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presenteert: 

 
 

 
Naam: Rebula 
 

Druiven: Rebula (Ribolla Gialla) 

 

Stijl: Fruitig wit 
 
Jaartal: 2017 
 

Wijnhuis: Batič 
 

Regio: Vipava (Slovenië) - 45°55’42”Nb 
 

 

 

Omschrijving: Licht aromatische witte wijn. Een fijne en elegante stijl op het fruit gemaakt. Deze 
wijn werd gemaakt volgens de biodynamische principes, zonder toevoeging van gist & zonder 

filtering gebotteld. 
 

Druif: De druif Rebula is dezelfde druif als de Ribolla Gialla van Friuli, Italië. Het is ook in Ialtië 
bekend voor zijn elegante wijnen met vaak delicaat fruit en florale acenten. Houtlagering vor 

deze druif wordt weinig toegepast omdat het snel zou overheersen. Een licht aromatische druif 

met vaak mooie resultaten. 
 

Gastronomie: Allerhande gerechten met gevogelte, rijke pasta’s, goed afgekruide vegetarische 
schotels, Aziatische keuken & kazen. 
 

Bewaren: Nu drinken of nog 5-8 jaar te bewaren. 

 
Wijnhuis: De eerste tekenen van wijnbouw op het huidige Batič-domein dateren al van de 16de 
eeuw toen het de monikken waren die al groot potentieel zagen in de wijngaarden van Vipava. In 
een later stadium waren de wijnen reeds gekend in Wenen. In de 19de eeuw betreed de Batič-

familie het domein en laat het nooit meer los. Het was toen, en nu nog altijd, één van de 

referenties van de regio. Eigenlijk staat het al 100jaar geboekt als een ‘Cult Winery’.  Batič houdt 

er een ijzersterke filosofie op na. Ze trachten één met de natuur en zichzelf een zo eerlijk 
mogelijk product te verkrijgen. Minimale interventie, natuurlijke gisting, vaak in open kuipen, 
geen toegevoegde sulfiet en alles volgens biodynamische cultuur. De wijnen zijn uitmuntend, 

zuiver en diep complex. De jaren ervaring, de overdracht van vader op zoon en de hechte band 

met de natuur maken dat dit wijndomein behoort tot de top van Slovenië. 
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Website: http://Batič-wines.com/ 

Webshop: http://www.northernwines.be/webwinkel/Batič 
 

Regio: Vipava ligt in de grote wijnregio Primorje die duidelijk Italiaanse invloeden kent. Zowel 

cultureel als bij de huizenbouw, levenstijl en druiven zijn er sterke parallellen te trekken. 

Nochtans is Vipava altijd wat een trots buitenbeentje geweest. De regio ligt in een vallei waarop 
de flanken de druivelaars massaal zijn aangeplant. De wijncultuur zit te midden elke familie, de 
viering van St-Martin, de heilige die de most veranderd in wijn, is dan ook de belangrijkste 

feestweek voor heel Vipava.  
De ‘Bora’, een wind die zich vanuit de Alpen ontplooit en door de vallei raast, is een wederkerend 

natuurfenomeen dat de wijnoogst sterk kan beïnvloeden. Vele wijnmakers in de Vipava vallei 
werken volgens aloude traditionele methode. 
 

Land: Slovenië scoort tegenwoordig zeer goed. Het heeft een aantal sterke troeven en speelt die 

de laatste 10 jaar goed uit. Sinds zijn onafhankelijkheid werkt het aan eigenheid, typiciteit en 

kwaliteit. De paar autochtone druiven, die het land rijk is, scoren meer en meer. Maar het zijn 
vooral enkele Italiaanse, Franse en Hongaarse druiven die hier furore maken. 
 
Het land splits je best op in drie grote groepen: 

* Podravje (Drava-vallei) met veel wit zoals Sipon (Furmint), Sauvignon Blanc en Olaszrizling. 
* Posavje (Sava-vallei) met veel blends van wit, rood en de lokale wijn Cvicek. 

* Primorje (kuststreek) met krachtig rood van de druiven Refosk, Cabernet franc maar ook 
   wijnen gemaakt van de lokale druiven Zelen & Pinela of de Italiaanse druif Friulano. 

 
De drie grote groepen verschillen werkelijk in stijl door zijn ligging, klimaat en bodem. Hierdoor 

heeft Slovenie, een land zo groot als België, een enorm grote diversiteit en een poteniëel dat 
weinig ander wijnlanden kunnen aanbieden. Ook de geschiedenis van de Sloveense wijn gaat al 
lang terug. Getuige de 'orange' wijnen die hier nog talrijk worden gemaakt en die niets te maken 

hebben met deze hedendaagse trend. 

 
Met zijn 22.500ha wijngaard en ongeveer 80miljoen liter wijn blijft het op wereldschaal een klein 

wijnland. Daarbij komt nog dat deze wijn gemaakt wordt door een 28.000 wijndomeinen (??) dat 

maakt dus nog geen ha per domein. 75% van de wijnproductie is wit. 
 
 

http://batic-wines.com/
http://www.northernwines.be/webwinkel/batic
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