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Jidvei 2001 în
Top Sauvignon Blanc
la Clubul Ziari[tilor

degustãri

Degustări în Clubul ziariştilor

Sauvignon blanc de Jidvei 2001
pe locul I
Prima sesiune de degustãri de vin alb din acest
an i-a reunit pe membrii Clubului ziariºtilor la sediul
ONIV, în 5 martie. S-au degustat 13 probe de
Sauvignon blanc, din toate regiunile României. Cei

11 „juraþi“ au desemnat Sauvignon-ul de Jidvei 2000
drept mare câºtigãtor al sesiunii. Topul rezultat
dupã exprimarea preferinþelor (juriul a fost, ca de
obicei, format din neprofesioniºti) îl puteþi regãsi
în paginile urmãtoare. Dupã cum am anunþat
încã din numãrul trecut, nu vom mai
publica notele obþinute, ci doar clasamentul, cu menþiunea,
de aceastã datã, cã
mediile obþinute au
fost destul de apropiate.

Sauvignon blanc
al nostru nu seamănă cu al lor
Când vine vorba de
Sauvignon blanc, toatã lumea
este de acord: cel produs în România nu seamãnã cu cele din
strãinãtate. Explicaþia ar fi, potrivit specialiºtilor de la Organizaþia Naþionalã Interprofesionalã Vitivinicolã (www. oniv.ro),
aceea cã, deºi în Franþa ºi în
þãrile cu tradiþie nu se cunoaºte
decât un singur tip de struguri
Sauvignon, la noi sunt cultivate
douã: Petit Sauvignon (care dã o
producþie mai micã, dar o calitate
mai ridicatã), ºi Gros Sauvignon
(un soi de mai mare productivitate, dar care dã un vin de o calitate mai scãzutã). Cum politica

anilor de comunism a fost orientatã spre cantitate, ºi nu spre calitate, e limpede cã Gros Sauvignon-ul are cea mai mare rãspândire la noi. Pe pieþele internaþionale, Sauvignon-ul (denumit ºi Blanc, pentru a nu se
confunda cu Cabernet Sauvignon, care este roºu) este într-o
continuã creºtere de imagine în
ultimele decenii, alãturi de Chardonnay. Cum spuneam, însã,
toatã lumea e de acord cã al nostru nu seamãnã cu al lor.
Originar din Sauternes (Franþa), Sauvignon-ul dã acolo un vin
dulce de mare calitate, care a fãcut faima regiunii, iar în Africa
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de sud, California (SUA) sau în
Noua Zeelandã este vinificat „în
sec“, cu rezultate apreciate la
nivel internaþional.
Vinul de Sauvignon este uºor
de recunoscut. Face parte dintre
vinurile semiaromate, cu probabil cea mai suavã din toate
aromele vinurilor (flori de viþãde-vie, delicatã ºi proaspãtã, sau
grapefruit, pepene galben, citrice;
ca semn distinctiv, degustãtorii
asociazã mirosul de Sauvignon
cu mirosul de... urinã de ºoarece,
însã un miros plãcut!!!). Este
echilibrat, amplu, lung, mai puþin
corpolent decât Chardonnay
dar mult mai sprinþar ºi mai odih-

nitor decât acesta. Specialiºtii
sunt unanimi cã un Sauvignon
trebuie sã aibã o tãrie de minimum 12%, altfel este inexpresiv.
Majoritatea producãtorilor
fermenteazã ºi matureazã Sauvignon-ul blanc în recipiente de
oþel inoxidabil, care-i accentueazã caracterul rãcoros ºi delicat, puþin condimentat. Maturarea în baricuri se limiteazã la
câteva luni, iar fermentaþia malolacticã este limitatã.
Sauvignon blanc se poate
potrivi cu aproape orice creaþie
gastronomicã, de la fructe de
mare, cãrnuri albe ºi roºii la grãtar, salate ºi brânzeturi învechite.
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degustãri
Locul: 1

Locul: 2

Jidvei, 2001

Prahova Valley, 2002

DOC-CMD Târnave, demisec, 12% alc.

DOC Murfatlar-Medgidia,
demisec, 12,5% alc.

Produs de SC Jidvei SRL
www.jidvei.ro
Preþ în magazine: 100.000 lei

Produs de Cramele Prahova –
Halewood,
Tel.: 0244/530.955
Preþ în magazine: 80.000 lei

Un vin echilibrat, fructuos
ºi plin de prospeþime.
Acest vin se serveºte alãturi
de specialitãþi de pui ºi peºte
la o temperaturã
de 10°-12°C.

Locul: 2

Un vin proaspãt ºi bine echilibrat,
cu arome fine de fructe tropicale.
Se serveºte bine rãcit cu salate,
peºte sau pui.

Locul: 3

Chateau Domenii –
Grand Classe 2002
DOC Dealu Mare – Ceptura,
sec, 13,7% alc.
Produs de
S.C. Unicom Production S.R.L.
www.davino.ro
Preþ în magazine: 230.000 lei
Un vin deosebit, plin, cu o aromã
intensã ºi rãcoroasã ºi un gust plin ºi catifelat ce
aminteºte de fructele exotice.

Locul: 4

Vinul Cavalerului, 2003
Colinele Dobrogei, sec, 12% alc.
Produs de SERVE Ceptura SRL
Preþ în magazine: 150.000 lei
Un vin cu o aciditate echilibratã,
care îi dã o prospeþime deosebitã.
Degustat la 13°C, poate fi
un bun însoþitor al meniurilor de
peºte, fructe de mare
sau pasãre.

Locul: 5

Romanian Hills, 2001
DOC Murfatlar, demisec, 11,5% alc.
Produs de SC Fruvimed SA Medgidia
Tel.: 0241/821.790
Preþ în magazine: 80.000 lei
Culoare galben-pai,
un gust plãcut ºi
catifelat, însã fãrã
un postgust impresionant.
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Premiat Murfatlar, 2002
DOC-CMD Murfatlar,
demisec, 11,5% alc.
Produs de SC Murfatlar
Romania SA
www.murfatlarwinery.com
Preþ în magazine: 80.000 lei
Demisec, cu o fructuozitate finã
caracteristicã acestui soi.
Se recomandã salatelor de fructe
de mare, produselor din peºte
ºi din carne de pasãre.
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degustãri
Locul: 6

Locul: 6

Vinia Iaşi, 1998

Sauvignon Blanc, 2003

DOC Murfatlar, sec, 11% alc.

DOCC-CMD Sarica-Niculiþel,
demisec, 12% alc.

Produs de Vinia Iaºi
Tel.: 0232/132.700
Preþ în magazine: 70.000 lei

Produs de SC Alcovin – Mãcin
Tel.: 0240/564.674
Preþ în magazine: 60.000 lei

Sec, cu o aromã elegantã,
delicatã ºi o fructuozitate
specificã soiului.
Ideal la aperitive, preparate
din peºte, carne albã
sau fructe de mare.

Galben-verzui, delicat, cu un gust
delicat, asemãnãtor florilor
de viþã-de-vie, amplu,
delicat ºi sprinþar.
Se recomandã bine rãcit,
alãturi de meniurile
din peºte.

Locul: 7

Locul: 8

Sec de Murfatlar, 2002

Terra Dacica, 2002,
selecţie Provinum

DOC-CMD Murfatlar, sec, 11,5% alc.
Produs de SC Murfatlar SA
www.secdemurfatlar.ro
Preþ în magazine: 120.000 lei

DOC Recaº, sec, 12,5% alc.
Produs de Cramele Recaº
Tel.: 0256/330.296
www.recaswines.ro
www.provinum.ro
Preþ în magazine: 100.000 lei

Un vin deosebit, cu prospeþimea
tipicã soiului. Uºor corpolent,
pãstreazã neatinsã aroma
strugurilor proaspãt culeºi.
Servit bine rãcit,
este ideal ca aperitiv,
putând însoþi în aceeaºi
mãsurã salatele ºi preparatele
din peºte.
Locul: 8

Carpathian Hills,
2002 – Limited
Edition, selecţie
Provinum
DOC Coteºti, sec,
13,5% alc.
Produs de Rotherfield
Proprieties Romania SRL,
The Carpathian Winery
www.carpathian-wine.com
www.provinum.ro
Preþ în magazine: 140.000 lei
Galben-verzui, cu un puternic buchet
de agriºe ºi piersici coapte, o bunã aciditate, un „finish“ lung ºi curat, acest vin
merge bine cu fructe de mare ºi preparate
din carne albã.
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Tânãr, fãrã prea multã culoare, este totuºi
un vin vibrant, cu o puternicã aromã de citrice.
A se servi bine rãcit, cu pui la grãtar,
peºte ºi meniuri orientale picante.

Locul: 10

Locul: 9

Byzantium, 2002
DOCC-CMD Colinele Dobrogei, sec, 13% alc.
Produs de Cramele Prahova – Halewood
Tel.: 0244/530.955
Preþ în magazine: 210.000 lei
Un vin uºor, plãcut, ce
dezvoltã o aromã
interesantã de pepene
galben ºi nectarine,
cu o texturã
catifelatã ºi
postgust
lejer.

Pivniţa de aur, 2002
DOCC-CMD
Murfatlar –
Medgidia, sec,
12,5% alc.
Produs de SCVV
Murfatlar ºi îmbuteliat
de Karom Drinks
Tel.: 021/252.92.10
www.karom.ro
Preþ în magazine: 90.000
lei

Echilibrat, fructuos
ºi proaspãt, acest vin
se serveºte alãturi de specialitãþi
de pui ºi peºte, la temperatura
de 10° – 12°C.
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interviu

Un cunoscător, despre piaţa HoReCa

Notorietatea vinului
se capqtq în restaurante
interviu cu Cãtãlin Pãduraru, realizat de Valentin Ceafalãu

În ultimii ani, interesul şi posibilităţile financiare tot mai
mari ale consumatorilor români au făcut ca prestatorii
de servicii în domeniul „restauraţiei“ să încerce
să-şi îmbunătăţească prestaţia. Astfel, au început să apară
şi beneficiile: o piaţă cu valoare adăugată tot mai mare,
o clientelă care poate fi fidelizată şi o foarte bună
posibilitate de promovare.
Pentru mai multe detalii legate de HoReCa
şi ce poate oferi această piaţă, am cerut sfatul lui
Cătălin Păduraru, director Vinexpert.

Connaisseur: Ce înseamnã HoReCa
ºi ce reprezintã ea, în momentul de faþã,
pentru consumatorul român?
Cãtãlin Pãduraru: Iniþialele provin
de la „Hotel, Restaurant & Catering“ (barurile sunt asimilate, într-un fel sau altul,
restaurantelor). Din punct de vedere al
consumatorului de vin, HoReCa ar trebui

sã-i dea niºte satisfacþii
deosebite pentru cã, în spatele unei vânzãri dintr-un
spaþiu HoReCa, ar trebui sã
existe o personalizare a
vânzãrii, cu tot ceea ce
înseamnã particularizarea
ofertei, anecdotica ofertei,

ritual de servire ºi element formator.
Lucrul acesta este destul de complicat, ºi
foarte mulþi oameni se simt uºor jigniþi cã
un somelier ar putea sã aibã un rol formator în viaþa lui.

Multe restaurante au bucătărie săracă
şi vinuri pe măsură

Cãtãlin Pãduraru, Director Vinexpert
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Connaisseur: Cum poate fi caracterizat
fenomenul HoReCa în România?
Existã asemãnãri cu piaþa similarã
din strãinãtate?
C.P.: Nici mãcar nu poate fi vorba de
comparaþie cu situaþia din afarã.
La noi, restauraþia a plecat din start pe
un drum greºit, pentru cã a fost cel mai la
îndemânã în anii ’90 ca formã de privatã
de comerþ, apãrând fel de fel de
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interviu

necunoscãtori care au vãzut în restauraþie
doar o sursã de câºtig imediat.
Astfel, în momentul de faþã, foarte
multe restaurante bune se vãd puse într-o
concurenþã directã cu o sumedenie de
oportuniºti, ºi nu-ºi pot diversifica ºi reînnoi oferta, pentru cã sunt în vecinãtatea
unui restaurant care mizeazã mai mult pe
funcþia alimentarã ºi care are niºte preþuri
mai bune. Restaurantul în România,
aproape fãrã excepþie oferã lucruri proaste, o bucãtãrie sãracã ºi vinuri pe mãsurã.
În privinþa producãtorilor de vin, un
pas important l-a reprezentat privatizarea.
Din pãcate, tentaþia maximã au reprezentat-o supermarket-urile, unde se fac vânzãri mari. Mulþi producãtori au considerat
cã este suficientã vânzarea masivã pentru a
dezvolta o afacere, nimeni nu s-a gândit pe
termen mediu ºi, mai ales, pe termen lung.
Ori, într-un fel sau altul, notorietatea
se capãtã în restauraþie, pentru cã acolo se
desfãºoarã vânzarea personalizatã, bogatã
în informaþii, chiar dacã ulterior clientul
îºi cumpãrã vinul respectiv de la magazin.
Astfel, el vine în magazin cu un bagaj de
informaþii care nu poate sã încapã pe o
contra-etichetã, oricât de inspiratã ar fi
aceasta.
Connaisseur: Vi se pare normal ca
vinurile ce se gãsesc pe rafturile
magazinelor sã fie comercializate
ºi în restaurante?
C.P.: Asta este o mare o gafã, o etapã ce
trebuie depãºitã. Consumatorul se va simþi
jignit deoarece va cumpãra în restaurant –
cu un preþ de trei ori mai mare – acelaºi vin
pe care îl gãseºte ºi la magazin ºi pe care îl

considerã un vin de butic.
Situaþia de mai sus
poate fi evitatã prin lansarea unor vinuri speciale
pentru segmentul HoReCa.
Vinuri puþin mai elaborate,
astfel încât diferenþa sã nu
fie doar de formã, ci ºi de
fond. În afarã de asta, elementele vizuale puse pe o
sticlã trebuie sã fie mult
mai simple, mult mai
decente, cu un alt ton de
adresare, pentru cã – prin ricoºeu – renumele unui producãtor s-ar putea astfel duce
dinspre restaurant ºi cãtre produsele expuse
la alimentarã sau supermaket-uri. Pe de altã
parte, existã o poziþie a restauratorilor, care
vor sã aibã în ofertã vinuri consacrate, recunoscute foarte uºor. Producãtorii trebuie
sã facã eforturi foarte mari sã-ºi promoveze
vinurile pe segmentul acesta de piaþã.

Vinul are nevoie
de un mesaj mai nuanţat
Connaisseur: Este costisitor pentru
producãtori sã-ºi promoveze produsele
pe piaþa HoReCa?
C.P.: Este costisitor, pentru cã producãtorii ar trebui sã acceseze separat firmele specializate în producþia de etichete,
sticle, distribuþie. Foarte mulþi s-au orientat cãtre propria distribuþie, cãtre propriul
serviciu de marketing, lucru destul de greu
ºi nerentabil, deoarece cheltuiala pe unitatea de produs devine împovãrãtoare.
La acestea se mai adaugã ºi lipsa practicii, care se manifestã în felul în care sunt
alocate timidele bugete de publicitate, care
merg în general cãtre firme care au de
multe ori renume foarte bun pentru succesul popularizãrii produselor cu caracter
repetitiv, gen detergenþi, bãuturi rãcoritoare. Genul acesta de agenþii nu pot face
treabã decât peste 4-5 ani, când vor învãþa
cã vinul nu are un caracter repetitiv, ci are
nevoie de un mesaj mult mai nuanþat.
Din partea unui producãtor, cheltuielile necesare pentru a intra pe piaþa
HoReCa nu sunt atât de mari ca în cazul
listãrilor în marile reþele de magazine,

unde se plãtesc sume impresionante.
Efortul se traduce prin pãstrarea în piaþã a
unei cantitãþi de marfã, angajarea unui
agent care sã lucreze cu sectorul HoReCa,
editarea de cãrþi de vinuri sau meniuri personalizate.

„HoReCa poate fi marea şansă
a micilor producători“
Connaisseur: Pentru un producãtor mic
(20-30 de hectare de vie) care doreºte
sã-ºi promoveze vinurile, piaþa HoReCa
reprezintã o posibilitate?
C.P.: Este singura lui ºansã cãtre notorietate. O listare la supermarket ar însemna cã micul producãtor ar ajunge sã-ºi vândã toatã producþia în 6 luni, la un preþ destul de mic, dupã care este scos de pe listã
pentru cã nu poate face faþã, pe parcursul
întregului an, cererii magazinelor. Mult
mai eficientã este colaborarea cu segmentul HoReCa, unde vinurile sunt gestionate
într-un mod foarte personal, se poate realiza o apropiere mai mare, se poate construi o relaþie directã, de încredere ºi
apreciere
din partea
clientului.
În plus, în
supermarketuri se pot realiza vânzãri mari,
dar vinurile sã
rãmânã, în fapt,
anonime.
Conteazã foarte
mult ºi nivelul de
aºteptare al consumatorului, care
este foarte scãzut.
La noi, clientul
este adesea
puþin educat
în domeniu
ºi nu are
pretenþii
foarte
mari.

„Oamenii trebuie sq înve]e sq cearq mai mult,
sq înve]e cq nu merg la restaurant
ca la cantinq [i cq în schimbul banilor respectivi
pot [i trebuie sq se bucure de o anumitq calitate
a serviciului [i a produselor“
connaisseur / martie 2004
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actualitate

Pachet educaþional pentru turismul rural
Expansiunea investiþiilor în agroturismul
ºi turismul rural românesc, cererea din ce în
ce mai diversificatã de servicii superioare au
determinat apariþia unor produse de învãþãmânt dedicate acestui segment.
Cu puþin timp în urmã, în colecþia
„Tourism, Hotel & Restaurant Consulting
Group“ a apãrut lucrarea „Pachet educaþional
pentru instruirea personalului din pensiuni turistice rurale“. Oferitã pe trei suporturi – CD,
video ºi 6 broºuri tematice –, aceasta a fost
realizatã în cadrul unei co-finanþãri asiguratã
de Ministerul Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului de cãtre un grup de specialiºti
ce s-au aplecat asupra normelor distincte ce
ar trebui practicate în turismul rural.
Autorii – Dumitru Plohotniuc, Adriana
Gabriela Mihai, Gabriela Berechet, Diana

Sacrificiu pentru UE:
30.000 de ha de vie

Numai 30.000 de hectare de viþã-de-vie
vor trebui defriºate în perspectiva integrãrii
României în Uniunea Europeanã, pentru a
ne încadra în normele europene privind soiurile hibride, transmite Rompres. În urma
discuþiilor cu oficialii Comisiei Europene
s-a acceptat existenþa în culturã a soiurilor
de struguri interspecifici, considerate, pânã
nu demult, soiuri hibride – interzise în UE
ºi care se cultivã pe circa 87.000 ha ºi din
care se obþine vinul de masã.
Din suprafaþa totalã a patrimoniului vitivinicol oficial al României – de aproximativ 247.000 ha – circa 117.000 ha sunt cultivate cu soiuri nobile, 87.000 cu soiuri
interspecifice ºi numai 30.000 ha cu hibrizi
producãtori direcþi.
Potrivit lui Petre Mocanu, directorul executiv al Organizaþiei Naþionale Interprofesionale
Vitivinicolã (ONIV), din 2007 România va
trebui sã defriºeze doar 30.000 de ha, pe care
ar fi posibil sã nu se mai replanteze nimic, în
condiþiile în care vom merge la negocieri fãrã
cele 30.000 ha, doar cu circa 217.000 hectare.
Costurile totale pentru defriºarea unui hectar de vie, replantarea ºi întreþinerea pânã la
intrarea pe rod se ridicã la circa 10.000 Euro.
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Dorilã, Constantin Florea, Daniela-Anca
Stãnciulescu, Alexandra Crina Chiriac, Luminiþa Gabriela Micu, împreunã cu Maria
Stoian, preºedintele A.N.T.R.E.C, care este
con-sultant ºtiinþific, se ocupã de cele mai
importante elemente ce concurã la creºterea
calitãþii serviciilor. De la amenajarea structurilor de primire turistice din mediul rural, pregãtirea ºi întreþinerea spaþiilor de cazare, pânã
la prepararea ºi servirea produselor alimentare ori a bãuturilor tradiþionale. Mai mult de
o treime din spaþiul editorial este alocat regulilor de comportament, asistenþei acordate în
structurile de primire ºi organizãrii activitãþilor de agrement, specifice mediului rural.
Pachetul educaþional poate fi comandat
la e-mail: office@tourism-experts.ro; telefonul secretariatului THR-CG (Hotel Turist,

Bdul Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, Bucureºti):
224.44.90; sau Bibliotecã 224.44.60 ºi
224.20.00, interior 545.
Preþuri: set+CD 600.000 lei; set+casetã
video 550.000 lei, inclusiv TVA.

„Un cocktail pentru Jesolo“
România va fi prezentã în aceastã primãvarã, prin instituþia de învãþãmânt Tourism,
Hotel & Restaurant Consulting Group (THR-CG), la douã manifestãri internaþionale ce figureazã în calendarul Asociaþiei Europene a ªcolilor Hoteliere ºi de Turism (AEHT). O
primã echipã, alcãtuitã din trei elevi ºi doi profesori antrenori, s-a înscris pentru Concursul de bar ºi bucãtãrie „Un cocktail pentru Jesolo“, gãzduit de localitatea italianã Jesolo Lido, în perioada 20-24 aprilie. Altã echipã, formatã din doi elevi ºi doi profesori va participa în Croaþia la „Concursul de gastronomie Crikvenica“, desfãºurat între 25-28 aprilie.
Accesul la aceste concursuri este posibil ca urmare a faptului cã THR-CG a devenit
în toamna lui 2003 – la Conferinþa anualã de la Copenhaga, onoratã de circa 600 de participanþi – reprezentantul naþional al AEHT.

Prima ediţie a Salonului VINVEST
Prima ediþie a Salonului
Naþional de Vinuri VINVEST 2004 s-a desfãºurat,
în perioada 12-14 martie, la
Pavilionul expoziþional Expovest din Timiºoara. Au
participat producãtori de
vin din toatã þara: Cotnari,
Vinarte, Casa DaVino,
Vinterra Int’l, Rovit Valea
Cãlugãreascã, Cramele Prahova, Cramele Recaº, Vin
Club Odobeºti, Vincon
Vrancea, Carl Reh Winery,
Wine Princess, Jidvei,
SERVE Ceptura, Karom
Drinks, staþiunile Bujoru,
Blaj ºi Miniº. În afarã de
producãtori, au mai luat
parte la Salon ºi companii
de distribuþie (Banat Transport, Metro, Exeget Promo-

tion), precum ºi importatori
de accesorii (BTC Glass
Design, Goeleta) ºi utilaje
(Valdo Invest). Salonul,
organizat de Expovest, Ministerul Agriculturii, CJ Timiº, ADAR ºi Luci Pârv
(oenolog, expert degustãtor), a urmãrit sã faciliteze
contactele între producãtori
ºi potenþialii parteneri de
afaceri din zonã, dar ºi educarea consumatorilor ºi
promovarea vinurilor de calitate.(C.I.)

România printre
primii 17 producători
de Pinot Noir
Competiþia „Top 100 –
Peregrine“, organizatã
la Sydney, a situat þara
noastrã în rândul
producãtorilor celor
mai bune vinuri Pinot
Noir din lume,
transmite Scoop
Media, citat de
Rompres. Din 2000 de
participanþi au fost acceptate 17 þãri
producãtoare de vinuri:
Australia, Argentina,
Canada, Chile, Franþa
Germania, Grecia,
Italia, Noua Zeelandã,
Portugalia, România,
Africa de Sud,
Spania, Thailanda,
Uruguay ºi SUA.
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România a luat pulsul
lumii vinurilor la ProWein 2004
La degustarea organizatã
înaintea începerii
târgului, vinul Pinot Noir
Special Reserve –
Prahova Valley 2000
a obþinut o stea, fiind
catalogat drept un vin
bun, recomandat.
Maximumul de puncte,
5 stele – vin de nivel
mondial –, nu a fost
obþinut de nici un vin
participant. Au fost
acordate 4 stele pentru
vinurile excepþionale,
3 stele pentru vinurile
deosebite ºi 2 stele pentru
vinurile foarte bune.
În aceastã degustare
au fost înscrise peste
700 de vinuri din soiurile
Pinot Noir, Pinot Gris
ºi Burgund, majoritatea
medaliilor fiind obþinute
de vinuri din Austria,
Elveþia, Germania,
Franþa ºi Italia.
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Cei mai importanþi producãtori de vinuri din
România au participat, în perioada
29 februarie – 2 martie 2004, la cea
de-a 10 ediþie a Târgului Internaþional
ProWein 2004, unul dintre cele mai mari din
lume, datoritã numãrului impresionant de
expozanþi din industria vinului ºi
a bãuturilor spirtoase. Anul acesta, peste
2.800 de companii din 38 de þãri cu tradiþie
au avut ocazia sã-ºi prezinte produsele ºi
serviciile unui numãr de peste 28.000 de
vizitatori din cadrul sectorului de retail,
gastronomie, import/export, industria
producãtoare de vin ºi de servicii, care au
venit la târg pentru a strânge informaþii ºi

pentru a face comenzi. Ca ºi anul trecut,
cel mai mare numãr de expozanþi l-a avut
Italia (541 de companii producãtoare),
urmatã de Franþa (420), Spania (230)
ºi Austria (193). Þara organizatoare,
Germania, a fost reprezentatã de 795 de
companii. Din România au participat
20 de companii, dintre care 14 societãþi
din industria vitivinicolã: Halewood
Romania, Royal Classic, Vinarte,
Agricola ªtirbey, Cramele Prahova,
Fruvimed Medgidia, Gramed, Jidvei,
Murfatlar, Provinum, Prowine
International SRL, Vincom Vrancea,
Vinterra International, Serve Ceptura.
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ProWein 2004 sub „dictatura“ simţurilor
„Mirosul ºi gustul au dictat din nou la ProWein 2004. Bãuturi clasice de excepþie, tendinþe cãtre
vinuri uºoare, bãuturi rãcoritoare ºi vinuri spumoase vioaie, bãuturi exotice din regiuni viticole tinere, ba mai mult, aproape din orice þarã de pe glob – nici un alt târg de vinuri ºi
bãuturi alcoolice nu este «mai internaþional» ca ProWein. Atmosfera de lucru într-un
cadru profesionist ºi totuºi relaxat a fost unul dintre punctele de atracþie la ProWein.
Aici s-au întâlnit oameni ce împãrtãºesc aceleaºi probleme ºi care se pot concentra liniºtiþi asupra a ceea ce este important.“

Cãtãlin Pãduraru, director Vinexpert

„Prowein a fost
o oportunitate excelentã
pentru producãtorii
români de a se întâlni
cu distribuitori
din strãinãtate.
De asemenea, am vãzut
care ne este concurenþa.“

Trantu Iota,
preºedinte
Gramed Medgidia

Importante sunt nu atât
contractele cât contactele
„Este salutarã iniþiativa Ministerului Economiei
ºi Comerþului de a sprijini ºi finanþa participarea
producãtorilor din România. Astfel, firmele
româneºti sunt mult mai active pe piaþa
internaþionalã, în condiþiile în care piaþa de vin
este din ce în ce mai competitivã.
O astfel de participare este foarte importantã
pentru noi, în condiþiile în care, în ultimul timp,
se lucreazã intens la îmbunãtãþirea imaginii
vinului românesc. Se ºtie cã la târgurile de acest
gen nu se încheie contracte directe, însã se creazã
contacte importante, virtualul client se aflã în
poziþia sã deguste vinurile ºi sã cunoascã
producãtorul.“

Dan Muntean,
director general Halewood Romania

„Este necesar ca producãtorii români
de vin sã participe la expoziþii
de o asemenea amploare, deoarece
reprezintã cea mai bunã posibilitate
de a face cunoscut vinul românesc
în lume ºi pentru a creºte cantitatea
de vin exportat. Având în vedere
concurenþa care ne aºteaptã o datã cu
intrarea în UE ºi sprijinul de care
beneficiazã în prezent producãtorii
europeni, suntem obligaþi sã fim
deosebit de performanþi în calitate
ºi creativi în promovare
pentru a impune
vinurile româneºti.
Totuºi, pentru a respecta
locul ocupat de România
între producãtorii
mondiali, standul
României trebuie
construit mai generos,
într-un stil mai modern.“

Ion ªerban
Dobronãuþeanu
Coordonator
export – Murfatlar
România

Interes pentru soiurile româneşti
„Prezenþa vizitatorilor la standurile româneºti a fost una foarte
numeroasã, toþi manifestând un foarte mare interes pentru vinurile din soiuri autohtone: Feteascã neagrã, Feteascã Regalã. În
urma acestor degustãri, producãtorii români au avut contacte cu
parteneri din Europa Centralã ºi de Vest, precum ºi cu societãþi
din Argentina, Chile, Noua Zeelandã ºi Australia. Halewood
Romania a fost prezentã cu douã standuri, unul împreunã cu
Jidvei ºi SERVE Ceptura ca asociate ale Rovin GMBH, societate cu capital român,
înfiinþatã în Germania în 2002.“

Mihai Chitic,
director comercial Cramele Prahova
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Re]etq olandezq
pe gustul româncelor
Cu prilejul zilei de 8 martie,
a fost lansat SAO, o nouq marcq
româneascq de lichior
dedicat femeilor, sub sloganul
„tipic feminin“.
Potrivit studiilor de specialitate
care au pregqtit apari]ia mqrcii SAO
pe pia]a româneascq, lichiorul este
o bquturq preferatq în propor]ie de
80% de cqtre femei.
Lichiorul se numqrq printre
preferin]ele femeii dinamice,
tinere (peste 50% dintre femeile
cu vârste cuprinse între
25 [i 44 de ani). Consumat acasq
sau la petreceri, lichiorul
este considerat de cqtre românce
o bquturq sofisticatq [i elegantq,
care favorizeazq comunicarea
[i buna dispozi]ie.
Ele îl asociazq cu relaxarea,
distrac]ia, dar [i cu romantismul
sau siguran]a [i respectul de sine.
Alegerea zilei care celebreazq femeia
[i feminitatea pentru lansarea
lichiorului nu a fost întâmplqtoare,
fiind motivatq de cqtre producqtori
prin faptul cq SAO este special
conceput pentru a rqspunde gustului
[i preferin]elor femeilor din România,
cu atât mai mult cu cât acest
segment de pia]q este unul în care,
în acest moment, op]iunile sunt
foarte reduse. „Produsul pe care l-am
lansat este rezultatul unui îndelungat
proces de distilare: începând de la
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idei, oportunitq]i, studii de pia]q
minu]ioase [i continuând cu definiri
ale calitq]ii, personalitq]ii [i imaginii
sale, SAO este rodul muncii unei
echipe care i-a dedicat multe eforturi
[i multq pasiune. L-am pregqtit
special pentru doamnele [i
domni[oarele din România [i sperqm
cq-l vor gqsi pe gustul lor“
a declarat Mqdqlin Simion,
Brand Manager SAO.
Lichiorul SAO este produs în România
la standarde de calitate
interna]ionale, dupq o re]etq originalq
[i ingrediente olandeze.
Bqutura a fost lansatq într-o gamq
de [ase arome individualizate
(piersici, ciocolatq, banane, lqmâie,
cire[e [i curacao) îmbuteliate în
sticle de 0,7l produse în Germania.
SAO este produs, îmbuteliat [i
distribuit de firma EUROAVIPO,
care face parte din Grupul de firme
EURO, firmq ce opereazq pe pia]a
româneascq a produselor alcoolice
din 1993 [i de]ine propria capacitate
de produc]ie de alcool [i îmbuteliere
la Buzqu. EUROAVIPO a investit aici
peste 3 milioane de dolari
în tehnologii [i echipamente
moderne, fabrica fiind în prezent
una dintre cele mai performante
din România [i una dintre pu]inele
care produce în conformitate
cu standardele interna]ionale
de calitate din domeniul alcoolului.
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P NV V [ i O NIV
p un l a p un c t
Im pr i m e r i a Na ]i o n a l q
Patronatul Naþional al Viei ºi Vinului (PNVV)
intenþioneazã sã deschidã o acþiune în instanþã
împotriva Imprimeriei Naþionale, în urma
declaraþiilor unui reprezentant al acesteia
privind calitatea vinurilor produse în România.
Directorul financiar al Imprimeriei Naþionale,
Valentin Vagaon, a declarat, potrivit Mediafax,
în cadrul unei conferinþe desfãºurate la Sinaia
în cursul lunii martie, cã doar 17 milioane de sticle
cu vin dintr-un total de 200 milioane vândute anual
în România conþin produse cu denumire de origine
controlatã. El a precizat, citând Statisticile Oficiului
Naþional al Viei ºi Vinului, cã aceastã cantitate s-ar
reduce la aproximativ 10 milioane de sticle, dacã
ar fi utilizate criteriile din Uniunea Europeanã.
Ovidiu Gheorghe, directorul general PNVV, susþine
cã Vagaon ºi-a depãºit atribuþiile de serviciu,
aducând prejudicii de imagine pentru producãtorii
de vin. Organizaþia considerã cã reprezentantul
Imprimeriei nu cunoaºte prevederile legale privind
treptele de calitate ale vinului românesc.
Potrivit directorului PNVV, întâlnirea de la Sinaia
este a treia la numãr în care reprezentanþii
Imprimeriei Naþionale fac, direct sau indirect,
referiri atât la calitatea vinului românesc,
punând-o sub semnul întrebãrii, cât ºi la posibila
creºtere a evaziunii fiscale prin eliminarea de la
1 ianuarie 2004 a banderolelor fiscale.
„Astfel de declaraþii dãuneazã
imaginii vinului românesc.
Este dezamãgitor cã anumite
persoane din conjunctura sau
conducerea Imprimeriei Naþionale
apar în trei ipostaze diferite, înainte
ºi dupã eliminarea
banderolelor,
ºi
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lanseazã informaþii, producând confuzii în rândul
consumatorilor. De fiecare datã, aceste persoane
au pus sub semnul întrebãrii calitatea vinului
românesc, fiind de notorietate pentru toatã lumea
faptul cã nu existã dosare penale care sã constate
falsificarea vinurilor de cãtre producãtori“,
a mai precizat Ovidiu Gheorghe.
La poziþia PNVV a aderat ºi Organizaþia Naþionalã
Interprofesionalã Vitivinicolã (ONIV), care a
precizat, printr-un comunicat de presã,
cã prin aceste declaraþii „se încearcã reintroducerea
banderolelor fiscale, care nu pot reprezenta un
mijloc de control al calitãþii vinului, ci numai o
formã administrativã a încasãrii accizelor“.
Vinurile cu denumire de origine controlatã
sunt produse din soiuri de struguri autorizate
ºi recomandate pentru cultivare în regiunea
respectivã, dupã criterii cum ar fi
regiune viticolã, varietate,
metode de cultivare,
cantitate maximã
de struguri la
hectar, control
tehnic ºi de
calitate.

Ovidiu Gheorghe,
Director general PNVV
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restaurante

Produsele alimentare obţinute
în gospodăriile individuale
cad la examenul de laborator
Organizaþia patronalã Garant a organizat
recent o acþiune de verificare a þuicii
produse de particulari. Astfel, în ianuarie
au fost cumparate opt eºantioane de la
producãtori din patru judeþe din jurul
capitalei. Rezultatele efectuate la
Laboratorul OPC au relevat cã ºapte
produse din opt nu corespund normelor de
calitate, depãºirile de substanþe toxice fiind
un adevãrat atentat la sãnãtatea
consumatorilor. Depãºirile sunt, în general,
la cupru,
furfural (de
pânã la
10 ori peste
limita
admisã),
aciditate
etc. Acest
fapt dovedeºte ignoranþa producãtorilor
individuali, dar ºi a consumatorilor, care nu
realizeazã cã aceste produse obþinute în
instalaþii ºi în condiþii sanitare neverificate
pot constitui adevãrate focare de infecþii.

Artq muralq la
„Casa de Nego]“
din Bra[ov
Între anii 1539-1545, undeva în centrul Bra[ovului
se ridica o casq, cunoscutq din documente sub numele
de „Casa de nego]“, sau „Podul Batusilor“.
În acest loc, vesti]ii me[teri ai celor peste 50 de
bresle bra[ovene î[i etalau produsele. Nu cu mult timp
în urmq, acest spa]iu s-a redeschis, transformându-se
într-un elegant restaurant, numit „Casa Hirscher“.
Dupq o îndelungq documentare, artistul plastic
Septimiu Cqpq]înq, absolvent al Academiei de Artq
Bucure[ti, sec]ia „Picturq Muralq“, a redat
cu adevqratq mqiestrie, pe pere]ii interiori, fragmente
de frescq „redescoperitq“, ce ne duc cu gândul
la istoria locului. Tehnica folositq a avut darul de a
sugera pe deplin impresia unei fresce vechi de sute
de ani, în care se regqsesc simbolurile breslelor

bra[ovene. Artistul a respectat pânq la cel mai mic
detaliu fiecare scenq, aducând-o la stadiul de
document istoric. În urma unei priviri atente,
vizitatorul va constata cu surprindere por]iuni în care
pictura „veche“ s-a exfoliat, trebuind sq se recurgq
la tehnici de restaurare. Rezultatul final fascineazq
privitorul, dând impresia cq pere]ii s-au exfoliat,
lqsând loc unor picturi murale vechi de sute de ani,
care par recent descoperite.

Lucrqrile de acest gen sunt executate de firma „Artdas“,
tel.: 0721.800.654,
persoanq de contact: Septimiu Cqpq]înq

Karom Drinks vrea negocieri cu APAPS pentru Zarea
Grupul Karom Drinks, deþinut de compania germanã Schloss Wachenheim, a fãcut o
ofertã publicã pentru preluarea pachetului
majoritar de acþiuni la Zarea SA Bucureºti.
Chiar dacã oferte publice pentru Zarea au mai
fãcut societatea Cocor SA ºi o persoanã particularã, APAPS a anunþat cã nu este interesatã de vânzarea companiei pe piaþa de capital, ci printr-o metodã clasicã de privatizare.
APAPS deþine 40% din Zarea. Ceilalþi
acþionari ai societãþii sunt cei rezultaþi în
urma privatizãrii în masã (PPM) – 50% din
capitalul social ºi Mihaela Buzatu – 10%.
„Susþinem poziþia APAPS, de vânzare prin

negociere directã, pentru cã în acest fel se
permite unui investitor strategic sã dezvolte
afacerea, sã pãstreze angajaþii ºi sã creascã
calitatea produselor“, a arãtat Emil Popescu,
directorul general al Karom Drinks.
Potrivit unui comunicat al companiei,
cota de piaþã a societãþii Zarea s-a redus semnificativ, pânã la 8%. În acest context,
reprezentanþii Karom Drinks aratã cã necesarul de investiþii la Zarea este estimat la
peste cinci milioane de euro. Karom Drinks a
investit în România peste patru milioane de
euro, principalele mãrci ale grupului fiind
Faber, Tessoro ºi Murfatlar Balada. (A.G.C.)

Scad cantitãþile, creºte valoarea
exportului de vin

„La Cetate – Chardonnay“ medaliat
la un concurs internaţional

Cantitatea de vin exportat de producãtorii români
a scãzut în 2003 faþã de 2002, de la 504,4 mii de
hectolitri la 420 mii de hectolitri. Potrivit PNVV,
a crescut însã valoarea exporturilor, de la
23 milioane USD în 2002 la 25,2 milioane USD
în 2003. Diferenþa a apãrut ca urmare a scãderii
exportului de vin vrac în favoarea vinului
îmbuteliat, produs cu valoare adãugatã mai mare.
Creºterea valorii de export s-a realizat, potrivit
PNVV, datoritã investiþiilor fãcute de producãtori
în plantaþiile de vie, în instalaþiile pentru
vinificaþie ºi, nu în ultimul rând, datoritã unei
politici de marketing mai agresive. (C.I.)

România a câºtigat o medalie de argint
în cadrul concursului „Confrontation International des Meilleurs Chardonnay du
Monde 2004“, concurs desfãºurat în localitatea francezã Saint Lager, în perioada
9-12 martie. Vinul care a reprezentat
România, „La Cetate – Chardonnay, 2000“,
produs de Carl Reh
Winery, a reprezentat o mare surprizã
pentru juriul degustator. În concurs au
participat vinuri
din 55 de þãri.
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Generalii austrieci „înmuia]i”
cu vinuri de {tefqne[ti
de Iulian Pãun

D

intre podgoriile din Vechiul Regat, cea
de la ªtefãneºti-Argeº este cel mai bine
reprezentatã în documente istorice,
numele ei fiind legat de nume ilustre
din politica ºi cultura româneascã.
Prima atestare documentarã dateazã din 20 mai
1388, când Mircea cel
Mare întãrea Mãnãstirea
Cozia cu multe vii situate
în Dealul Piteºtilor ºi hotarul Cãlineºtilor.
Domnitorul Neagoe Basarab confirmã Mãnãstirii Argeº „…ªtefãneºtii jumãtate ºi vinãriciul domnesc
ºi boieresc“. La imensele averi ale Mãnãstirii Argeº, Mihai Viteazul adaugã,
la 29 august 1594, vii din Izvorani.
În scrierea lui Paul de Alep,
intitulatã „Cãlãtoriile patriarhului
Macarie“ (tatãl sãu, pe care l-a însoþit
în Þara Româneascã în anul 1635), se
menþiona despre actuala podgorie ªtefãneºti-Argeº: „Aici se face vin bun
ºi dulce, care nu are mare renume, fiind cel mai bun dintre toate
vinurile produse în Þara Româneascã“.
Luând în considerare aprecierile
fãcute în acea perioadã, fãrã a risca
exagerarea, trebuie admis cã în aceastã
zonã se produceau vinuri de bunã calitate. Argumentele în acest sens sunt numeroase. Dintre ele putem aminti cã, în
anul 1651, egumenul Mãnãstirii Câmpulung, trimiþând judelui Braºovului

vin produs în actuala podgorie ªtefãneºti, îi atrãgea atenþia: „…vei vedea
dumneata ce bun este“. Miron Costin
(1633-1691), mare admirator al vinurilor moldovene, vorbea laudativ de vinurile din aceastã podgorie: „Piteºti,
unde sunt vinuri dulci“.
În diferite hrisoave
se pomeneºte cã Matei
Basarab (1622-1691) ºi
Constantin Brâncoveanu
(1688-1714) aveau în aceastã
zonã vii întinse. Nicolae Iorga aminteºte cã domnitorul Constantin Brâncoveanu „…de la Piteºti, ºi nu din
altã podgorie, a ales vinul pe care
l-a trimis judelui Braºovului ºi generalilor austrieci a cãror bunãvoinþã
voia s-o câºtige“.
În „Dictionnaire historique-geographique“, editat la Basel în 1752,
este notat: „Piteºti, mic oraº din Turcia
europeanã (Valahia) în jurul cãruia
se produce un vin cu nimic mai

prejos decât cele mai bune vinuri
din Europa“.
Tot în aceastã zonã deþineau mari
proprietãþi cei din familia Brãtianu,
care a dat þãrii numeroºi intelectuali ºi
strãluciþi politicieni, ºi fruntaºul
þãrãnist Ion Mihalache (1882-1965).
Din iniþiativa lui ia fiinþã, în 1919,
prima cooperativã viticolã din România, numitã iniþial „Cârcionovul“ iar
ulterior „Dealul Topoloveni“.
Astãzi, aici se produc în special vinuri albe, cum ar fi Riesling italian,
Feteascã albã (premiat la Concursul
internaþional de la Montreal, Canada,
1992), Feteascã regalã, Sauvignon
Blanc, Pinot Gris, Muscat Otonel,
Tãmâioasã româneascã.


