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De stichter van het stadje Vrbnik, aan de 
oostkust van het eiland Krk, moet een goede 
reden hebben gehad om op een zo afgelegen 
plek op een 48 m hoge rots een stad te bouwen, 
want de Bora, die vanaf het vasteland door het 
kanaal waait, kan hier behoorlijk tekeergaan 
– de kale, witte rotsen zijn een duidelijk bewijs 
van de kracht van de wind. Er was inderdaad 
een goede reden waarom al voor de komst  
van de Romeinen hier een nederzetting werd 
gesticht. Ten westen van het plaatsje en parallel 
met de kust ligt een smalle, langgerekte polje, 
een vruchtbare vallei, ontstaan door het 
instorten van een karstgrot. Een polje, wat 
gewoon veld betekent, is de vruchtbaarste  
plek in een karstgebied. Door wind en erosie 
meegevoerde afzettingen hopen zich hier op  
en vormen nieuwe, vruchtbare bodemlagen, 
die in tegenstelling tot het omliggende kalk- en 
dolomietgesteente, niet waterdoorlatend zijn. 
Boeren profiteren hier dus van vruchtbare 
grond én water – een zeldzaamheid in het  
karst. 

DE WITTE EDELE 
Wat dit allemaal met wijn te maken heeft?  
Op de polje bij Vrbnik gedijen tarwe noch maïs, 
maar zijn rijen wijnstokken aangeplant van de 
inheemse druivensoort Bela žlahtina, ‘witte 
edele’. Hiervan maken de wijnboeren een 
bijzondere, frisse witte wijn, de Zlata Žlahtina 
(gouden edele), die ook ver buiten Vrbnik en 
Krk erg geliefd is. Wijnkenners bevestigen de 
jeugdige frisheid van het licht- tot goudgele 
vocht, een lichte acaciasmaak en hoog 
mineraalgehalte. De wijn smaakt fruitig, met 
elegante zuren, een slanke body en ronde 
afdronk. Vreemd genoeg groeit deze soort 
buiten Krk alleen op het tegenoverliggende 
vasteland bij Crikvenica. De druivenstokken  
zijn erg gevoelig, maar toch gedijt hij in het 

extreem wisselvallige klimaat van de Vrbničko 
polje. Want ook hier laat de Bora niet met zich 
sollen.

WIND, ZOUT EN WIJN
De ijzige valwinden zijn gevaarlijk voor de 
druivenstokken, maar zorgen ook voor een 
natuurlijke irrigatie met een zoute sproeinevel 
die, zo beweren de wijnboeren, hun wijn zo 
bijzonder maakt. De grootste producent in  
de regio is de in 1904 opgerichte coöperatie, 
met een wijnkelder bij de haven. 115 leden 
verbouwen op ongeveer 100 ha Žlahtina, maar 
ook andere druivensoorten, zoals de rode 
Namori. De wijnen van de coöperatie zijn  
prima tafelwijnen en zijn met een prijs van  
rond de 40 Kn voor de eenvoudige Žlahtina en 
60 Kn voor de Grand Cru relatief goedkoop. 
Alleen voor groepen organiseert de coöperatie 
een proeverij met hapjes, maar als u besluit 
spontaan langs te gaan, kunt u vaak ook van  
de wijn proeven. 

OUDE FAMILIETRADITIE 
De wijnbouwfamilie Katunar is niet aangesloten 
bij de lokale wijncoöperatie. In het dorp  
Sv. Nedilja bij Vrbnik produceren ze hun eigen 
wijn – en met veel succes. Hun beide 
Žlahtinasoorten worden door kenners erg 
gewaardeerd. In Vrbnik heeft de familie  
Katunar een winkeltje, waar u naast Žlahtina 
ook de andere wijnen uit deze moderne 
wijnkelder en sterkedrank kunt kopen. Een 
rondleiding door de wijnkelder met proeverij  
en een hapje worden alleen georganiseerd voor 
groepen vanaf tien personen, maar ook hier 
geldt: als u aangeeft geïnteresseerd te zijn in 
een bepaalde wijn, is de kans groot dat u even 
mag proeven. De prijzen liggen tussen de 60 
en 100 Kn per fles. Ook al draait het hier om  
de wijn, de andere dranken zijn ook de moeite 

Zlata Vrbnička Žlahtina, de witte wijn uit de omgeving van Vrbnik, heeft iedereen die 
vakantie viert op Krk of in de Kvarnerbaai vast wel eens geproefd. Het is namelijk een 
van de beste wijnen uit dit gebied. In de wijnkelders in en rond Vrbnik kunt u deze 
frisse, fruitige wijn proeven en natuurlijk kopen. 

Coöperatie PZ Vrbnik: Namori 2, Vrbnik,  
tel. 051 85 71 01, www.zlatna vrbnickazlahtina.
com, dag. 8-18 uur, wel van tevoren bellen. 
Wijnkelder Katunar: Sv. Nedilja bb, Vrbnik,  
tel. 051 85 73 93, telefonisch aanmelden, 
winkel in het dorp open ma.-za. 9-19 uur.

Konoba Vinarija Nada: Glavaca 22, Vrbnik,  
tel. 051 85 70 65, www.nadavrbnik. hr,  
apr.-okt. dag. 12-23 uur, hoofdgerecht  
rond 110 Kn. 

In het laatste weekend van augustus is er een 
wijnmarkt met kraampjes van alle wijnboeren.

Van Krk-stad 12 km in de richting van Vrbnik

ADRESSEN EN 
OPENINGSTIJDEN

ETEN EN DRINKEN

WIJNFEEST

VERVOER

waard: zoete, van honing gestookte medica,  
de aromatische kruidenjenever ruta of een 
eenvoudige rakija.

OVERIGENS: bij de Konoba Vinarija Nada in 
Vrbnik hoort ook een wijnkelder. De Žlahtina 
hier kunt u laten schenken bij de heerlijke 
gerechten in het restaurant, zoals risotto met 
scampi of een zeevruchtensalade. 

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-istrie.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


