
vinsafari 
i slovenien

Lilla Slovenien är vinvärldens nya uppstickare. RES gjorde en rundresa 
och hittade orangefärgade viner, spektakulära hotell  

– och en galen vinprofessor. Text och foto: AnnikA GoldhAmmer

 De gröna kullarna är täckta med ett lapptäcke av 
terrasserade vinodlingar. Utanför bilfönstret  
passerar dignande aprikosträd, sömniga byar, 
lila lavendel och oräkneliga skyltar som pekar 
mot vingårdar.

det skulle kunna vara Toscana, eller Provence. men vi befinner 
oss i Goriška Brda, en region i västra Slovenien som gränsar 
mot den italienska regionen, Collio.

här produceras landets bästa viner.
Slovenien har länge varit ett anonymt vinland, men de senaste 

åren har landets viner fått allt större uppmärksamhet. ett exempel 
är den danska vinbaren Terroiristen på gastrogatan Jægers-
borggade i köpenhamn, specialiserad på slovenska naturviner. 

naturviner är en av vinvärldens hetaste trender just nu. det 
handlar om viner som påverkas minimalt under tillverkningen 
och som speglar platsen, terroiren, där druvorna har växt.

i Brda är naturviner ingen trend, utan en metod som har  
använts i århundraden. här görs också landets bästa orange viner, 
en uråldrig typ av naturvin som har blivit en snackis bland 
vinnördar som tycker att rosé är passé.

Brdas otaliga vingårdar, öppna för besökare, gör regionen 

till ett perfekt resmål för dig som vill göra en roadtrip i vinets 
tecken och upptäcka ett av europas mest förbisedda skafferier. 

Slovenien är till ytan ungefär lika stort som Västergötland, 
vilket gör det lätt att kombinera ett par dagars mat- och vin-
safari i Brda med utflykter i andra delar av landet. huvudstaden 
ljubljana ligger lite mer än en timmes bilresa bort. Bara någon 
mil norr om Brda ligger Soca Valley, ett fotogeniskt landskap med 
alper, en smaragdgrön flod och hiša Franko som är Sloveniens 
mest omtalade restaurang. 

längtar du till havet kör du bara till den idylliska kustbyn 
Piran på den slovenska rivieran, eller badorten Grado på andra 
sidan den italienska gränsen.

reS har gjort en rundresa i Slovenien och valt ut sex av landets 
 bästa destinationer för vinintresserade. ■

”I Brda är naturviner ingen trend, 
utan en METOD SOM HAR  
ANVÄNTS I ÅRHUNDRADEN.”

Friterade räkklubbor med 
päron- och ingefärsdipp på 
vinpalatset Gredic.

Vingården Dveri Pax ligger 
i ett före detta kloster där 
det har producerats vin  
i århundraden.

Gredic vinkällare innehåller 
över 10 000 flaskor från 
hundratals olika
producenter.
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Utsikt från lanthotellet 
Kmetija Štekar i Brda.

Dveri Pax, Maribor.



Gredič
Vinkällaren skulle platsa i vilket arkitekturmagasin som helst. 
det är 20 meters takhöjd och väggar av grå betong. en glasdörr 
som ljudlöst glider undan. där inne gömmer sig Gredics vin-
samling, över 10 000 flaskor från hundratals olika producenter 
världen över.

Palatsets gamla brunn har gjorts om till ”Champagne Temple”. 
här finns flaskor från alla de stora, franska champagnehusen 
men också lokala, mousserande viner, som Puro från movia. 

Gredic är ett 400-årigt palats som nyligen har förvandlats till 
Brdas lyxigaste hotell. Utsikten från sovrumsfönstret sträcker 
sig över de omgivande vinfälten. minibaren är ersatt av en vinkyl, 
fylld med exklusiva flaskor. restaurangen serverar regionens 
främsta gourmetupplevelser.

middagen inleds med krispigt friterade räkor, serverade som 
två klubbor med päron- och ingefärsdip. Till det serveras en 
chardonnay från dolfo.

– Gillar du det kan du besöka honom i morgon. hans vingård 
ligger hundra meter från oss, säger servitören.

Boende
Gredic är ett lyxigt hotell i ett restaurerat 400-årigt palats med 
gourmetrestaurang och en av regionens bästa vinkällare. 
Dubbelrum från cirka 1 100 kronor.
Ceglo 9
www.gredic.si

Kmetija ŠteKar 1672
Utsikten från terrassen har en avslappnande effekt. den är Brda 
i ett nötskal: vinodlingar, fruktträd, vinodlingar, en kyrka på 
en kulle, en by, ännu fler vinodlingar. Solen är på väg ner över 
landskapet. Från köket hörs det välbekanta ljudet av en kork 
som ploppar ur sin flaska.

en stund senare blir jag serverad ett glas av gårdens eget vin: 
ett svalt, vitt vin gjort av rebula, regionens populäraste druva. 
det guldgula vinet är mineraligt och friskt.

– Våra viner är ofiltrerade och jästa på naturlig väg. druvorna 
plockas för hand, precis som man gjorde förr i tiden, säger 
Tamara Štekar som driver det kombinerade gårdshotellet och 
vingården med maken Janko. 

kmetija Štekar 1672 har ett rofyllt läge i utkanterna av byn 
kojsko i Brda. kmetija kan översättas med gård och konceptet 
kan jämföras med italiens ”agriturismo” eller englands ”country 
inn”; mat, vin och boende i lantliga, rofyllda omgivningar. 

Boende
Kmetija Štekar 1672 är ett enkelt lanthotell med sex lägenheter, 
utomhuspool och egen vinproduktion. Kvällstid serveras rustik,  
slovensk husmanskost med exceptionell utsikt. Dubbelrum från 
omkring 600 kronor.
Snežatno 31, Kojsko
www.kmetijastekar.si

Gredič vinkällare är ett givet stopp 
under en vinsafari i slovenska Brda.

Lokala deli-
katesser  
på Kmetija 
Štekar.

Kmetija Štekar.
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Skördetid på Kmetija 
Štekar, Brda. Janko Štekar 
är hotellchef, vinmakare 
och fruktplockare i ett.

 
platser för 
  vinälskaren6 



movia
ett korkkast från Gredic ligger movia, Sloveniens mest kända 
vinproducent. när det amerikanska mat- och vinmagasinet 
Food+Wine nyligen listade fem vingårdar i världen värda en 
egen pilgrimsresa var movia en av dem. Vingården ligger 
omgiven av biodynamiska odlingar, sammanlagt 22 hektar som 
sträcker sig ända in i italien.

Vinmakaren Aleš kristancic har beskrivits som en vinmagiker, 
en galen professor som går sin egen väg. ett av hans påfund är 
lunar, ett orangefärgat naturvin som tillverkas med hjälp av 
månen. druvorna plockas för hand och får jäsa på naturlig väg 
på ekfat i åtta månader.

– när det är fullmåne tappas vinet på flaskor utan några sulfater 
eller andra tillsatser, utan att filtreras eller pressas. naturligare 
än så blir det inte, säger Borut licen, chefssommelier på movias 
vinbar i ljubljana.

den mysiga vinbaren ligger mitt i Gamla stan och är ett  
perfekt ställe för att lära sig mer om de slovenska dropparna.  
Tveka inte att köpa med dig en flaska om du hittar en ny favorit  
– väldigt få slovenska viner finns på Systembolaget.

movia Wine Bar
Adress: Mestni Trg 2, Ljubljana
www.movia.si 

Boende
Det finns några rum på Movias vingård, men de hyrs vanligtvis inte ut 
till allmänheten. Ring +386 5 395 95 10 och fråga snällt om du gärna 
vill bo på gården. Hotellet Gredic (föregående uppslag) ligger annars i 
närheten.
Ceglo 18, Dobrovo
www.movia.si

iaquin
det toppmoderna vinhotellet iaquin är en överraskande kontrast 
mitt på landet i Brda. lokalborna kallar den arkitektritade, 
svarta kuben i utkanten av byn Vipolže för ”det svarta huset”. 

– långtifrån alla gillar det, men jag ville skapa något udda. 
Planen var att bygga ännu mer extremt, men det väckte för 
mycket protester, säger den unge hotellentreprenören Uroš  
Jakoncic medan han visar mig runt.

matsalen har fönster från golv till tak, med utsikt över de 
omgivande vinodlingarna och hotellets pool. en trappa upp 
finns fyra dubbelrum och en svit. den minimalistiska, svartvita 
inredningen är som hämtad från ett designhotell i Stockholm 
eller Barcelona.

Sedan 2006 gör Uroš Jakoncic även vin. Flasketiketterna  
går i samma avskalade, moderna stil som hotellet. 

– Jag vill att även att mina viner ska sticka ut från det  
traditionella. 

Boende
Det moderna designhotellet Iaquin ligger i ett arkitektritat,  
svart hus i Brda. Fyra dubbelrum och en svit, en pool och  
en vinbar. Dubbelrum från cirka 700 kronor.
Vipolže 3
www.iaquin.si

vander urBani  
Hotel, ljuBljana
nyöppnade designhotellet Vander Urbani hotel i Gamla stan i 
ljubljana är en perfekt utgångspunkt för att upptäcka den lilla 
huvudstaden. hotellets vinbar har specialiserat sig på orange 
viner. det handlar om hantverksmässiga viner som görs som 
rosé, fast tvärtom. de gröna druvorna får dra med skalen längre 
än vanligt. resultatet är ett intensivt naturvin som kan uppfattas 
som komplext. Skalen kan ge en viss beska och mer framträdande 
tanniner, men det finns även de som är mer lättdruckna. 

– Fler och fler vinmakare i Slovenien gör den här typen av 
viner, de vill återvända till rötterna och börja producera vin 
som sina förfäder gjorde, säger Anže Ucakar, chefssommelier. 

– det ökande intresset beror nog också på att folk har blivit 
medvetna om vad vi stoppar i oss. den här metoden är bra för 
både jorden och kroppen.

hotellets vinkällare har 80 procent slovenska viner.
– Vi föredrar små, familjeägda vingårdar framför de stora 

vinhusen, säger Anže Ucakar. det finns oerhört många duktiga 
slovenska vinmakare att välja mellan i dag. Förändringen 
började för drygt 20 år sedan, i samband med självständigheten 
från Jugoslavien. Tidigare handlade det mest om stora, stats-
ägda kooperativ som brydde sig mer om kvantitet än kvalitet, 
säger han.

i baren erbjuds även lyxigare barsnacks – raffinerat present-
erade slovenska charkuterier, oliver och ostar – som lyfter 
vinprovningen ytterligare. 

Boende
Vander Urbani Hotel är ett nyöppnat designhotell mitt i Gamla stan 
i Ljubljana. Här finns en takterrass, en gourmetrestaurang och en  
vinbar. Dubbelrum från 1 300 kronor.
Krojaška 6-8
www.vanderhotel.com

Movia är Ljubljanas  
mysigaste vinbar.

På nyöppnade Vander 
Urbani Hotel finns ett av 
Ljubljanas bästa utbud
av slovenska viner.

Iaquin är Brdas modernaste 
vinhotell.

Baren, Vander 
Urbani Hotel.
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adveri Pax, mariBor
maribor, Sloveniens näst största stad, ligger i nordöstra Slovenien, 
en av landets främsta vinregioner vid sidan av Brda. Staden är 
omgiven av vinodlingar, närmaste vingård finns på promenad-
avstånd från centrum. 

Stadens mest kända sevärdhet är en över 400 år gammal 
vinranka – världens äldsta, enligt Guinness rekordbok. den 
växer längs en husvägg mitt i staden. huset rymmer ett litet 
vinmuseum, hiša Stare trte, där man kan lära sig mer om de 
lokala vinerna och se en liten flaska vin gjort av de rekordgamla 
druvorna. 

maribors främsta vinproducent är dveri Pax, en vingård i 
ett före detta kloster på landet ett par kilometer utanför staden. 
här har det producerats vin sedan 1139. Flera av gårdens viner 
har fått internationella utmärkelser. Som Šipon, ett vitt vin av 
den lokala druvan med samma namn. 

Avsluta gärna en dag i maribor på rožmarin, en modern 
vinbar och restaurang med lokala viner och uteservering i en 
stilla gränd.

rožmarin
Gosposka Ulica 8
www.rozmarin.si
Hiša stare trte
Vojašniška 8
dveri Pax
Förboka besöket på  +386 2 644 00 82  
eller office@dveri-pax.com
www.dveri-pax.com

Boende
Mellanklasshotellet Hotel City Maribor har ett bra läge och en fin  
takterrass. Dubbelrum från cirka 1 300 kronor.
www.cityhotel-mb.si

slovenien
resa Hit
Adria Airways flyger till Ljubljana från Köpenhamn. 
Exempelvis Swiss Air, Brussels Airlines och Austrian 
Airlines flyger till Ljubljana från Stockholm med en 
mellanlandning. Priser från cirka 3 000 kronor tur 
och retur. Från Ljubljanas flygplats till Brda är det 
knappt två timmar med hyrbil. Ungefär lika långt 
är det från Venedigs flygplats till Brda.

Om man vill börja resan i nordöstra Slovenien 
är Graz i Österrike närmaste flygplats, cirka  
30 minuter från Maribor. Hit flyger till exempel  
Lufthansa, Air Berlin och Austrian Airlines  
(en mellanlandning).

vinProvninG
Alla omnämnda vingårdar erbjuder guidade 
vinprovningar. Ring alltid och boka in ditt besök  
i förväg för att vara säker på att få komma in. 

mer info:
en.info-brda.net
www.maribor-pohorje.si
www.slovenia.info

Vingården Dveri Pax är en 
given utflykt från Maribor, 
sloveniens näst största stad.

Veronika Vrbancic häller 
upp Šipon, den populäraste 
druvan i nordöstra
slovenien.
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