
Waar komt de naam De 
Thracische Druif vandaan? 
De Thraciërs worden gezien als één van de beste 
wijnmakers in de Oudheid. Een groot deel van het 
grondgebied dat we hedentendage als Bulgarije kennen, 
besloeg Thracië. De Thraciërs waren de eersten die goud 
bewerkten. Maar belangrijker nog: ze waren de eersten die 
druiven verbouwden om wijn van te maken. De Thraciërs 
legden vele wijngaarden aan, introduceerden nieuwe 
landbouwtechnieken en ontwikkelden speciaal gereedschap 
voor het werk in de wijngaard en voor de vinificatie. De 
dichter Homeros bewierookte in zijn epos Ilias al de 
superieure kwaliteit van de Thracische wijnen. Hij schreef 
over Thracische wijn die tijdens het beleg van Troje dagelijks 
per schip werd aangevoerd. Thracië wordt ook genoemd als 
de geboorteplaats van Dionysos: de god van de wijn. 

Dat verklaart het credo ‘Wijn 
van de oorsprong’… 
Inderdaad, deze historische beweringen plaatsen de 
Bulgaarse wijnbouw in het middelpunt van de ontwikkeling 
van de druiven- en wijncultuur. De kunstschatten van de 
Thraciërs tonen aan dat in de bodem van Bulgarije een 
duizenden jaren oude cultuur begraven ligt, wellicht de 
oudste van Europa. Thracië absorbeerde invloeden van 
zowel het Middelandse Zeegebied, Klein-Azië als noordelijk 
Europa. Wijn is altijd belangrijk geweest voor Bulgarije. Ten 
tijde van de Middeleeuwen en de Bulgaarse monarchieën 
floreerden de wijngaarden. De monniken uit de kloosters 
waren daarbij de hoeders van de oenologische tradities van 
Bulgarije.

Majestueuze wijnen uit 
Bulgarije 
Onze wijnkoperij De Thracische Druif heeft een keur aan 
majestueuze Bulgaarse wijnen. Rood. Wit. Rosé. 
Mousserend. Zoet. We maken onze keuze rechtstreeks bij 
de wijnmakers zelf. Zonder omwegen. We zijn verdeler van 
wijnen van onder meer Rossidi, Maryan, Borovitza en 
Rumelia. 

Gratis bezorging in 
Middelburg en omstreken 
Al onze wijnen zijn gemakkelijk te bestellen via onze 
webwinkel. Een bericht sturen via een van de sociale media 
kan ook. In Middelburg en omstreken leveren we jouw 
bestelling zonder bijkomende kosten. Blijf op de hoogte van 
onze proeverijen, nieuwtjes en buitenkansen via Twitter, 
Facebook, YouTube en Tumblr. 

Wij verkopen geen alcohol onder 18 jaar  
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/de-thracische-druif 

De Thracische Druif 
Wijn van de oorsprong

Sir Winston Churchill liet jaarlijks vele vaten 
Melnik-wijn overbrengen. Bij ons proef je de 

favoriete wijn van deze staatsman.



Welke wijnen kan ik bij De 
Thracische Druif verwerven? 
We hebben zowel wijnen van authentieke regionale 
druivensoorten als van vermaarde internationale. Zo hebben  
we de inheemse, witte Dimyat die bekend staat om zijn 
parfum-achtige neus met exotische toetsen. We hebben 
rode Bulgaarse rassen zoals Mavrud, Melnik en Rubin. 
Mavrud is de grote trots van Bulgarije. Deze is zwoel, stevig 
en aromatisch. Telkens kiezen we voor de bijzonderste 
wijnen. Kwaliteit staat voorop met een verscheidenheid in 
druivensoorten, prijskaartjes en regio’s: van de Donauvlakte 
tot het Zwarte Zee domein en van het Sakar-gebergte tot de 
Struma Rivier Vallei. Eén van de bekendste wijnjournalisten - 
Hubrecht Duijker - schreef overigens in 1989 al een boek 
over de Bulgaarse wijnen.

Waardoor onderscheiden de 
wijnen zich? 
De uitstekende smaak danken de Bulgaarse wijnen aan de 
specifieke combinatie van het terroir, het mediterrane  
klimaat en de bergen. Die bieden een natuurlijke 
bescherming aan de wijngaarden. Lokale tradities in de 
wijnbouw en -bereiding dragen bij aan een nog 
uitgesprokener smaak. Het Bulgaarse landschap is divers: 
landerijen en valleien temidden van bergketens, rivieren met 
weelderige oevers en heuvels die aflopen naar de kust. 
Bulgarije heeft een gematigd klimaat met warme zomers en 
relatief koude winters. Dit is bijzonder gunstig voor de 
wijnbouw en een geschikte rijping van de druiven. Steeds 
vaker krijgen onze wijnen internationale waardering.

“Na een reis naar Bulgarije was ik  
overweldigd door de wijnen. Ik wist gelijk dat ik 

deze vondst bekend moest maken bij de 
wijnliefhebbers. Zo geschiedde.”   

Hubertus Hugo Matthijs
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