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Wie kent nog de USSR ?
(R)  

6 groepen



 

De 15 republieken
(R)

 Armenië
 Rusland
 Azerbeidzjan
 Estland
 Oezbekistan
 Kazachstan
 Turkmenistan
 Kirgizië
 Litouwen
 Moldavië
 Letland
 Belarus Wit-Rusland
 Tadzjikistan
 Oekraïne
 Georgië



 

De oplossing
(R)

1. Armenië
2. Azerbeidzjan
3. Belarus Wit-Rusland
4. Estland
5. Georgië
6. Kazachstan
7. Kirgizië
8. Letland
9. Litouwen
10. Moldavië
11. Rusland
12. Tadzjikistan
13. Turkmenistan
14. Oekraïne
15. Oezbekistan



 



 

Oorsprong wijnbouw (L)



 

Wijn in USSR (L)

 De Sovjet-Unie was tot de jaren ’80 een van de grootste 
wijnproducenten van de wereld. De wijnproductie lag na Italië en 
Frankrijk op de derde plaats, nog voor Spanje.

 Met uitzondering van de drie Baltische landen werd in alle 
Sovjetrepublieken wijnbouw gepleegd.

 Vanaf 1984 ging de toenmalige president Michail Gorbatsjov de strijd 
aan met de hoge alcoholconsumptie in de Sovjet-Unie, waarna talloze 
wijngaarden werden stilgelegd of gerooid. Dit proces hield pas na de val 
van de Sovjet-Unie op. 

 De nieuwe, onafhankelijk republieken begonnen hun wijnbedrijf veelal 
met westerse investeringen te saneren.



 

Wijnbouw Georgië (L)

Kvevri Georgische monnik



 

Qvevri (L)



 

Eerste wijn
Qvevris Saperavi 2014

(R)

 Rode amfora wijn uit Kachetië, Oost-Georgië
 100 % Saperavi wijn
 13%
 Lang contact met de schil, de maceratie duurt langer, 

tot maanden ! 
 Donkerder en intensere kleur !

 Wij met aroma’s van kersen, zwoele specerijen, 
geurige viooltjes en nieuw leer. Sappig. Kersen en 
bessen. 

 Heel elegant. 
 De zachte tannine blijft bescheiden op de achtergrond. 

 Wijnhuis Tbilvino is een toonaangevend Georgisch 
wijnhuis. Een  Australische wijnmaker staat aan het 
hoofd.

 Prijs 16 €
 http://anderewijn.nl/wijn/Tbilvino_Qvevris_Saperavi.php



 

Tweede wijn
Telavi Kondoli 2012

(L)

 Georgië
 100% Saperavi
 13,5 %
 Houtgerijpte rode wijn uit het dorpje Kondoli in 

de provincie Kachetië Oost-GeorgIë
 Mondvullende wijn met rijp, bijna zoetig rood fruit 

en veel kruidigheid. Verkeert graag in 
gezelschap van de stoofpotten uit de Kaukasus.

 Prijs 13,5€

 https://anderewijn.nl/wijn/Telavi_Kondoli.php



 

Wijnbouw Armenië (R)

De berg Ararat



 

Derde wijn
Van Ardi blend 2014

(R)

 Armenië (Ashtarak)
 Druiven : Areni Noir, Kakhet en Haghtanak. 

Die groeien alle drie alleen in Armenië
 14,5 %
 Gemaakt dicht bij de hoofdstad Yerevan en 

de voor de Armenen zo belangrijke berg 
Ararat

 Gerijpt op Franse eikenhouten vaten.
 Wijn met een vrij diepe kleur en met kersen 

en zoete laurierdrop in de neus. Hij valt op 
door zijn combinatie van rijp kersenfruit en 
frisse zuren.

 Prijs  15,5 €
 http://anderewijn.nl/wijn/Van-Ardi-Red.php



 

Wijnbouw Moldavië
(L)



 

Vierde wijn
Purcari 2015

(L)

 Moldavië (Purcari-Transdinistrië)
 Grootste wijnproducent van USSR (volume)
 100 % Rară Neagră druif. 'de zeldzame zwarte' enkel 

in  Moldavië en Oost-Roemenië. Dit is één van de 
zeer weinige wijnen van pure Rară Neagră.

 13%
 Aroma van zwoel rood fruit. Bloemig en zacht. We 

proeven zwarte bessen, pruimen en kersen. 
 Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1878 versloeg 

het Moldavische Château Purcari tot verbijstering van 
de Franse wijnboeren op een blindproeverij in Parijs 
alle grote Bourgognes en Bordeaux.

 Tsaar Nicolaas II en de Engelse koning George V. De 
Negru de Purcari was de lievelingswijn van Queen 
Victoria

 12€
 http://anderewijn.nl/wijn/Rara_Neagra_de_Purcari.php



 

Halfzoete 
rode wijnen



 

Vijfde wijn
Telavi Kindzmarauli 2015

(R)

 Georgië
 100 % saperavi 
 11,5 %
 Favoriete wijn van vadertje (Joseph) Stalin, was een Georgiër
 Kindzmarauli is een Georgische appellatie voor halfzoete rode 

wijn van de inheemse Saperavi druif. 
 Niet direct wat we hier gewend zijn. In Oost-Europa en USSR 

wel. Daar schrijven artsen deze wijn voor bij griep, jicht, jeuk, 
hoestbuien en andere kwaaltjes. Maar wordt ook bij het eten op 
tafel gezet

 Een frisse, bijna paarsrode wijn. Halfzoet met het fruitige van 
frambozen en cassis en een zacht, bijna fluwelig  droog 
mondgevoel. Iets gekoeld innemen.

 11€
 http://anderewijn.nl/wijn/Telavi_Kindzmarauli.php



 

Wijnbouw op de Krim
(L)



 

The Massandra project



 

Zesde wijn
Massandra Kahor 2008

(L)

 Massandra Kahor 2008
 Uit Oekraïne ? Rusland ? 
 100% Saperavi
 De meest bekende Krimwijn
 16%
 Rode dessertwijn
 Gesticht in 1894 door Tsaar Nicolas II op de 

Krim (Yalta)
 3 jaar eikenhout
 Zwarte bessen, fruit-chocolade afdronk
 Intense rode kleur
 15€ bij Savini



 

Blindproeverij 

 Qvevris Saperavi 2014 – Georgië
 Telavi Kondoli 2012 – Georgië
 Van Ardi 2014 – Armenië
 Purcari 2015 – Moldavië
 Telavi Kindzmarauli 2015 – Georgië
 Massandra Kahor 2008 – Krim (Oekraïne)

 Link de geproefde wijnen aan 
bovenstaande lijst
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