
GRIEKENLAND

De officiële naam van wijnland Griekenland is Ellinikí Dimokratía (Helleense Republiek)
Griekenland is een betrekkelijk klein land, gelegen op het zuidelijke gedeelte van het Balkan
Schiereiland. Het grenst aan de Middellandse Zee of delen daarvan; in het noorden grenst het
aan Albanië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Bulgarije en in het
noordoosten aan Turkije. De hoofdstad van dit mooie land is Athene (Athínai).

Geografisch gezien kan je Griekenland opdelen in drie gedeelten:

Het vasteland; de Pelopónnisos en de ruim 400 Griekse eilanden
o.a. Kreta (Kríti), Euboea (Évvoia), Rhodos (Ródhos).

De groepen Cycladen (Kikládhes)

En Dodekanesos (Dhodhekánisos).



De vele Griekse eilanden beslaan ca. 20% van de totale oppervlakte en liggen dicht bij de kust
van Turkije.

Griekenland is een land van zeeën en bergen en natuurlijk wijn in overvloed. Grofweg bestaat
twee derde van het landoppervlak uit bergachtig gebied. De vlakkere gedeelten (ca. 16%)
bestaan uit rivierdalen en smalle, door uitlopers van de gebergten onderbroken kuststroken.
De rivieren die ontstaan uit smeltwater of stijgingsregens, zijn in het voorjaar snelstromend,
maar bevatten 's zomers veel minder water.

Met uitzondering van de hooggelegen berggebieden kan je spreken van een Middellandse
zeeklimaat met droge, warme zomers en zachte, regenrijke winters. Een ideale omgeving voor
het cultiveren van wijndruiven. Wel zijn er duidelijke regionale verschillen, zowel in
temperatuurverloop als ook de hoeveelheid neerslag gedurende het jaar, en dat zie je weer
terug bij de grote diversiteit aan wijnen in de 28 afzonderlijke wijnregio´s

Al sinds 500 vóór Christus is Griekenland een wijnproducerend land geweest en heeft
daardoor een duidelijke eigen identiteit ontwikkeld.

De Griekse hadden voor vele zaken een god. Een van de belangrijkste goden is de god

Dionysos, de god van de wijn.



In de Romeinse mythologie is deze god bekend onder de naam Bacchus. Deze naam zal
bekend in de oren klinken. Toch was hij niet alleen de god van. Met zijn reisgezelschap, de

Dionysos en zijn  Bacchanten

Bacchanten en andere wezens, trok hij rond en naar verluidt leidde dat niet alleen tot
dronkenschap, maar ook tot inspiratie in de schone kunsten, vreugde en beschaving. Een van
de volgelingen van Dionysos was de begaafde muzikant

Marsyas.
Ook de Muzen, de godinnen van o.a. het lied, de dans, de filosofie en de sterrenkunde, gingen
wel eens met hem op stap. Hij verkeerde altijd in een goed en uiterst intellectueel gezelschap.

Jaarlijks werden er door de oude Grieken feesten georganiseerd ter verering van Dionysos. De
Grieken werden dan één met de godheid. De drinker trad buiten zichzelf en zijn zorgen
verdwenen als bij toverslag. Voor ze dronken, werd eerst een plengoffer voor de godheid
gepleegd. In de oudheid was het wijn drinken een bezigheid waar een heel bereidingsritueel
aan vooraf ging. Eerst werd de wijn gefilterd met behulp van wijnzeven, vervolgens werd de
wijn in kannen geschonken. Na de wijn aangelengd te hebben met water, werd het met
opscheplepels verdeeld over drinkschalen. Pas dan kon de wijn gedronken worden, dit alles
aan een lange dis met een goede maaltijd en bij sfeervol licht van mooie kandelaars.

Helaas is dit gebruik door de modernere botteltechnieken in de vergetelheid geraakt. Toch is
het nog steeds een gegeven dat men door het drinken van wijn tot inzichten kan komen en
inspiratie op kan doen.



Helaas is door diverse politieke invloeden de Griekse wijnbouw in het slop geraakt en is de
naam van Griekse wijnen op een dieptepunt terecht gekomen. Het heeft lang geduurd, maar
sinds 1980 zit er weer schot in de wijnbouw. Een nieuwe generatie wijnbouwers heeft het
weer opgenomen en is op gepassioneerde wijze begonnen aan de wedergeboorte van de
aloude wijnbouw.

En paar wijnen uit Griekenland:

Metaxa
Van het wereldberoemde wijnhuis
Metaxa komt de gelijknamige 12 jaar
oude Metaxa. Een genot om te drinken,
als digestief na een mooi diner of 's
avonds bij de open haard. Iedere slok is
puur genot, honingachtig, geurend naar
kruiden, zoethout en rozijnen. De
smaak blijft oneindig lang hangen.



Axia
Wijnmaker Angelos Iatridis van Alpha maakt graag krachtige
zware rode wijnen, vol van fruit, houtrijping en tannines. Zijn
wijnen winnen veel internationale prijzen! Ze hebben voor
een groot publiek echter één nadeel, ze zijn duur. Daarom
heeft hij nu de Axia-lijn geïntroduceerd. Een iets minder
zware rode wijn, gemaakt van Syrah en Xynomavro.
Barstensvol rood fruit, en een volle afdronk. Een fantastische
wijn van Alpha Estate, niet voor niets 2 jaar lang de huiswijn
geweest van De Librije.



Costa Lazaridis - Amethystos
 Costa Lazaridis maakt al jaren een rode topwijn. Gemaakt van de
Cabernet-Sauvignon, Merlot, en Limnio druiven. Krachtig, vol,
romig en een heel lange afdronk.

Costa Lazaridis - Amethystos rosé
In de Amethystos-lijn ook een volle krachtige rosé, vol met fruit van
de Cabernet Sauvignon, Syrah en Merlot druiven.



Costa Lazaridis - Amethystos wit
 Gemaakt van de Sauvignon Blanc en een klein beetje Assyrtiko.



Malamatina Retsina
De bekendste Retsina van Griekenland.

Retsina (Grieks: Ρετσίνα) is een in Griekenland populaire
wijnsoort met een harssmaak. Het meest gangbare type is witte
wijn. Als het als rosé wijn voorkomt, heet het kokineli. Net zoals
het veel sterkere ouzo1, is retsina één van de Griekse nationale
dranken. Het generieke Griekse woord voor wijn is overigens
krasi, in het klassiek Grieks was dit oinos, waar het woord
oenologie2

Al duizenden jaren geleden werd retsina in amforen3 bewaard die
verzegeld werden met hars van pijnbomen, waardoor de wijn op
natuurlijke wijze en onopzettelijk een harssmaak kreeg. Later,
toen wijn in vaten en flessen bewaard werd, verdween deze
harssmaak uiteraard. Om toch de oude vertrouwde harssmaak in
de wijn te hebben, wordt daarom sindsdien kunstmatig hars aan
de wijn toegevoegd. De harssmaak kan zeer sterk variëren per
merk.

Retsina smaakt volgens de liefhebbers uitstekend bij een Griekse
maaltijd. In Griekse restaurants kan dit altijd bij de maaltijd
besteld worden. In feite kan men de Griekse keuken niet goed
leren kennen zonder deze wijn te hebben geproefd. Het beste kan
hij koel geserveerd worden.

1 Ouzo is wellicht de bekendste Griekse alcoholische drank en heeft een alcoholpercentage van tussen de 40 en
44 procent. Sinds 25 oktober 2006 heeft Ouzo binnen de Europese Unie de status van beschermde
oorsprongsbenaming wat bescherming biedt tegen namaak.

2 Een oenoloog houdt zich bezig met de biochemische aspecten van wijnbereiding. Het telen van druiven en de
vinificatie van wijn zijn daar een onderdeel van.
3

Een amfora of amfoor is een kruik met twee oren die onderaan uitloopt in een punt. Amforen werden meestal
gebruikt om vloeistoffen zoals olie of wijn in te bewaren en te vervoeren, maar ook graan werd in deze kruiken
opgeslagen.



Er zijn momenteel meer dan 300 inheemse druivenrassen zoals:
Malagouziá, Assyrtiko, Xinomavro, Limnio, Mavrotragano, Mavroudi, Augoustiatis en
Moschofilero, waarvan bijvoorbeeld de malagouziá al meer dan 3000 jaar bestaat. Ook
hebben vanaf 1960 de internationale druivenrassen hun intrede gedaan en dat heeft er onder
andere voor zorg gedragen dat de wijnbouw in hoog tempo vooruit gaat. Sinds de 70er jaren is
de Griekse wijnwetgeving opgezet volgens het Franse model en is onderverdeeld in 27
gebieden met AOC status, waarvan 20 voor droge wijnen en 7 voor zoete (dessert-) wijnen.

En paar witte druivenrassen - Griekenland

Assyrtiko

Zeer hoogwaardig witte druivenras dat het
vooral in Thira (Santorini) op vulkanische
bodem goed doet, ontwikkelt goede zuren.



Athiri

Groeit overal in Cyclades en op het Dodecanese
eiland, maar ook in Attica, Kreta, Laconia en
zelfs in Noord Griekenland. Rustig zachte ronde
druif. Perfecte druif voor wijnen uit Santorini.

Debina

Deze druif komt alleen voor in Epirus en kan de
meest elegante witte Griekse wijnen
produceren, van heel droog tot licht
mousserend.



Lagorthi

Opnieuw gepland in de Peloponnese, op hoge
hellingen. Produceert zeer levendige wijnen.

Malagouzia

Deze druif, afkomstig van het zuidwestelijke
vasteland, levert aromatische, ronde witte
wijnen met cader-, peper- en muntnoten.



Muscat

Van deze muskaatdruif wordt de beroemde
zoete dessertwijn van Samos gemaakt, hij
wordt ook verbouwd in de regio Parta.

Robola

Van deze overwegend op Kefallonia verbouwde
druif worden bijzonder krachtige, droge, witte
wijnen met een elegant citroenaroma geperst.



Roditis

Veelzijdig, oud Peloponnisisch ras met lage
suikerwaarden en veel zuren, deze jonge,
goedgekoelde wijn smaakt kruidig.

Savatiano

Meest geteelde druif van Griekenland, klassieke
basis voor Retsina, brengt ook fruitige
uitgebalanceerde witte wijnen voort.

Vilana

Van dit oude, witte, zeer aromatische
druivenras van Kreta maakt men wijnen die
naar verse bloemen en groene appels smaken.



Chardonnay

Chardonnay is de beroemdste druivensoort ter
wereld. Eeuwenlang was het de enige druif
voor de productie van witte Bourgogne wijnen.
Het is ook een van de hoofdbestanddelen van
Champagne. In dat gebied wordt de wijn, die
uitsluitend van de Chardonnay wordt gemaakt,
"Blanc de Blanc" genoemd. De druiven zijn
goudglanzend van kleur. Chardonnay levert de
beste witte wijnen op, stevig en toch delicaat,
traditioneel met een droog karakter.
Afhankelijk van hun oorsprong, kunnen
sommige van deze wijnen meerdere jaren
worden bewaard. Chardonnay groeit in vrijwel
ieder wijnland ter wereld. De naam is ontleend
aan een dorpje in de streek Macon (Bourgondië



Een rosé druivenras - Griekenland

Moschofilero

Druif van Peloponnisos die aan muskaat doet
denken. De droge witte wijn ontwikkelt een
floraal bouquet met rozengeur.

Reen paar rode druivenrassen - Griekenland

Aghiorgitiko

Hoogwaardige soort met veel aroma uit Nemea
met een sterke kleur en milde tannine, brengt
fruitige, soms zuurarme wijnen voort.



Kotsifali

Kretenzische druif met een kruidig aroma, veel
suiker en lage tanninewaarden, wordt graag
versneden met de mandelaria.

Limnio

Unieke, kruidige druif van Limnos, die ook
Aristoteles al Limnia noemde, brengt zware
wijnen met uitgesproken tannine voort.



Mandilaria

Een oude druif van de Cycladen en Kreta met
veel tannine, levert wijnen met een intensieve
kleur en relatief weinig alcohol.

Mavrodaphne

Deze aromatische zwarte laurier groeit in de
omgeving van Patra en op Kefallonia, basis
voor zoete, zware dessertwijnen.

Xinomavro

Druif uit het noorden met hoge zuurgraad,
uitgesproken bessenaroma en milde tannine
voor stevige wijnen als de Naoussa.


