vaak
genegeerde wijnindustrie. De mensen van oude Anatolië waren al
"Sarap", Turks voor wijn, aan het bereiden, wel bekend als de "nectar van
de goden" – en bewerkten de wijngaarden al 4, 000 jaar voor Christus.
Religieuze teksten zinspelen op de Ark van Noach die aan de grond in
Turkije liep, waar hij de druiven vond en het proces van het wijn maken.
Helaas, de wijn industrie klapte in tijdens het Ottomaanse Rijk, die de
consumptie van alcohol verbood voor meer dan 500 jaar. Nu heeft Turkije
een sterke betrokkenheid bij de globalisering en de wijnproducerende
industrie en deze is verrassend sterk.
De witte en rode wijnen zijn droog en van redelijke kwaliteit. Ook worden
in Turkije zoete dessertwijnen en mousserende wijnen gemaakt. Ze
hebben een hoog alcohol percentage, weinig zuur dus iets “lomp”.
De wijngaarden zijn over het hele land verspreid. Op het Europese deel
Trakya wordt een mooie witte wijn van de Sémillon druif gemaakt.

Druiven
Er zijn tussen 600 tot 1200 inheemse druivensoorten en dus zijn er tal
van opties die Turkse wijnmakers hebben om wijn te maken.
Momenteel zijn er slechts 60 rassen commercieel gecultiveerd .

Aantal van Turkse variëteiten zijn de Yapıncak en Papazkarası, geteeld in
Thracië; de Sultaniye van de Egeïsche kust.
De Öküzgözü en Boğazkere (gebruikt voor het maken van Buzbağ) van
Oost-Anatolië.
De Çalkarası van de provincie Denizli in West-Anatolië en de Kalecik
Karası, Narince en Emir van Centraal-Anatolië.
In de afgelopen jaren namen de internationale druivensoorten toe, zoals
Sémillon (bekent als Trakya), Riesling, Muscat, Gamay, Cinsault,
Grenache, Carignan, Cabernet Sauvignon en Merlot.

Wijndruiven van Turkije
Regio

Witte druiven

Rode druiven

Marmara (Thracian) Regio

Clairette
Chardonnay
Riesling
Sémillon
Beylerce
Yapıncak
Vasilaki

Pinot Noir
Adakarası
Papazkarası
Sémillon
Kuntra
Gamay
Karalahna
Cinsault

Aegean Regio

Sémillon
Bornova Misketi

Carignan
Çal Karası
Merlot
Cabernet Sauvignon
Alicante Bouschet
Shiraz
Kalecik Karası
Sauvignon Blanc
Chardonnay

Black Sea Regio

Narince

Öküzgözü
Boğazkere

Central Anatolia Regio

Emir
Hasandede

Kalecik Karası
Papazkarası
Dimrit

Mediterranean Regio

Kabarcık
Dökülgen

Sergi Karası
Burdur Dimriti

Eastern Anatolia Regio

Narince
Kabarcık

Öküzgözü
Boğazkere

Southeastern Anatolia Regio

Dökülgen
Kabarcık
Rumi

Horoz Karası
Öküzgözü
Boğazkere
Sergi Karası

Lokale druivenrassen
Beknopte informatie over de druiven
De meeste van de druiven groeien in de Marmara regio, aan de Egeïsche
kust en Centraal-Anatolië van Turkije

De belangrijkste lokale druiven worden hieronder beschreven.
ADA karsi

De druif ADA karasi gedijt op het eiland Avsa (Marmara-regio). Zwart,
lange, dik en hard schil heeft deze druif. De wijnen van deze druif hebben
een zachte afwerking en het alcoholgehalte is gemiddeld 12%.
Bogazkere

Bogazkere is een van de oudste druiven in
Oost-Anatolië, Turkije Groeit het best in regio's met kiezelsteen of rode

bodem. De kleine donkere druif bevat hoge tanninegehalte dankzij de
dikke schil.

CAL karasi

CAL karasi groeit in het gebied van de Egeïsche zee, in het CAL plateau op
een hoogte van 600-900 m. Het klimaat van de Middellandse Zee heeft
veel invloed op deze druif. Ze zal worden gebruikt voor rode wijn en
roséwijnen. De rode wijnen hebben een alcoholgehalte van 12-13%
gemiddeld.

Emir

Emir is een sappige druif, die in de regio van Kapadokya groeit en een
oude traditie kent. Vooral in het rijk van de "Hettieten" en het Romeinse
Rijk was het een begeerde druif. De wijnen van deze druif weerspiegelen
een groene, gele of licht gele kleur. Emir is een van de belangrijkste en
mooiste druiven voor de witte wijnen in Turkije.

Hasan dede

Hasan dede groeit in de buurt van de Turkse hoofdstad Ankara. De ronde
druiven hebben een dunne schil en veel sap.

Horoz karasi

Horoz karasi, groeit in Oost-Anatolië van Turkije, in de provincie Kilis. De
donkere druif heeft een hoog tanninegehalte en hun wijnen hebben een
gemiddeld alcoholgehalte van 13-16%.

Kalecik karasi

Karasi, Kalecik is een unieke druif van de regio van Kalecik, in de buurt
van de hoofdstad Ankara. De ronde, donker blauwe druiven met dik schil
en hun opvallende verschijning. Het alcohol gehalte is gemiddeld tussen
de 12-14%. Ze geven aromatische en volle wijnen.

Narince

Narince gedijt het beste in de Tokat regio - in het noorden van Turkije. De
gele wijnen hebben een alcoholgehalte van 12-13%.

Öküzgözü

De Öküzgözü druif groeit in Oost-Anatolië, in de regio van Elazig. Grote,
donkere druiven met veel sap. Volle en aromatische wijnen met een
alcoholgehalte van 12-14%.

Papaz karasi

Papaz karasi is een hoge kwaliteit druif die in West-Turkije, Kirklareli regio
en Edirne groeit. De grote, ronde druiven hebben een dikke schil. De
wijnen hebben een alcoholgehalte van 11-13%.

Sultaniye

Sultaniye groeit in het noorden van Turkije in de regio van Gümüshane.
Deze druif wordt gekenmerkt door een dunne schil en hoog suikergehalte.

Een paar wijnen uit Turkije

http://wijnweetje.nl

