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presenteert: 

    
 

 
Naam: Palava 

 

Druiven: Palava 
 

Stijl: Aromatisch wit 
 

Jaartal: 2013 
 

Wijnhuis: Syfany 
 

Regio: Moravië (Tsjechië) - 48°54’57”Nb 
 

 

 

Omschrijving: Deze wijn had enkele uren koud schilcontact vóór de natuurlijke fermentatie. Hij 
bleef 4 maanden op Acacia-vaten met de lies. Waarna hij licht gefilterd op fles gaat met minimaal 
sulfiet. 

De wijn komt licht over in zuren nochtans zijn ze er wel. Het is een aromatische, zachte en 
elegante wijn die wat doet denken aan Gewurztraminer.  De afdronk is fijn en gemiddeld lang. 
Suiker: 3gr/l, zuren: 7gr/l & alcohol 12,5%vol Alc. 
 

Druif: Palava is een kruising gemaakt door Josef Veverka in Tsjechië bestaande uit Muller 
Thurgau en Roter Traminer. Beide zijn aromatische druiven en dat merk je in het glas. Nog te 
vaak wordt in Tsjechië Palava zoet gevinifieerd. Jammer want op deze manier blijven het maar al 
te vaak sloeber wijntjes die vooral de Oost-Europese markt plezieren. Droog kan hij echter wel 

spannend worden, denk aan de Gewurztraminer vanuit de Elzas, het gaat dan een beetje die 
kant op. Palava is een druif die nagenoeg enkel voorkomt in Tsjechië. 
 

Gastronomie: Rauwe vis gerechten kruidig afgewerkt of licht pikant, gerechten op basis van 
groenten, pikante gerechten, Aziatische keuken, kruidige pasta’s,… 

 

Bewaren: Nu te drinken en tot 5 à 7 jaar te bewaren. 
 
Wijnhuis: Bij Syfany, een familie wijndomein, wordt traditie al meer dan 500jaar hoog in het 

vaandel gedragen. Het is de jonge wijnmaker, Jakub Zborovský, die momenteel de leiding heeft 
over het domein. En dit met een duidelijke visie: wijn is een levend organisme dat je zal vertellen 
of het een helpende hand nodig heeft of dat het volledig zijn eigen gang wil gaan. Dit resulteert 
in specifieke, terroir gedreven wijnen. 
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De wijngaarden werden geselecteerd op ligging, bodem & microklimaat in functie hiervan 

werden de druiven geselecteerd en aangeplant. De behandeling van de bodem en stokken 
gebeurt met respect voor het ecosysteem: elk levend organisme en het idee dat ook onze 
toekomstige generatie kan blijen genieten van deze prachtige terroir.  
 

Jakub werkt niet allen natuurlijk in de wijngaard maar ook in de kelder. Minimale interventie, 
geen toevoegingen die de smaak kunstmatig beinvloeden, eigen gisten, lichte filtering en enkel 
minimale sulfiet bij botteling om de wijn te stabiliseren. 
 
Website: http://www.syfany.cz/ 

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

Regio: Moravië is de wijnparel van Tsjechië. Daar voel je de wijn!  
Gastronomie, wijncultuur, wijngaarden, lokale producten, alles is er aanwezig om je culinaire 

wensen te bevredigen. 
Een prachtig gebied met onder andere de Palava-hills die zeer rijk zijn aan mineralen en kalk 
vanwege de vroegere aanwezigheid van de zee. 
 
Land: Tsjechië staat niet meteen bekend als wijnland. En de totale aanplant van wijngaarden is 

ook behoorlijk beperkt. De wijnregio’s zijn voornamelijk Moravië en in mindere mate Bohemië in 
het noordwesten van het land.  In Tsjechië hebben ze 19.000ha wijngaard waarvan 85% wit en 
15% rood. Ongeveer 95% van de Tsjechische wijnen wordt in Tsjechië geconsumeerd. Export is 
enkel van belang voor prestige en/of herkenning. Het druivenbestand is Duits/Oostenrijks 

georiënteerd: Grüner Veltliner, Rijn Riesling, Muller Thurgau, Sankt Laurent, Blaufrankisch & 
Blauer Portugieser. 
 

 
 

 


