
Ontdek de 
unieke wijnen 
van Macedonië

Zeg het met wijn!
Er gaat niets boven een goed glas wijn, waarmee u laat zien 
dat u waarde hecht aan uw relatie. Verras uw medewerkers 
of relaties met een wijnpakket met Macedonische wijn. Wij 
kunnen zorgen voor speciaal samengestelde wijnpakketten 
voor bijzondere mensen en bijzondere momenten. U heeft 
een ruime keuze uit kwaliteits- en betaalbare wijnen 
evenals uit de verpakkingen, bijvoorbeeld een houten kist 
met uw naam en logo er op gegraveerd. Wij denken graag 
met u mee en maken een voorstel op maat voor u.

Vranec: de trots van Macedonië
De Vranec is dé inheemse druif van de West Balkan. Het 
is de lokale specialiteit en trots van Macedonië. Van deze 
rijpe smaakvolle druiven worden topwijnen gemaakt. 
Vran betekent de zwarte kleur van de raaf. Rode wijn staat 
in de Balkan ook wel bekend als zwarte wijn. Het woord 
Vranac betekent ‘sterk zwart paard’. Wijn gemaakt van deze 
druivensoort wordt geassocieerd met kracht, sterkte en 
succes. Het is diep paars van kleur, een karakter van bessen, 
aansprekende tanninen met een goede zuurgraad. Fris, 
toegankelijk en nooit saai. Gewoon goed gemaakt.

Univin is er voor liefhebbers van unieke en betaalbare 
wijnen. Over smaak valt te twisten, over kwaliteit niet. 
Wij brengen andere wijnen met een hoge kwaliteit naar 
Nederland. Wijnen met een eigen verhaal tegen scherpe 
prijzen. Lees er meer over op www.univin.nl. 

Univin is naast de betrouwbare partner voor wijnwinkels, 
distributeurs en horeca ook hét adres voor uw 
relatiegeschenken. Onze levertijden zijn kort, omdat we 
volop voorraad hebben. Eerst proeven? Dat kan natuurlijk! 
Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op 
voor een persoonlijk advies.

Meer informatie

Postadres: 
Weegbree 90
3401 KB IJsselstein 
Nederland 

T (06) 46 31 80 48  
E info@univin.nl  
I www.univin.nl 

Bezorgadres: 
Mosterdmolenweg 3i 
3417 XM Montfoort 
Nederland  
 
KvK: 58534067  
BTW: NL 212936621B01  
IBAN: NL95 INGB 0006 0906 86

на здравје!

Gëzuar!
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Wijn met een eigen karakter
De laatste jaren neemt de kwaliteit van wijn toe. Tegelijk 
gaan wijnen uit de hele wereld steeds meer op elkaar 
lijken. Het wordt moeilijker om wijnen op basis van 
geur, kleur en smaak te herkennen en hun herkomst 
te bepalen. Veel Macedonische wijnen hebben nog wél 
een eigen herkenbaar karakter. Dit is mede te danken 
aan de druivenrassen die buiten Macedonië niet of 
nauwelijks voorkomen. Het karakter van Macedonische 
wijnen wordt gekenmerkt door een combinatie 
van geweldige klimatologische omstandigheden, 
specifieke bodemgesteldheid, unieke druivenrassen en 
gepassioneerde wijnmakers.

Een vergeten wijnland
Ook al zijn Macedonische wijnen nieuw voor veel 
Nederlanders, voor Macedonië is wijn niet iets nieuws. In 
dit land wordt al sinds de oudheid wijn gemaakt. Een paar 
duizend jaar voor onze jaartelling begon, werd er reeds op 
grote schaal druiven verbouwd en wijn van gemaakt. De 
wijnen uit Macedonië worden ook wel de ‘Vergeten wijnen’ 
genoemd omdat er een tijd geen wijn is geëxporteerd. 
Macedonië heeft nu zo´n 24.000 hectare aan wijngaarden. 
Macedonische wijnhuizen produceren jaarlijks ongeveer 
236.000 ton druiven, wat neerkomt op 220 miljoen liter wijn.

ranec, Temjanika, Stanushina. Het 

klinkt misschien als een buitenaardse 

spreuk, maar in werkelijkheid zijn dit 

de belangrijkste wijndruiven uit Macedonië. 

“Wijnen uit waar?”, zult u zich misschien 

afvragen. Maak u niet druk als u Macedonië niet 

meteen kunt vinden op de kaart. Tot 1991 maakte 

deze republiek van slechts 2 miljoen mensen deel 

uit van het voormalige Joegoslavië. Macedonië 

ligt ten noorden van Griekenland. Met haar 

besneeuwde bergen, schilderachtige meren en 

steile valleien een prachtig land. 

Land met een zeer gunstig wijnklimaat
Macedonië ligt in dezelfde klimaatzone (C2) als de 
Côtes du Rhône, Rioja en Toscane. Hiermee hebben ze 
geweldige klimatologische omstandigheden en een 
ideale bodemgesteldheid voor de wijnbouw. De intense 
aroma van de Macedonische wijnen is het resultaat van 
de gecombineerde invloed van de Middellandse Zee en 
continentaal klimaat, met warme zomerdagen en koelere 
nachten. De gepassioneerde wijnmakers toveren met hun 
vakmanschap de unieke druiven om in pareltjes van wijnen.

Bijzondere druiven maken unieke wijnen
In Macedonië geloven ze sterk in het belang van kwalitatief 
hoogwaardige druiven voor kwaliteitswijnen. De twee 
belangrijkste inheemse druiven zijn Vranec (rood) en 
Temjanika (wit). Maar er zijn ook geweldige internationale 
druivensoorten te vinden zoals Merlot, Cabernet Sauvignon 
en Pinot Noir voor de rode wijnen. En Chardonnay, Riesling 
en Sauvignon Blanc voor de witte wijnen. Daarnaast zijn er 
vele andere rassen en exotische lokale en regionale rassen.
Macedonië heeft de ideale combinatie van een oude 
wijncultuur met moderne technieken. Dit zorgt voor 
hoogwaardige kwaliteitswijnen tegen scherpe prijzen. Wij 
nodigen u graag uit om Macedonische wijn te proberen. U 
zult zeker versteld staan.

 “Gepassioneerde  wijnmakers 
toveren met hun vakmanschap 
unieke druiven om in pareltjes 
van wijnen.”
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