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Wijn geschiedenis in Macedonië 

Iedere wijn heeft zijn eigen verhaal. Het verhaal van de Macedonische wijnen is hartelijk, 
vriendelijk en kleurrijk omdat de druiven worden geteeld in vruchtbare regio's badend in de 
warmte van de zon in de vallei van de rivier Vardar.  

Macedonië kent een rijke wijntraditie. Archeologische vondsten bij het dorpje Disan, dat op 
10 km. afstand ligt van Negotino, tonen aan dat hier wijn is geproduceerd nog in de 4-de eeuw 
voor Christus.  

Deze traditie werd voortgezet in de tijd van Philip II en Alexander de Groot en later ook 
tijdens het Romeinse Rijk. Binnen het Romeinse Rijk was Macedonië een van de meest 
belangrijke wijn regio’s. (Macedonië maakte deel uit van het Romeinse Rijk tot de VII-de 
eeuw). De druiventeelt werd verder voortgezet na de komst van de Slaven in de VII-de eeuw. 
Gedurende de overheersing van het Ottomaanse Rijk (1350-1918) werd de druiventeelt levend 
gehouden in de kloosters van Macedonië.    

Tussen 1890 en 1920 kwam de Phylloxera in Macedonië. Net als in andere landen werden 
veel wijngaarden gerooid en zijn voorgoed verloren gegaan. Sommigen werden herplant met 
de lokale druivenrassen, maar anderen werden beplant met Franse, Duitse, en Oostenrijkse 
variëteiten die al bekend waren in andere delen van Oost-Europa.   

Macedonische wijnbouw bereikte haar hoogtepunt in de jaren 1980, toen Macedonië goed 
was voor tweederde van alle wijnproductie in het voormalig Joegoslavië. In 1991 werd 
Macedonië onafhankelijk en stond voor de uitdaging zich te vestigen als een modern wijn 
land met een lange wijntraditie. 

In de late jaren 80 en de vroege jaren 90 daalde de wijn export naar andere Oost Blok landen 
met een derde daar deze landen worstelde met de transitie naar een vrije markt economie. 
Echter, de wijn export naar de westerse landen, vooral Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, 
was nog steeds goed voor 2 derde van de totale export. Vanaf jaren 90 kwamen veel nieuwe 
kleine wijnmakerijen die zorgde voor een verdubbeling van het aantal wijnmakerijen in 
Macedonië. Deze tendens werd gevolgd door grote investeringen met als doel het uitbreiden 
van de wijn capaciteit en verbeteren van de wijn technologie van de oude, nu geprivatiseerde, 
wijnmakerijen. 
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Gedurende de laatste jaren is er een enorme verbetering in de kwaliteit bereikt. Wijnmakerijen 
hebben hard gewerkt aan hun eigen marketing plannen, het ontwerp van de moderne flessen, 
en het voeren van geselecteerd assortiment van druivensoorten. Er zijn strenge 
kwaliteitscontroles toegepast, en er is begonnen aan de samenwerking met buitenlandse 
wijnmakers. 

Dat de Macedonische wijn industrie aan een grote opmars bezig is, getuigen ook de verkopen 
van flessen wijn verscheept naar andere landen, zoals Duitsland, Nederland, Japan, het 
Verenigd Koninkrijk en de VS. Momenteel is Macedonië de vierde grootste exporteur van 
wijn naar Duitsland. 

Wijnen zoals Vranec, Žilavka, Stanušina en Temjanika behoren nu tot de meest gevraagde 
Macedonische wijnen in deze westerse markten. Dat komt omdat ze nieuw zijn en anders, met 
een specifiek karakter en kwaliteit die uniek Macedonisch is. 

Als verdere verbeteringen en de benodigde investeringen en expertise worden voortgezet dan 
kan met zekerheid gesteld worden dat Macedonië -met haar rijke traditie als een van de oudste 
wijnproducerende landen in de wereld- wijnen kan produceren met topkwaliteit. 

 
Klimaat 
 
Macedonië heeft een zeer gunstig klimaat voor druiventeelt. Dit klimaat is het resultaat van de 
combinatie van Mediterrane en Continentale invloeden met lange zomers en koude winters.  
De nabij gelegen bergen bieden de wijngaarden een natuurlijke bescherming tegen invloeden 
van koude noordelijke winden. Lentes zijn hier wat korter en frisser en de herfst duurt langer 
en zorgt voor een verlengde rijpingsperiode van de druiven. Hierdoor ontstaan hogere 
concentraties van suiker en zuur in de druiven met als eindresultaat wijn met intense kleur en 
complexe aroma.   
 
De hoogte verschillen in de wijngebieden variëren tussen 50 en 850 meter boven de zee 
spiegel met een gemiddelde neerslag van 460 mm per jaar.  
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Wijn regio’s in Macedonië  
 
 
Macedonië kent vele wijn regio’s verspreid door het hele land. Er zijn echter 3 belangrijke 
regio’s verdeeld in totaal 16 districten. Deze regio’s zijn: 
 
1. Povardarie (Centraal gelegen langs de vallei van de rivier Vardar) 
 
Hoogte: 50 – 600 m 
Dit is de grootste en tevens belangrijkste wijnregio van Macedonië. Het ligt centraal, de 
hoogte verschillen variëren tussen 50 en 600 meter en de condities voor druiventeelt zijn 
uitstekend te noemen. In deze regio worden maar liefst 80% van alle wijnstokken geteeld en 
de regio is goed voor 85% van de totale wijn productie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het klimaat is Mediterrane tot Continentaal met zachte winters en droge warme zomers. De 
zomer duurt gemiddeld 124 dagen met een temperatuur van boven 25°C. De maximale 
temperatuur kan opklimmen tot boven 40°C.  Het gemiddelde neerslag niveau per jaar ligt op 
460 l/m. Tijdens de vegetatie periode ligt dit niveau tussen 260 en 310 mm. De wijnstokken 
worden geteeld op diverse soorten bodems maar meestal op een diluviale bodem.  
 
 
Meest voorkomende type druiven zijn: Merlot, Cabernet Sauvignon, Kadarka, Vranec, 
Semederevka, Stanušina, Pinot Noir, Grenache Blanc (Belan), Chardonnay, Muscat Blanc, 
Riesling, Sauvignon Blanc, Sémillon, Smederevka, Muscat Ottonel, Temjanika en Žilavka.   
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Het Tikveš district -met ongeveer 2000 vierkante km- is het grootste en belangrijkste wijn 
district van de Povardarie regio en Macedonië als geheel.  

Enkele belangrijke druiventeelt karakteristieken van het Tikveš district: 

• Som van zon uren gedurende de vegetatie periode 1750,8  
• Absolute maximale temperatuur 44,8ºC  
• Gemiddelde luchttemperatuur gedurende de vegetatie periode 19,3ºC  
• Gemiddelde neerslag per jaar 483 mm  
• Gemiddelde neerslag gedurende de vegetatie periode 262 mm  

Vandaag de dag worden in het Tikveš district circa 20 verschillende druiven geteeld waarvan 
de locale druiven; Smederevka, Vranec en Temjanika een prominente plaats met ca. 80% van 
alle druiventeelt. 

 

 

2. Pelagonija-Polog (Westelijke regio) 
 
Hoogte: 600 – 680 m 
 
Deze regio ligt in het zuiden en zuidwesten van het land. De wijnstokken worden geteeld op 
een hoogte tussen de 600 en 680m, op de hoogvlakten en kleine bergen die dit gebied rijk is. 
Het klimaat is voornamelijk die van hoge bergen, gekenmerkt door koude vochtige winters en 
hete droge zomers. Per jaar hebben gemiddeld 87 dagen een temperatuur van meer dan 25 ° 
C. De jaarlijkse hoeveelheid neerslag ligt tussen de 570 en 700 mm. De wijnstokken worden 
voornamelijk geteeld op bruine bodem en in sommige gevallen op Vertisol en Tchernozem 
(Zwarte bodem). 
 
Deze regio is goed voor 11% van alle wijn productie in Macedonië. Rode wijn druiven 
geteeld in deze regio zijn Cabernet Sauvignon, Gamay, Merlot, Pinot noir, Prokupec en 
Vranec. De witte druiven zijn Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Žilavka en 
Smederevka. 
 
3. Pčinja-Osogovo (Oostelijke regio) 
 
Hoogte: 440 – 850 m 
 
Deze regio ligt in het noord-oosten van Macedonië, dat zich uitstrekt van de Pčinja rivier in 
het westen tot de Osogovo bergen in het oosten. Dit is de meest bergachtige wijnregio van 
Macedonië. De wijnstokken worden voornamelijk geteeld op de berghellingen met hoogte 
verschillen van 440 tot 850m. Het klimaat is gematigd continentaal, kouder dan in de 
Povardarie en Pelagonija-Polog regio met sterke noordelijke winden. Gemiddeld zijn er 110 
dagen met een temperatuur van meer dan 25 ° C in de zomer. De gemiddelde hoeveelheid 
neerslag per jaar ligt op 550 l/m en tussen 300 en 400mm in de vegetatie periode. De 
wijnstokken worden voornamelijk geteeld op diluviale en bruine bodem op kalkstenen rotsen. 
Deze regio is goed voor 4% van alle wijn productie in Macedonië. Traditionele blauwe 
druivensoorten zijn: Cabernet Sauvignon, Gamay Noir, Gamay Teinturier, Pinot Noir en 
Vranec. De witte druiven die hier worden verbouwd zijn: Ottonel Muscat, Sauvignon Blanc, 
Riesling en Žilavka. 
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Druivensoorten  

Macedoniërs geloven dat bijzondere wijnen alleen kunnen worden gemaakt met bijzondere 
druiven.  

Macedonië produceert alle soorten wijn; droge en zoete, mousserende, rode, witte en rosé. 
Macedonische wijnen zijn fruitig, aromatisch en hebben een unieke en herkenbare smaak en 
complexiteit. Bekende internationale druivensoorten zijn Chardonnay en Cabernet Sauvignon 
welke evenals inheemse soorten zoals Vranec, worden gebruikt om de typische Macedonische 
wijnen te produceren.  
 
Rode wijn druiven zijn afkomstig van wijnstokken die geteeld worden op lage hoogte, in 
rijke, zware kleiachtige bodem. Het koeler microklimaat beschermt de versheid en de 
harmonie van de witte wijn variëteiten, geteeld op lichtere gronden en grotere hoogtes.  

De huidige verscheidenheid van druiven soorten in Macedonië werd beïnvloed door de 
verschijning van de phylloxera op het eind van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw. Veel wijnstokken werden omgehakt en de wijngaarden werden definitief uit productie 
genomen. Enkele werden later met lokale druivensoorten herplant, maar de meeste werden 
herplant met Franse, Duitse en Oostenrijkse variëteiten.  

Vandaag de dag zijn er ongeveer 20 verschillende druivenrassen in Macedonië.  
De dominante blauwe druiven zijn, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Pinot 
Noir van de internationale en Burgundec, Stanušina, Prokupec, Kratošija, Vranec en Kadarka 
van de inheemse soorten. De dominante witte druiven zijn; Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Riesling Rheine, Semillon, Rkaciteli, Muscat en Grenache Blanc Ottonel - Belan van de 
internationale variëteiten en Smederevka, Žilavka, Župjanka, Traminec en Temjanika van de 
inheemse soorten.  

Lokale druivensoorten vertegenwoordigen meer dan 80% van de totale druiven productie.  
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Vranec  

 

Vranec is de belangrijkste druif in Macedonië. De donker blauwe druiven groeien op vrij 
krachtige en zeer productieve wijnstokken. Deze druif wordt verbouwd in het hele land, 
voornamelijk in familie wijngaarden. De handmatige oogst begint in het midden van 
september of in oktober in de koelere regio's. De jonge wijn uit deze druif is gestructureerd, 
rijk aan tannines en met intense kleur. Ze hebben een fruitige smaak, van aardbeienjam. Na 
een jaar of twee van rijpen ontwikkelt de karmijnrode kleur zich tot een donkere rode kleur en 
de aroma’s worden steeds complexer. Vranec mengt goed met andere soorten en produceert 
een evenwichtige wijn met Cabernet Sauvignon of Merlot.  

Vranec is een robuuste rode wijn met een karakteristiek temperament. De meeste van de 
binnenlandse en buitenlandse deskundigen zijn van mening dat de druifsoort Vranec de  beste 
kwaliteit bezit voor de productie van een topklasse rode wijn. Vranec is opgenomen in de 
categorie van exotische wijnen, welke in Europa in zijn. Het zijn rijpe wijnen die op hun best 
zijn als ze tenminste twee á drie jaar in de wijnkelders gehouden worden.  

De naam Vranec stamt af van eenzelfde naam van een sterk zwart paard uit de Balkan. 

Vranec kan het beste geserveerd worden tussen 15 ° C en 17 ° C. 
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Traminec  

 

Traminec is een andere unieke Macedonische druif, waarvan een heerlijke witte wijn gemaakt 
kan worden die perfect past bij desserts. Het heeft een typische goudgele kleur, soms met een 
lichtpaarse tint, en wordt gekenmerkt door een bloemig, kruidig en fruitig aroma. De beste 
exemplaren van deze wijn hebben een complexe aroma die de geur van lavendel suggereert. 
Door zijn intense aroma's wordt Traminec soms gemengd met Temjanika en Muscat Ottonel 
voor het maken van zoete en aromatische witte wijnen. Traminec druiven hebben een hoog 
suikergehalte. De nasmaak is altijd zoet en langdurig.  

Idealiter zou deze wijn worden geserveerd bij 10-12 ° C.  
 

  
  

 
 
Macedonische wijnboeren combineren de natuurlijke voordelen van de regio met het beste 
van de moderne wijnbouw technologie om het eminente inheemse ras Vranec en andere 
lokale en internationale variëteiten te produceren. De smaak en complexiteit van de wijn is 
uniek en herkenbaar Macedonisch.  
 
 
De intense aroma's zijn het resultaat van gecombineerde invloed van de Middellandse Zee en 
een continentaal klimaat, met warme zomerse dagen en koelere nachten. Het langdurige 
rijpingsproces concentreert de suiker en zuren in de druiven, waardoor rijke kleuren en 
complexe aroma's ontstaan. 
 
Als deskundigen gevraagd worden om de wijn stijl uit de Macedonische specifieke 'terroir' te 
beschrijven dan wordt deze meestal gekarakteriseerd als 'fruit-forward stijl'. Macedonische 
wijnen zijn uitnodigend, prettig en delicaat, met een smaak die blijft hangen in de mond. Ze 
zijn het levende bewijs van de geboekte vooruitgang in de richting van  evenwicht en gevoel 
voor gematigdheid. In de Macedonische wijnen zijn de smaak van geconcentreerd 
vruchtensap en aroma overvloedig aanwezig. Het heerlijke klimaat van warm weer en zonnige 
dagen, en de uitstekende oogst condities, stellen de Macedonische wijnmakers in staat om 
iedere jaar weer rijpe en gezonde druiven te oogsten om Macedonische wijnen te maken. 
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Industrie info 
 
 
Macedonië verwierf haar onafhankelijkheid in 1991. In de jaren die volgden was de 
wijnindustrie getuige van de opkomst van succesvolle particuliere wijnmakerijen die gewijd 
waren aan productie van wijnen van uitstekende kwaliteit, smaak en consistentie. In de laatste 
jaren is de verbetering in kwaliteit enorm gestegen door het toepassen van strengere 
kwaliteitscontroles.  
 
De totale wijncapaciteit in Macedonië bedraagt 220 miljoen liter. De jaarlijkse productie 
varieert tussen 100 en 130 miljoen liter. De oppervlakte van de wijngaarden in Macedonië 
bezet ongeveer 22.400 ha. De productie van wijn ligt ongeveer op een niveau van 980.000 
hectoliter waarvan alleen Povardarie goed is voor circa 85%. De sector wordt gedomineerd 
door ca. 4000 kleine wijnbouwers met een gemiddeld oppervlak van 2,3ha per bedrijf. Ze 
verkopen meestal hun druiven aan middelgrote en kleine wijnbouwers die produceren en 
verhandelen wijn. De wijn industrie wordt ondersteund door enkele wijn verenigingen en wijn 
promotie instanties.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wijnmakerijen gebruiken ongeveer 65% van de totale wijndruiven, terwijl ongeveer 35% 
rechtstreeks worden verwerkt door de wijnboeren voor eigen consumptie van wijn en het 
maken van rakija, oftewel druiven Brandy. Alle wijnmakerijen, die vroeger deel uitmaakte 
van de grote Agro-staatsbedrijven, zijn inmiddels geprivatiseerd. De nieuwe eigenaren 
investeren veel in reconstructie en nieuwbouw van wijnmakerijen, modernisatie van de 
apparatuur en technologie als ook in ontwikkeling en aantrekken van wijn expertise. Dit is 
nodig om de wijn industrie de overgang te laten maken van bulk naar gebottelde wijn 
productie. Al deze investeringen dienen uiteindelijk één doel, namelijk het verbeteren van de 
kwaliteit van de wijn. 
 
Macedonische wijnproducenten maken gebruik van eigen etiketten en moderne wijn 
verpakking. Wijnmakerijen zijn begonnen met het promoten en verkopen van hun wijnen op 
een meer geconsolideerde manier, namelijk door de verkoop van hun wijnen eerder als 
Macedonische merk dan als een individueel merk te profileren. Zoals de wijnconsumptie 
trends veranderen, probeert Macedonië zich aan de actuele smaak voorkeuren aan te passen. 
 
 
 
 



 9 

Macedonië kent ongeveer 30 wijnproducenten waarvan de top 12 goed zijn voor ruim 60% 
van de totale capaciteit.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling: Konstantin Petkovski, September 2010 
 
Vraag meer info via: 
 
W. www.kaneo.nl  
E. info@kaneo.nl 
M. 06-12212384 


