การผลิ ตไวน์ ในแต่ละภูมิภาคของชาวโครเอเชีย
โครเอเชีย ประกอบไปด้ ว ย 4 ภู ม ิภ าคหลัก ที่ ม ี
ความสามารถในการผลิตไวน์ ชนั ้ เลิศ ได้แก่ เมือง
หลวง “ซาเกร็บ ” (Zagreb), อิส เตรีย (Istria) ที่อ ยู่
ระหว่างเมืองริเยก้า ประเทศโครเอเชีย กับประเทศ
อิตาลี และประเทศสโลวีเนีย, ควาร์เนอร์ (Kvarner)
ทีอ่ ยู่บนรอยต่อเทือกเขาของสโลวีเนียจนถึงชายฝั ง่
รวมไปถึงหมู่เกาะควาร์เนอร์ด้วย, และสุดท้ายคือ
เมืองดามาเชีย (Dalmatia) ซึ่งปั จจุบนั เป็ นเขตแค้
วนดามาเชีย ประกอบด้วยเมืองซาร์ดา ชิบนิ ิค สป
ลิท และไข่มขุ แห่งทะเลอาเดรียติก “ดูบรอฟนิค”
องุ่นขาวโครเอเชียมีจานวน 2 ใน 3 ของสายพันธุ์ทงั ้ หมดของประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตได้จากทางภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ ส่วน
องุ่นแดงโครเอเชีย มีจานวน 1 ใน 3 ซึ่งส่ วนใหญ่ผลิต มาจากเมือ งริม
ชายฝั ง่

มีผลการวิจยั และข้อมูลทางสถิตทิ ห่ี ลากหลายเกี่ยวกับการผลิตไวน์ และข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้ผลิต
ไวน์ แ ละกระทรวงเกษตรฯ ข้อ เท็จจริง บางประการดังต่ อ ไปนี้ จะท าให้ คุ ณ เกิด มุม มองใหม่เ กี่ย วกับ
อุตสาหกรรมการผลิตไวน์ของชาวโครเอเชีย เช่น

มีผผู้ ลิตไวน์ชาวโครเอเชียทีจ่ ดทะเบียนแล้ว
จานวน 17,000 ราย
มีพ้นื ทีใ่ นการทาไร่องุน่ ทัง้ หมด 26,000 เฮกเตอร์
มีโรงกลันไวน์
่ ทไี ่ ด้รบั รองการจดทะเบียนจานวน
800 แห่ง
มีไวน์ทเี ่ ป็ นเหล้าองุน่ ชัน้ สูงจานวน 2,500 แบรนด์
จานวนปริมาตรของผลิตไวน์ทไี ่ ด้รบั การจด
ทะเบียนทัง้ หมดคือ 61 ล้านลิตร
จานวนองุน่ ไวน์แต่ละชนิดทีใ่ ช้ในการผลิตไวน์ม ี
ทัง้ หมด 200 สายพันธุ์
จานวนสายพันธุด์ งั ้ เดิมองุน่ มีทงั ้ หมดมากกว่า 60 สายพันธุ์
เมืองเพรสซิวกิ าร์ (Plesivica) ทางตอนเหนือของแคว้นสลาโว
เนีย(บริเวณภาคตะวันออกของประเทศโครเอเชีย) มีโรงผลิต
ไวน์มากกว่า 30 แห่ง ซึง่ ไวน์สายพันธ์พน้ื เมืองของทีน่ ่คี อื กรา
ซิวนิ าร์ (Grasevina) แล้วยังรวมไปถึงสายพันธุอ์ ่นื ๆ เช่น ชาร์
ดอนเน่ (Chardonnay), โซวีญง บล็อง (Sauvignon Blanc), ปิ
นอย บล็อ ง (Pinoy Blanc), และ รีส ลิง (Riesling) ส่ ว นสาย
พันธุอ์ งุน่ ไวน์แดงพบบ้างบางชนิด เช่น ปิ โน นอย (Pinot Noir)
และสายพันธ์พ้นื เมืองอื่นๆ เช่น โปรโตกีเซอร์ (Portugiser)
ซึ่งเป็ นสายพันธุ์เ ดียวกันกับ บิว โจเราล์ โนเวีย (Beaujolals
Nouveau) องุ่นไวน์ของทางภาคเหนือจะถูกขนส่งทางเรือโดย
ใช้เส้นทางแม่น้ าดราวา (Drava) และ แม่น้าซาวา (Sava) และ
จะออกสู่แม่น้าสายหลักต่อไปคือ แม่น้าดานูบ (Danube)
ในอิสเตรียและทางชายฝั ง่ ตอนเหนือของประเทศจะเป็ นแหล่งของไวน์หลายชนิด และเป็ นแหล่ง ขององุน่
ไวน์ขาวหลากหลายสายพันธุ์ อย่างไรก็ตามไวน์ส่วนใหญ่คอื เมาวาสซิยา (Malvazija) เช่นเดียวกันกับ
เตราน (Teran) ซึง่ เป็ นองุน่ ไวน์ทม่ี สี เี หลืองทองและสีแดง องุน่ ไวน์ทน่ี ามาจากทางชายฝั ง่ ของอิสเตรียใน
ตอนเหนือจะถูกส่งต่อไปยังตอนใต้ของเกาะเดามาเทียร์ (Dalmatia)

“เป็นทีท่ ราบกันดีว่าไวน์หลากชนิดของชาวอิสเตรียนัน้ ขึน้ ชือ่ ว่ามีกลิน่ หอมและรสชาติทดี ่ เี ลิศเมือ่ เคียงคู่
กับอาหารทะเล ไวน์แดงทีช่ อื ่ ว่า “เตราน (Teran)” และ “รีฟอกซ์ (Refosk)” เป็ นไวน์ทเี ่ ก่าแก่และเป็ นไวน์
พื้นเมืองของชาวอิสเตรียซึง่ มีสที บั ทิมสด มีกลิน่ หอมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ชวนน่ าหลงใหล และจะสมบูรณ์
แบบทีส่ ุดเมือ่ รับประทานคู่กบั อาหารทะเล”

อย่างไรก็ตามทางตอนใต้ของประเทศ ในหมู่เกาะดามาเชีย (Dalmatia) และบริเวณริมสันเขาซึง่ มีความ
หลากหลายทางสภาพอากาศ มีการเพาะปลูกองุน่ ไวน์สายพันธุพ์ น้ื เมืองทีน่ ่ีมากมาย และเป็ นทีร่ จู้ กั กันดี
ทีช่ ่อื ว่า พลาวัค มาลี (Plavac Mali) ส่วนบริเวณคาบสมุทรเพลเยแซค (Peljesac Peninsula) มีหมู่บ้าน
ไวน์ท่มี ชี ่อื เสียงคือ Napa Valley ไวน์ส่วนใหญ่ (พลาวัค มาลิ, Plavac Mali) จะมีคุณภาพชัน้ เลิศ และ
เป็ นประสบการณ์ท่ที รงคุณค่าเมื่อคุณมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ รสชาติของไวน์จะรังสรรค์จนิ ตนาการราวกับ
ย้อนวันวานกลับไปประมาณ 50 ถึง 60 ปี ท่แี ล้วเลยทีเดียว การเดินทางไปสู่ เพลเยแซค (Peljesac)
สามารถขับรถชมทิวทัศน์ เป็ นจานวน 3 ชัวโมงจากเมื
่
องสปลิท (Split) และใช้เวลาชัวโมงครึ
่
่งสาหรับการ
ขับรถจากเมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ซึง่ ใช้เวลาเพียงหนึ่งวันในการเดินทาง

ส่วนไวน์ชนั ้ เลิศจากแหล่งอื่นอาจมาจากทางชายฝั ง่ ของอิสเตรียตอนเหนือเช่นกัน และจะขนส่งไปยังหมู่
เกาะดามาเชีย (Dalmatia) ทางตอนใต้ของประเทศ หมู่เกาะฮวาร์ (Hvar) และ วิส (VIS) ก็ผลิตไวน์ชนั ้
เยีย่ มเช่นเดียวกัน ส่วนเมื่อเวียนมาถึงเมืองคอร์ชูลา (Korcula) ทางตอนใต้สุดจะพบกับวัฒนธรรมการ
ผลิตไวน์ ท่รี าวย้อ นเวลากลับ ไปเมื่อ สมัยกรีกโรมัน หมู่เกาะบราค (Brac) เป็ นจุดเริม่ ต้นในการฟื้ น ฟู
อุตสาหกรรมการผลิตไวน์ขน้ึ หลังจากการทาลายไร่องุ่นลงเมื่อ ก่อนศตวรรษที่ 20 และสามารถกระตุ้น
การกระจายประชากรวัยหนุ่มสาวจากหมูเ่ กาะนี้ไปตัง้ รกรากในหลายทวีปทัวโลก
่
เกาะฮวาร์ (Hvar) มีช่อื เสียงและเก่าแก่ทส่ี ุดในการผลิตไวน์ทงั ้ ไวน์แดงและไวน์ขาวชัน้ เลิศ ถึงแม้ว่าส่วน
ใหญ่จะนิยมไวน์ในชื่อ พลาวัค มาลิ (Plavac Mali), โพสซิป (Posip), บอนดานูซา (Bondanusa), มารา
สติน่า (Marastina), และเปริกค์ (Prc)

ไวน์ของชาวโครเอเชีย
เมื่อตัง้ แต่มกี ารสารวจและค้นพบดินแดนโครเอเชีย ก็มกี ารรูจ้ กั ไวน์ท่มี ลี กั ษณะเป็ นเอกลักษณ์ ของที่น่ี
ค้นพบสายพันธุ์องุ่นนานาชนิด ภูมภิ าคในการผลิตไวน์ ผู้ผลิตไวน์ การท่องเที่ยว และทัศนียภาพทาง
ธรรมชาติอนั สวยงามตามไปด้วย
โครเอเชีย เป็ นแหล่ ง เพาะปลู ก องุ่ น ไวน์ เ มื่อ หลาย
ศตวรรษทีผ่ ่านมา ซึง่ ผ่านมาตัง้ แต่ยุคสงครามสู่ดนิ แดน
แห่งความสงบในทุกวันนี้ เป็ นสถานที่ท่มี ผี ู้ผลิตไวน์ รุ่น
ใหม่เพิม่ ขึน้ มากมาย ซึง่ ใช้กลวิธกี ารในการผลิตเพื่อให้
ได้ ร สชาติแ บบดัง้ เดิม ผนวกกับ กระบวนการผลิต ที่
ทัน สมัย ในปั จจุ บ ัน การสร้ า งสรรค์ ไ วน์ ของที่น่ี จ ะ
ตระหนักถึงคุณภาพและคงความเฉพาะถิน่ เอาไว้ ไวน์
สามารถบอกเรื่อ งราวมากมายในอดีตได้เ ช่นกัน และ
เมื่อ คุ ณได้สมั ผัส กับ ไวน์ ชนิดใดๆ ของที่น่ี มันจะเป็ น
ตัวแทนหรือสามารถบอกอัตลักษณ์ได้ว่าเป็ น “ไวน์ของโครเอเชีย” การเดินทางมาทีน่ ่ีจะทาให้คุณได้พบ
กับเพื่อนมากมาย ความทรงจาทีด่ ใี นช่วงเวลาทีด่ สี ุดของการดื่มไวน์

การฟื้ นฟูทางวัฒนธรรมของการผลิ ตไวน์ ของชาวโครเอเชีย
ไร่องุน่ ไวน์ทมี ่ มี าหลายร้อยปีและความหลากหลายของไวน์ทคี ่ น้ พบ
โครเอเชียกาลังมีการฟื้ นฟูการผลิตไวน์ และมีไร่องุน่ ไวน์เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็ นผลมาจากการขยาย
ต่อชื่อแบรนด์เดิมรุน่ พ่อสู่รนุ่ ลูกโดยคงความดัง้ เดิมของไวน์เอาไว้

จากอิสเตรียในตอนเหนือสู่หมู่เกาะดามาเชียทางตอนใต้ ไวน์โครเอเชียเป็ นเหล้าองุ่นอันดับต้นๆ ของ
ชาวยุโรปมาตัง้ แต่สมัยโรมัน เมื่อในศตวรรษที่ 5 ดินแดนกรีกมีไวน์ท่ี เป็ นที่รจู้ กั กันในชื่อ พลาวัค มาลิ
(Plavac Mali) ในเกาะทางตอนใต้ของประเทศทัง้ ฮวาร์ (Hvar) และคอร์ชูลา (Korcula) ต่อมาอาณาจักร
โรมันจึงขยายตัวไปสู่อสิ เตรียและดามาเชียเป็ นเวลาต่อมา ในปั จจุบนั นี้ ไวน์โครเอเชียชนะการประกวด
ไวน์ ในระดับนานาชาติจานวนทัง้ สิ้น 52 รางวัลในปี 2010, 65 รางวัลในปี 2012 และ 95 รางวัลในปี
2013
ผู้ประกอบการผลิตไวน์ท่เี ป็ นชาวโครเอเชียจะตระหนักถึงกระบวนการผลิตชัน้ เยีย่ มในการนาองุ่นไวน์
หลากชนิดมาผลิต เช่น สีแดงจะนามาจากองุน่ ไวน์ของพลาวัค มาลิ (Plavac Mali) และเตราน (Teran) มี
ดอกกุหลาบเฉพาะถิน่ และไวน์สม้ ทีอ่ าจะไม่โด่งดังมากนัก

ในขณะนี้พวกเขาพยายามจะผลักดันไวน์ทม่ี าจากกาแบร์เน (Carbernets), ชาร์ดอนเน่ (Chardonnays),
เมอร์ล็อ ต (Merlots), ซีราห์ (Syrahs), และปิ โ น (Pinots) ที่มาจากอิส เตรียและดามาเชียสู่ค วามเป็ น
นานาชาติ
โครเอเชียยังคงเป็ นผูน้ าในการผลิตไวน์แบบปราศจากสารพิษ ซึง่ มีไร่องุ่นไวน์หลายพันเฮกตาร์ และนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการผลิตแบบดัง้ เดิมเพื่อให้ได้ไวน์ ท่ไี ด้มาจากอิสเตรียและดามาเชียหลาย
ล้านลิตรต่อปี ดว้ ยคุณภาพชัน้ เยีย่ มทีป่ ราศจากสารเคมีใดๆ ไร่องุน่ ไวน์ของ Mike Grgic Hills Valley เป็ น
ไร่ไวน์ เจ้าแรกที่มคี วามสัมพันธ์กบั California Zinfandel และ Croatia Plavac Mali ครอบครัวของเขา
เพาะปลู ก องุ่ น ไวน์ ท่ี Napa Valley, California และคาบสมุ ท รเพลจีแ ซคในโครเอเชี ย (Peljesac
Peninsula) ซึง่ ได้รบั รางวัลมากมาย
Dr. Vinny (ผูก้ าหนดรางวัลคุณภาพไวน์) ให้สมั ภาษณ์ว่า
“มีเรือ่ งราวย้อนไปในอดีตเมือ่ ปี 1960 เราทดสอบได้ว่า Zinfandel เป็ นองุ่นไวน์พนั ธุโ์ บราณจาก
โครเอเชีย และสมควรได้รบั รางวัลให้เป็ น 1 ใน 13 ขององุ่นไวน์พนั ธุด์ งั ้ เดิม ซึง่ เป็ นบรรพบุรุษขององุ่น
ไวน์ทหี ่ ลากหลายมาจนถึงปั จจุบนั นี้”

การอ่านฉลากไวน์
ไวน์ของชาวโครเอเชียค่อนข้างอ่านยาก เพราะเป็ นภาษาทีใ่ ช้สาหรับชาวโครเอเชียด้วยกัน แต่
วัตถุประสงค์หลักให้มองคุณภาพ ลักษณะเฉพาะของไวน์ สถานทีผ่ ลิต ซึง่ อาจจะอ่านยากในบางครัง้

คุณภาพ 3 ระดับทีป่ รากฏบนฉลากไวน์ของโครเอเชีย
1. Stolno หมายถึง ไวน์ทวไป
ั่
2. Kvalitetno หมายถึง ไวน์ระดับคุณภาพ
3. Vrhunsko หมายถึง ไวน์ระดับชัน้ เยีย่ ม
คุณลักษณะพิเศษของไวน์ในแต่ละชนิดทีป่ รากฏข้างขวด ซึง่ อาจจะปรากฏกับไวน์ทไ่ี ด้รบั รางวัลระดับบ
นานาชาติเช่นกัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suho หมายถึง แห้ง
Polusuho หมายถึง แห้งกึง่ หนึ่ง
Slatko หมายถึง หวาน
Bijelo หมายถึง องุน่ ขาว
Crno หมายถึง องุน่ แดง
Rosa หมายถึง ดอกกุหลาบ
Vinogorje หมายถึง สถานทีเ่ พาะปลูกองุน่ ไวน์

ชื่อพันธุอ์ งุน่ ไวน์ขาวมีดงั ต่อไปนี้
Grapes Debit
Pinot Bijelo

Graservina
Posip

Malvazjija
Bogdanusa

Marastinat

Muskat

Pinot Sivi

ให้ระมัดระวัง Chardonnays ซึง่ อาจจะมีราคาถูกแต่ไวน์ขา้ งต้นนัน้ จะมีเอกลักษณ์ทแ่ี ตกต่างค่อนข้างมาก
ชื่อพันธุอ์ งุน่ ไวน์แดงมีดงั ต่อไปนี้
Basic

Plavac Mali

Refosk

Teran

