
 
 

 
 

Gennembrud for et af verdens mindste vinlande 
 
Slovensk vin - ikke mindst naturvin - oplever fremgang og serveres i dag på nogle af de 
bedste restauranter og vinbarer i Danmark og resten af verden. I november fejrer man 
vinkulturen og verdens ældste vinstok.  
 

Slovenien er kendt for Gorenje-køleskabe og skisportsudstyr fra 

Elan. Mange har nok også hørt om landets talrige grotter eller de 

fine kystbyer på halvøen Istrien, der er formet efter venetiansk 

forbillede. Færre ved måske, at det lille EU-medlemsland også er 

helt med fremme i første række, når det gælder produktion af 

naturvin.  

Det er ikke mindst den orange vin, hvor hvidvinen udblødes med skallerne og således får en 
ravagtig eller orange farve, som har holdt sit indtog på højt profilerede spisesteder i bl.a. 
Aarhus og København - herunder Noma, Relæ og Kiin Kiin. Også på verdensplan er der tale om 
et lille gennembrud, hvor slovenske vine fremhæves i toneangivende medier som Wine and 
Spirits og Decanter Magazine. 

Har produceret siden romertiden 

Vinproduktion er dog langt fra nogen nyhed i alpelandet, der 
grænser op til bl.a. Italien og Østrig. Allerede i romertiden blev der 
lavet gode vine i området Štajerska, og i middelalderen kæmpede 
områdets to vigtigste byer, Ptuj og Maribor i århundreder om, 
hvem der kunne producere de bedste dråber. Det gav nemlig 
særlige privilegier i forhold til de kræsne habsburgere mod nord i 
Østrig. 

Štajerska er fortsat Sloveniens største region og den breder sig 
over det meste af den østlige del af landet. Det er også her, man 
finder landets største vinproducerende område, Podravje. Det er 
primært hvidvin, der produceres, og ofte kan den minde lidt om de 
vine, man producerer i de tyske Rhin- og Mosel-distrikter – det 
mildere klima her sydpå medvirker dog som regel til at give vinene 
en lidt rigere aroma. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Stok hyldes på museum og vinfestival 

Det er også i Maribor, at man finder verdens ældste vinstok. 
Stokken er mere end 400 år gammel og listet i Guinness 
Rekordbog. At stokken har overlevet så længe er lidt af et mirakel, 
mener mange. I sidste halvdel af 1800-tallet tog vinpesten 
Phylloxera nemlig livet af stort set alle Europas vingårde. I dag 
vokser der podekviste af stokken flere steder i verden, bl.a. på 
Fredensborg Slot i Danmark.  

Vinstokken bærer i øvrigt druen Žametovka, også kaldet Modra 
kavcina – hovedingrediensen i rødvinen Cvicek, som man med stor 
sandsynlighed vil støde på under sit ophold i Slovenien. I dag kan 
man opleve vinstokken udenfor dét museum i Maribor, hvor man i 
det hele taget kan blive klogere på Štajerska-områdets 
vinproduktion. 

Slovenien har ikke mindre end 14 vinproducerende regioner, hvilket er mange for et land 
halvt så stort som Danmark. D. 11. november hvert år fejres vinen over hele landet ved den 
stort anlagte Old Vine Festival, og Maribor er vært for den største fest med deltagelse af op til 
20.000 mennesker.  

Vestpå, i Karst-regionen og ved den slovenske kyst, er man bedre kendt for sine tørre rødvine, 
og anbefaler tjeneren en lokal Teran eller Malvasia, er det bare om at slå til.  
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www.slovenia.info/press 
 
Target Tourism 

Pia Klitten Sørensen  
Tel.: +45 8680 1025, Mobil: +45 2452 1025  
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