
Slovenia on viinimaana 
samanlainen kuin 
matkailumaanakin: 
ällistyttävä sekoitus, jossa on
ripaus jokaiselta naapurilta,
mutta ennen kaikkea se on
juuri itsensä kaltainen. 
Välimeren alueella tuntuu 
Italian läheisyys niin 

Viinejä on maassa tehty pitkään ja hyvinkin 
erityyppisiä. Kuohuviini on juhlava juoma myös 
Sloveniassa, kun taas Cviļek on vähäalkoholinen 
vaatimaton viinisekoite, jota saatetaan siemaista niin 
ruoan kanssa kuin ilmankin. Välimeren puoleiset 
alueet ovat tunnettuja erinomaisista punaviineistään, 
joista mainita pitää erityisesti refoskista valmistettu 
Teran. Se perustuu paitsi rypäleeseen myös 
maaperän erityislaatuun. Karstimaa on mineraaleiltaan 
rikas, mikä vaikuttaa viinin laatuun. Itäisten alueiden 
kuivat valkoviinit sopivat itävaltalaiseen makuun, ja
ne ovat verrattavissa vaikkapa Moselin ryhdikkäisiin
rieslingeihin. Sopivina vuosina ilmasto mahdollistaa 
myös makean jääviinin, Ice winen, valmistamisen. 
Sen valmistamiseksi rypäleet pitää kerätä oikeaan
aikaan pakkasen puristettua rypäleen sokerin
aivan erityisen konsentroituneeksi.

Viinintuottajana Slovenia on noin sijalla 20 eli kaukana 
suurten tuottajamaiden Ranskan, Espanjan, Italian 
ja muiden takana. Sen tuotanto vastaa noin 0,3 %
koko maailman tuotannosta. Sitä voisi verrata 
vaikkapa yhteen Ranskan tuotantoalueeseen, kuten 
Alsaceen tai Burgundiin. Kuluttajana maa on toki aivan 
kärkijoukossa. Maassa juodaan viiniª 40 litraa henkeä
kohti vuodessa.
Viinimatkailuun alue sopii erinomaisesti. Pienen 
maantieteellisen kokonsa vuoksi minnekään ei 
ole varsinaisesti pitkä matka. Jokainen kolmesta 
viinialueesta, Primorje, Podravje ja Posavje, on 
täynnä viinitaloja ja viinireittejä. Useimmat valmistajat 
esittelevät tuotteitaan mielellään ja samalla myyvät 
niitä matkailijalle. Slovenian viinireittejä esitellään 
internet-sivuilla noin 90 kappaletta, joten melko helppoa 
on etsiytyä slovenialaisten viininvalmistajien luo 
maistamaan erinomaisia ja perinteisiä tuotteita.

Slovenian wine road – hakusanalla 
voi aloittaa ikimuistoisen matkan 
kauniin pienen maan suureen 
viinitraditioon! 

Na zdravje! Terveydeksi!

Benediktiiniläisluostarin Dveri Pax
–viinitalo tuottaa erinomaisia valkoviinejä. 

Dveri Pax –nimellä on kaunis historia. 
Ĥelezne dveri (rautaportti) on edelleen 
olemassa itäisessä Sloveniassa. Luostarin 
viinintekijät halusivat nimen, joka 
muistuttaa myös luostarin missiosta. 
Niinpä nimeksi haluttiin antaa ”Rauha 
sille, joka tästä portista käy”. Lyhennettynä 
siis Dveri Pax. 

Viinimaa Slovenia

keittiössä, tavoissa, kulttuurissa kuin viineissäkin. 
Pohjoisessa ja idässä naapureina ovat Itävalta ja 
Unkari, ja molemmilla on omat vahvat viinitraditionsa, 
joista on tullut mausteita myös Sloveniaan, samoin kuin
etelästä Kroatiasta. Kuitenkin Slovenia on omaperªinen,
monipuolinen ja kiinnostava viinimaa.


