
	

	

		

	

	
	

	

	

Slovenien vil gerne skåle med danske turister
Det lille land ved Middelhavet har spændende landskaber, kultur, historie og vin

EU’s fjerdemindste land, Slovenien, har startet et fremstød for at få flere danske turister. Slove-
niens pr- og marketingchef i Skandinavien, Brina Čehovin, og landets ambassadør, Tone Kajzer, 
har netop præsenteret deres land og nogle af Sloveniens bedste vine for et begejstret publikum 
ved et øno-gastronomisk arrangement i Nimbs Vinotek i København.
  Slovenien er mindre end halvt så stort som Danmark, men har en rig variation af landskaber, 
kultur og historie.
 ”Vi deler gerne alle vore herligheder med vore gæster”, sagde Tone Kajzer, der har været ambas-
sadør i Danmark i snart tre år.
  En af Sloveniens herligheder er vin. Landet hører, på grund af sin beskedne størrelse, ikke til 
verdens største vinproducerende lande, men på grund af klima og jordbundsforhold hører mange 
slovenske vine til i den eksklusive klasse.
  Regionen Karst, der har givet navn til lignende kalkstenslandskaber over hele verden, er præget 
af blandt andet syreregns nedbrydning af de bløde stenarter, men den tilbageværende jord er 
meget frugtbar. Solen er gavmild mod vinavlerne i Karst, og den jernholdige jord giver kraftig 
frugtsmag til Karstregionens druer.

Branko Cotar, Ambassadør Tone Kajzer og Vasja Cotar



	

	

	 	

	

	

Vin traditioner
Vinproducenterne Branko Čotar og hans søn, Vasja, dyrker på kun 7,5 hektar på Karst-plateauet 
i det sydvestlige Slovenien nogle af landets fineste vine. De har i 40 år produceret hvidvin efter 
samme metode, som man fremstiller rødvin. 
”Der er ingen hemmeligheder i vores produktion. Vi lader skallerne ligge længe ved mosten i den 
første gæringsproces, syv dage for hvidvine og ti-femten dage for rødvinene. Til sidst modnes vin-
en i egetræs-sherryfade i op til seks år og tappes ufiltreret på flasker, som vore forfædre gjorde”, 
forklarer Branko Cotar og understreger, at vinene ikke tilsættes sulfit, og at der kun bruges lokal 
vildgær i vingårdens udelukkende økologiske produktion.
Orange vine er en ny trend på mange gourmet-restauranter, men teknikken kendes helt tilbage fra 
antikken. Det er fortrinsvis producenter af naturvine (uden tilsætningsstoffer) som Čotar, der har 
genoptaget teknikken. Blandt andre har Restaurant Noma i København, der i en årrække har hørt 
til verdens bedste, Čotars vine på menukortet.
Brankos og Vasjas tommelfingeraftryk pryder etiketterne på familiens rødvin og hvidvin, og flere 
vinkendere vender tommelfingeren i vejret, når de har smagt vinene.

Gourmetmad og god vin
Herluf Trolle, Niche Vine, i København, importerer fire af Čotar-famil-
iens vine og leverer såvel til restauranter som private.
 ”Jeg har kendskab til otte-ti slovenske vingårde, der laver vin i den ek-
sklusive klasse. Čotar er berømt i hele Europa for deres naturvin, der 
er meget balancerede, men relativt specielle. Jeg mødte Čotar ved et 
arrangement for halvandet år siden og har siden besøgt dem i lands-
byen Komen”, siger Herluf Trolle.
Vinimportøren tror på en stigende efterspørgsel efter slovenske vine 
i Danmark - især vine af høj kvalitet, der kan matche vine fra andre 
eksklusive områder i Europa.  
 ”Mange restauranter har dyre slovenske vine på vinkortet, men de 
bruges mest, når restauranten anbefaler vinene i en speciel parring 
med mad, der passer til vinens kvaliteter,” siger Herluf Trolle.

Branko Cotar & Vasja Cotar i deres vinkælder Bled, Slovenien



	

	

		

	

	
	

	

	

Kontaktinformation:

Hvis du har brug for yderligere information om Slovenien, så kontakt venligst:

Det Slovenske Turistråd
Brina Cehovin, PR- og Marketing Manager, Skandinavien
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenien
Telefon: +386 5167 6200
E-mail: brina.cehovin@slovenia.info
www.slovenia.info

Eller:

Target Tourism, Trade & Press 
Pia Klitten Sørensen 
Telefon: +45 8680 1025
Mobil: +45 2452 1025
E-mail: pia@target-tourism.dk
www.target-tourism.dk

Om Slovenien: 
Slovenien blev dannet i 1991, det fjerde mindste land i EU, men Alpelandet har en lang og be-
givenhedsrig historie i kraft af placeringen i hjertet af Europa, kendt som det lille grønne land med 
en utrolig smuk og alsidig natur, smukt placeret mellem bjerge og Adriaterhavet. Slovenien er en 
skjult perle, som må og skal opleves!
Landet prydes af mange gamle slotte, vingårde, stejle bjergskråninger i naturparker og drypstens-
huler. Derudover har Slovenien en traditionsrig mad- og vinkultur. Hvert år afholdes der et væld af 
festivaler med fokus på fx lokal vin, mad og aktiviteter, desuden byder landet på 24 gastronomiske 
regioner og 14 vindistrikter samt en lang række kursteder, spaophold, vandre -og skifaciliteter. 
Befolkningen er meget imødekommende og her får gæsterne en autentisk oplevelse.
Slovenien er ikke mindst kendt for hovedstaden Ljubljana– kåret som ”Europas miljøhovedstad 
2016” – centrum lukket for trafik, fyldt med caféer, restauranter og romantiske grønne bydele, 
lounge ved flodbredderne og den berømte Trippelbro. Den korte afstand fra Danmark og det for-
nuftige prisniveau har gjort Slovenien til et sikkert og populært rejsemål for både familieferier, short 
breaks, camping eller aktiv ferier – året rundt. 


