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Moldavische wijn wordt al bijna 5.000 jaar wijn gemaakt. Haar
wijngeschiedenis behoort tot de oudste van de wereld.
De wijnbouw kende een bloeiperiode tijdens het beroemde
koningschap van Stefan cel Mare in de 14e en 15e eeuw. Hij
verbeterde de kwaliteit van de wijn en stimuleerde de import
van druivenrassen uit andere landen. Tijdens de erop volgende
drie eeuwen van Turks Ottomaanse heerschappij kende de
druiventeelt een terugval. Wijn was bij de Islamitische wet
verboden.
In de 18e eeuw werd op grote schaal weer wijn gemaakt maar
veelal voor plaatselijk gebruik. In de 19e eeuw beleefde de
wijnindustrie haar grootste hoogtepunt. Wijnboeren werden
actief door de regering ondersteund en in 1837 bereikte de
wijnproductie 10 miljoen liter. Wijnboeren produceerden
Moldavische wijnen als de Negru de Purcari en de Romanesti
waarmee ze internationale faam maakten. De reputatie van
Moldavië als producent van zeer verfijnde wijnen was
gevestigd.
Aangetrokken door de voor wijnbouw ideale klimatologische
omstandigheden trokken diverse buitenlandse investeerders en
deskundigen kort na de Moldavische onafhankelijkheid in 1989
het land in. Tegenwoordig zijn meer dan 120 wijnbedrijven
actief in Moldavië. Veel wijnhuizen zijn aanzienlijk
gemoderniseerd. De toonaangevende wijnhuizen slagen er in
opmerkelijk goede kwaliteit te leveren en brengen Moldavië
langzaam maar zeker terug in de internationale wijnwereld.

Moldavische wijngebieden
Mild klimaat door verkoeling Zwarte Zee
De Moldavische wijngaarden liggen op dezelfde
breedtegraad als de Franse Bordaux. Moldavië
heeft geen indeling in wijngebieden zoals
bijvoorbeeld Hongarije en Frankrijk dat hebben.
Specialisten onderscheiden vier grote wijnregio’s.
Centraal Moldavië: Codru
De bosrijke omgeving van de hoofdstad Chisinau
heeft een mild klimaat. Meer dan de helft van de
Moldavische wijngaarden bevinden zich hier. Er
worden frisse witte wijnen gemaakt maar ook unieke rode wijnen met een bijzondere
geschiedenis. Hier bevindt zich bijvoorbeeld de Romanesti wijnmakerij, ooit
familiebezit van de Romanovs. Al honderden jaren worden hier mooie wijnen van
Cabernet-Sauvignon en Merlot gemaakt van oorspronkelijk Franse wijnstokken. De
beste hebben in de loop der tijden verscheidene prestigieuze internationale prijzen
gewonnen.
De regio is daarnaast beroemd vanwege de indrukwekkende wijnkelders van Cricova,
Milestii Mici en Branesti. Miljoenen flessen liggen hier opgeslagen in ondergrondse
steengroeves die zijn uitgehouwen voor de aanleg van Chisinau. Cricova is met ruim
60 kilometer nog altijd de langste wijnkelder ter wereld. Toeristen worden in auto’s
rondgeleid. Verschillende historische wijncollecties worden hier bewaard zoals de
collectie van Hermann Göring, die na de Tweede Wereldoorlog door de Russen naar
Moldavië is gebracht.
Zuidoost Moldavië: Dnistrië
Deze regio wordt ook wel de Purcari regio
genoemd vanwege de beroemde
wijngaarden rond het gelijknamige stadje.
Het gebied strekt zich uit langs de rivier de
Dnistr. De omstandigheden zijn uitermate
geschikt voor de teelt van rode
druivenrassen als de Merlot, CabernetSauvigon, Pinot Noir en de inheemse Rara
Neagră. Eind negentiende eeuw werden de
wijnen uit deze regio op grote schaal
geëxporteerd naar de vorstenhuizen van
Engeland en Rusland. Ook in Nederland
verscheen de Purcari destijds op de tafels
van de gegoede burgerij.

Zuid Moldavië: Cahul
Net als de wijngaarden in Dnistrië profiteren de wijngaarden in het zuiden van het
land van de matigende invloed van de Zwarte Zee. Veel beroemde Moldavische zoete
rode wijnen worden hier geproduceerd. Beroemde wijnhuizen komen uit Taraklia,
Ciumani en Komrat.
Noord Moldavië: Balti
In het Noorden van Moldavië bevinden zich maar weinig wijngaarden. Veel van de
oogst wordt gebruikt voor het maken van gedestilleerde dranken zoals Moldavische
‘cognac’. De meest voorkomende druivenrassen in deze regio zijn de Aligote, Feteasca
Alba en Traminer.
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