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eveniment
La sfâr[itul lunii mai, Patronatul Na]ional al Viei [i Vinului (PNVV) va organiza,
în parcul Herqstrqu, „Festivinum“, prima manifestare de amploare din ultimii ani
dedicatq producqtorilor de vin din România. Festivalul, care se va desfq[ura
în perioada 28-30 mai, aduce în fa]a bucure[tenilor atât firme cu renume vechi
cât [i „nou-veni]i“: Murfatlar, Jidvei, Cotnari,
Tohani, Casa Davino, Panciu, Alcovin Mqcin [i Vin Club Odobe[ti.

„Hai sq bem un pqhqrel“
la FESTI INUM
Potrivit organizatorilor, „Festivinum“
îºi propune sã capete, cu timpul, notorietate
ºi sã fie perceput ca un eveniment anual
major. Atât din punct de vedere al gândirii
spaþiului de expunere, cât ºi al modului în
care va fi promovat, evenimentul va fi
elegant ºi prietenos.
Mizându-se pe succesul asocierii
vinului cu buna dispoziþie,
în fiecare zi a festivalului
pe scena amplasatã în parcul
Herãstrãu vor avea loc concerte
cu Viþa de Vie, Direcþia 5 ºi
alte nume consacrate ale scenei
româneºti, precum ºi concursuri
DJ moderate de Horia Brenciu.
Imnul festivalului – reprezentând
un cover dupã melodia „Hai sã
bem un pãhãrel“ a lui Gicã
Petrescu – va fi interpretat de
formaþia rock Viþa de Vie.
Acþiunile din cadrul „Festivinum“
vor avea atât un rol de informare,
de educare a consumatorului, cât
ºi de promovare a vinului
românesc, aceasta fiind principala
motivaþie care a stat la baza
organizãrii acestui eveniment.
Pe perioada celor trei zile,
publicul va participa la degustãri,
scopul acestor întâlniri fiind
dezvoltarea legãturii consumatorvin ºi acoperirea necesitãþilor de
promovare a imaginii acestei
industrii. Pentru o acoperire cât
mai mare a festivalului ºi
a evenimentelor din cadrul
acestuia, PNVV a încheiat
parteneriate cu Prima, Radio Star,
ZIUA, ªapte Seri ºi Gardianul. |
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„

Prin organizarea acestui festival
urmqrim atât crearea unui contact
direct între producqtorii de vin [i
consumatori, într-un cadru
non-formal, cât [i popularizarea
vinului românesc [i cre[terea
consumului la nivel na]ional.
Astfel, fiind un târg cu vânzare, oferim
consumatorului oportunitatea de a
alege vinuri de calitate
[i producqtorilor ocazia de a verifica
nivelul la care se aflq pe pia]q.

“

Ovidiu Gheorghe, Director general PNVV
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vinul în restaurante
Aºa cum arãtam ºi în numerele anterioare, segmentul HoReCa
(Hoteluri, Restaurante, Catering) este sau trebuie sã fie o þintã
prioritarã pentru producãtorii ºi comercianþii de vinuri. Dar se
justificã „atacarea“ acestei þinte? Connaisseur a discutat cu
câþiva specialiºti în domeniu despre specificul acestei pieþe.
Ne-a interesat beneficiul financiar ºi de imagine al gamelor

speciale pentru HoReCa ºi dacã prezenþa în acest segment
reprezintã sau nu un „motor“ pentru creºterea vânzãrilor unui
producãtor. Dincolo de aceste chestiuni se ridicã o întrebare
importantã, la care rãspunsul este încã, din pãcate, negativ:
au „restauratorii“ o culturã a vinului suficient de dezvoltatã
pentru promovarea inteligentã a acestui produs?

E ceva putred în HoReCa!?
Basil Zârnoveanu, Provinum

Restaurantele duc lipsq de cunoscqtori
HoReCa este un motor al
vânzãrilor de vinuri: prin preþurile
superioare pe care le genereazã ºi
expunerea la segmentul superior
de consumatori, restaurantele constituie un stimulent pentru îmbunãtãþirea calitãþii; aici, consumatorul are ocazia sã guste
direct vinul „on-premises“, sã afle
despre calitatea lui. Dacã este satisfãcut, consumatorul va cãuta
vinul respectiv la retail, pentru
consum „off-premises“. Acest
efect de antrenare poate funcþiona
la marca degustatã, sau chiar la
alte vinuri provenind de la acelaºi
producãtor.
Din pãcate, o limitã în calea
promovãrii vinului în restaurante o
constituie lipsa de educaþie vinicolã a restauratorilor. Instituþia
somelierului este aproape inexistentã; de multe ori restauratorii,
neavând personal cunoscãtor în
vinuri, cad victimã „agresivitãþii“
agenþilor de vânzãri. Multe restaurante suferã, pe de o parte, de o

pagina 4

selecþie proastã a vinurilor ºi, pe de
altã parte, de recomandãrile „viciate“, fãcute de personalul de
servire consumatorilor, care sunt
determinate nu de cunoaºterea vinului ºi a potrivirii acestuia cu
meniul servit, ci de interesul pecuniar propriu.
Pentru un „boutique-winery“,
care produce calitate în cantitãþi
mici, nu cred cã ar fi necesarã o
gamã separatã, ci mai degrabã o
consistenþã a calitãþii ºi imaginii.
Pentru producãtori mari, cu siguranþã DA.
Cred cã un producãtor ar
trebui sã aibã game limitate
pentru HoReCa ºi magazine
specializate „high-end“. Aceste
game aratã potenþialul de calitate al producãtorului, trãgând
dupã ele vânzarea vinurilor din
gamele inferioare. Un exemplu
bun este Vinarte: cu vinuri de
marcã ºi game pentru supermarket,
sau Cramele Recaº, cu o politicã
similarã. |

Dan Boboc, ADAR

HoReCa
promoveazq brandul, nu soiul
Apreciind vinul devii mai atent asupra informaþiilor pe
care þi le transmite eticheta, iar arta marketingului producãtorului face ca marca (sau brandul) sã-þi atragã
atenþia, sã o poþi memora cu uºurinþã, sã-þi sugereze un
anume lucru cu care poþi asocia vinul. Aºa se explicã de ce,
în ultimii ani, vinurile care se desfac prin sistemul
HoReCa se vând mai bine dupã brand ºi nu dupã soi.
HoReCa reprezintã cel mai bun instrument de educare
a consumatorului, vinurile devenind cunoscute ºi recomandate pornind tocmai de la acest segment, care reprezintã locul de lansare a noilor produse vinicole apãrute pe
piaþã. Unele branduri, aflate pe cel mai înalt palier calitativ, se desfac numai pe segmental HoReCa, ele „trãgând“
dupã sine numele companiei producãtoare, iar celelalte
vinuri aflate în portofoliul de ofertã al furnizorului ºi care
se desfac prin sistemul de comerþ cu ridicata încep sã aibã
un mai bun renume ºi implicit o mai bunã cotã de piaþã.
Acest mecanism de promovare a vinului trebuie sã
beneficieze de suportul personalului de servire din
HoReCa. Dar au aceºti oameni pregãtirea ºi cunoºtinþele
necesare pentru o corectã informare a clientului? Din
nefericire nu prea, deoarece capacitatea de diferenþiere pe
diferite categorii de vinuri ºi zone de producþie a celor ce
le prezintã este limitatã. Încurajatoare este însã preocuparea din partea conducerii marilor locaþii HoReCa de a-ºi
extinde pregãtirea salariaþilor ºi în acest domeniu. |
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vinul în restaurante

Philip Cox, Cramele Recaş

Segmentul retail este prea pu]in sofisticat
O gamã pentru HoReCa nu
se justificã din punct de vedere
economic, deoarece costurile de
promovare sunt destul de mari.
Pentru sectorul HoReCa, un
producãtor trebuie sã investeascã în agenþi, maºini, listare în
restaurante, materiale promoþionale. ªi, chiar dacã reuºeºte, banii se întorc foarte încet, iar volumele de vânzare pot fi modeste.
Indiscutabil, prezenþa în
HoReCa îmbunãtãþeºte imaginea unui producãtor de vin ºi
poate avea efecte colaterale în
segmentul retail.
În þãrile cu tradiþie, restaurantele au game de vin care nu se
gãsesc în supermarketuri. În România, este o dovadã de snobism
din partea unui mic segment de
consumatori, care, dacã vãd un
vin care se vinde ºi în restaurant
ºi în magazin, refuzã sã-l cumpere, considerându-l un vin ordi-

nar. De fapt, la noi segmentul de
retail este prea puþin sofisticat,
ceea ce a dus la lipsa de segmentare a pieþei. Nu existã prea
multe magazine specializate pe
comercializarea de vinuri fine
(de tip Vinexpert), iar achizitorii
de vinuri ai supermarketurilor
nu fac încã diferenþa între vinurile bune ºi cele proaste.
Restaurantele nu sunt un
motor pentru vânzare, mult mai
eficiente fiind hotelurile ºi sectorul de catering pentru evenimentele publice – unde se solicitã vinuri bune.
Restauratorii nu au pregãtirea suficientã pentru o promovare inteligentã a vinurilor, ospãtarii nu au nici mãcar noþiunile de bazã iar patronatul nu
este interesat sã ofere clienþilor
produse ireproºabile. Ce sã mai
vorbim despre adevãrata „artã
culinarã“. |

Mihai Chitic, Cramele Prahova

Problema este „pozi]ionarea“ în lista de pre]uri
De regulã, vinurile cele mai complexe, care pot fi asociate în cel mai fericit mod cu meniurile restauratorilor, sunt
cele destinate segmentului HoReCa.
Acestea se definesc prin modificãri ale
prezentãrii (sticlã, etichetã) sau prin identificarea într-un nou brand.
Unele dintre avantajele acestei politici sunt: crearea ideii de exclusivitate; un
control mai exact al distribuþiei; un efect
psihologic pozitiv asupra consumatorului. Existã ºi dezavantaje: se limiteazã
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prezenþa ºi implicit recunoaºterea vinului
respectiv, lucru ce poate crea confuzii în
legãturã cu producãtorul.
Cea mai mare problemã o reprezintã
„poziþionarea“ în lista de preþ, care ar trebui sã se bazeze pe cunoºtinþele solide în
domeniul vinurilor ale celor care conduc
restaurantele. Din pãcate, existã în
România restaurante care vând vinuri pe
care le gãseºti în magazine la preþuri de
peste trei ori mai mici.
Promovarea altor „etichete“ pentru
vinurile HoReCa, dacã sunt
aceleaºi, cu aceeaºi calitate
ca ºi în retail, inhibã senzaþia consumatorului cã este
jecmãnit plãtind un preþ de
2-3 ori mai mare, numai
pentru serviciul de scos
dopul. Asta nu înseamnã cã
este ºi etic.
Restaurantele sunt locurile unde din purã întâmplare descoperi vinuri noi

pe placul tãu ºi acestea pot deveni „motor
de promovare“. Totuºi, abia în acest
moment restauratorii încep sã pãtrundã în
cultura vinului. În câte liste-meniu poate
fi gãsitã o recomandare pentru vinul care
s-ar potrivi felului de mâncare propus?
Probabil sub 5%... |
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HoReCa

Cabernet Sauvignon – Byzantium, 2000
Regiunea: Dealu Mare, sec, 13% alc.

Pinot Gris – „River Route Limited Edition“
Carl Reh Winery
Produs de Carl Reh Winery SRL,
Crama Opriºor
Tel.: 021/320.33.98

Produs de Cramele Prahova S.A. – Halewood
Tel.: 0244/530.955
www.prahova-wine.ro
Un vin roºu sec, complex,
maturat în baricuri între 12-18 luni,
de un roºu închis, cu arome discrete de
stafide coapte, cireºe negre
ºi anason, persistent ºi catifelat;
gust bine echilibrat, vanilic.
Se serveºte la temperatura de
15-18°C, cu brânzeturi
ºi preparate din carne roºie.

Pinot Gris Limited Edition dezvãluie
toate caracteristicile preþioase
ale acestui soi.
Senzaþiile gustative sunt
amplificate de aromele de
santal ºi fructe proaspete.
Culoarea galben citron
ºi strãlucirea desãvârºitã
îndeamnã la consum
de plãcere. Se serveºte bine rãcit
alãturi de brânzeturi ºi preparate
din fructe de mare.

Cabernet Sauvignon – „River Route
Limited Edition“ – Carl Reh Winery
Produs de Carl Reh Winery S.R.L.,
Crama Opriºor
Tel.: 021/320.33.98

Rosé De Noir –
Byzantium, 2002
Regiunea:
Dealu Mare, 13% alc.
Produs de Cramele
Prahova S.A. –
Halewood
Tel.: 0244/530.955
www.prahova-wine.ro
Un vin sec, de un rose somon, produs dupã
o tehnologie specialã din soiul de struguri Merlot,
culeºi de pe dealurile însorite ale regiunii Tohani –
Dealu Mare. Proaspãt, bine definit, cu arome subtile
de fructe de pãdure ºi scorþiºoarã combinate cu note
de vanilie provenite de la maturarea
în baricuri noi de stejar pe o perioadã de 6 luni;
un gust concentrat, cu post-gust prelungit.
Se serveºte la temperatura de 8-9°C,
cu preparate din carne albã ºi salate.
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Puternic ºi sãnãtos, acest vin se
adreseazã celor care apreciazã aroma
fructelor de pãdure, a pâinii de þarã ºi
a ardeiului verde. Posedã un puternic
potenþial de învechire, dar este perfect ºi pentru consumul imediat alãturi de fripturi în sânge sau brânzeturi elaborate. Culoarea roºu-purpuriu îi conferã eleganþã în pahare
ºi îl face binevenit la orice masã
pretenþioasã.

Merlot Reserva – Terra Dacica, 2002
DOC Recaº, sec
Produs de Cramele Recaº
Tel.: 0256/330.296
www.recaswine.ro
Selecþie Provinum
Acest vin încântã prin structura impozantã ºi
complexitatea buchetului. Aroma puternicã
de prune este completatã de notele complexe
de vanilie ºi taninuri catifelate. Provine din
struguri culeºi manual, selecþionaþi din cele
mai bune parcele de Merlot, fiind înnobilat de
învechirea la baricuri de 225 litri, din lemn de stejar francez ºi
american. Vinul pãstreazã aromele tipice soiului, iar strugurii au fost
vinificaþi tradiþional, dar la o temperaturã de maximum 25°C, cu o
macerare prelungitã care a îmbogãþit structura licorii. Se serveºte
cu: vânat, preparate din carne în sânge, carne afumatã, brânzeturi.
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Cabernet Sauvignon Reserva – Terra Dacica, 2002
DOC Recaº, sec, 13,5% alc.
Produs de Cramele Recaº
Tel.: 0256/330.296
www.recaswine.ro Selecþie Provinum
Selecþionat din cele mai bune parcele cu viþã-de-vie ale
Casei „Cramele Recaº“, acest vin a fost înnobilat
prin învechirea în baricuri de 225 litri, din lemn
de stejar, importate din Franþa, SUA ºi Ungaria.
Un vin roºu puternic, cu un caracter pronunþat al
soiului, voluptuos, cu buchet picant, de fructe roºii
ºi piper, completat de tente bogate de scorþiºoarã,
combinat cu aroma vanilatã a baricului de stejar.
Macerarea prelungitã conferã acestui vin o structurã complexã.

Chardonnay –
Byzantium, 2000
Regiunea:
Murfatlar – Medgidia,
sec, 12% alc.
Produs de Cramele
Prahova S.A. –
Halewood
Tel.: 0244/530.955
www.prahova-wine.ro

Cabernet Sauvignon – River Route 2001
DOC ªtefãneºti, sec, 13% alc.
Produs de Carl Reh Winery S.R.L.,
Crama Opriºor
Tel.: 021/320.33.98
Sec, viguros, cu personalitate
ºi cu plãcutã aromã de afine ºi stejar.
Se serveºte la temperatura camerei
ºi se asorteazã cu preparatele din vânat
ºi carne roºie.

Un vin alb echilibrat, sec,
cu subtile arome de lemn de stejar,
pere ºi miez de lãmâie;
cu miros de citrice ºi miere,
gust catifelat ºi onctuos.
Rotunjimea ºi complexitatea gustului
au fost obþinute prin fermentarea
ºi maturarea vinului în baricuri noi
de stejar, dar ºi prin fermentaþia
malolacticã indusã
unei treimi din cupaj.
Se serveºte la temperatura de
10-12°C cu peºte,
fructe de mare, pui sau paste.

Trei medalii
pentru România la Bruxelles
Vinurile româneºti au câºtigat trei
medalii în cadrul Concursului Mondial
de Vinuri desfãºurat la Bruxelles
în perioada 15-17 aprilie. De remarcat cã
douã dintre cele trei medalii au fost
adjudecate de Feteasca neagrã, pe care
specialiºtii români încep sã o vadã drept
un veritabil „vârf de lance“ cu care
România se poate reafirma pe pieþele
internaþionale.
Astfel, Feteasca neagrã – Swallowtail,
Dealu Mare, 2001, produs de Vinarte, a
primit Medalia de aur, iar Feteasca
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neagrã – Beciul Domnesc, Dealu Mare,
2003 ºi Pinot Noir – Prahova Valley
Special Reserve, 2000 au fost distinse cu
Medalii de argint.

România a fost reprezentatã la acest
eveniment de ºapte companii (Murfatlar,
Tohani, Jidvei, Cramele Prahova,
Vincon, Cramele Recaº ºi SERVE-Vinul
Cavalerului), cu 31 de probe de vin.
Ediþia de anul acesta a reuºit sã aducã în
faþa juriului peste 4.250 de probe de vin
din 43 de þãri. Participarea româneascã
la aceastã manifestare expoziþionalã de
prestigiu a oferit încã un prilej pentru a
face cunoscutã, pe piaþa mondialã, oferta
de vinuri româneºti, în scopul
îmbunãtãþirii imaginii acestora în lume. |
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turism

Primul Ghid Hachette
despre România

„

Nicu Rãdulescu, Preºedintele ANT

La începutul lunii mai, ambasadorul
Franþei la Bucureºti a oferit o recepþie cu
prilejul lansãrii primului ghid turistic
despre România, „Blue Evasion“ (Editura
Hachette).
Evenimentul a reunit reprezentanþi ai
Editurii Hachette, membri ai Comunitãþii
franceze ºi reprezentanþi de seamã ai lumii
francofone, oficiali ai Ministerului Culturii
ºi Cultelor din România, directori de
muzee, librãrii ºi edituri din þara noastrã ºi
Franþa. Totodatã, au fost prezenþi touroperatori francezi, belgieni ºi elveþieni,

directori de hoteluri ºi restaurante din
Bucureºti ºi din þarã, jurnaliºti din Franþa
ºi Belgia, precum ºi ziariºti români
specializaþi pe acest domeniu .
„Specialiºtii Editurii Hachette au
reuºit sã surprindã în mod cu totul
deosebit ceea ce este determinant pentru România: o þarã aflatã la confluenþa
a douã culturi – vesticã ºi orientalã, o
culturã complexã care s-a creat din
melanjul a douã lumi complet diferite“, a mai subliniat Nicu Rãdulescu.
Tot la începutul lunii mai, o delegaþie
formatã din 12 jurnaliºti francezi, elveþieni
ºi belgieni, patru reprezentanþi ai Editurii
Hachette ºi trei librari s-au aflat în România pentru o vizitã de promovare a ghidului
„Blue Evasion“. Pe parcursul a cinci zile,
ei au vizitat zone pitoreºti din diverse
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“

regiuni ale þãrii, precum Braºov, Sighiºoara, Sibiu, Castelul Peleº, Cetatea de la
Biertan etc. |

Ghidul „Blue Evasion“ a fost realizat în trei limbi de circula]ie interna]ionalq
(englezq, francezq, germanq). În paralel, se va realiza o campanie de promovare
în mass-media francezq, dar [i în publica]ii precum Elle, Paris Match, Bon Voyage,
Air France Magazine, Nouvelle Observateur. De asemenea, au fost realizate
4.600 de postere care vor fi distribuite în Paris [i în alte 25 de ora[e din Fran]a.

„Vacanţă la ţară“ până la 15 iunie
Unul dintre programele derulate
în aceastã perioadã (pânã la
15 iunie) este „Vacanþã la þarã“,
lansat la începutul lui aprilie,
o datã cu semnarea protocolului
dintre ANT ºi ANTREC.
Ofertele din acest program
cuprind 16 filiale ale ANTREC
din 52 de localitãþi
situate în judeþele Argeº,
Alba, Buzãu, Braºov, Covasna,
Cluj, Dâmboviþa, Gorj,
Maramureº, Prahova, Neamþ,
Suceava, Tulcea, Vâlcea,
Vrancea. Rezervarea locurilor se
va face direct prin filiale
sau prin intermediul agenþiilor

Blue Evasion pune în
valoare poten]ialul turistic
românesc [i adreseazq
cititorului invita]ia de a
vizita o ]arq impresionantq
prin naturq [i culturq.

de turism care doresc
sã valorifice aceste pachete
de servicii.
Pachetul include 6 zile/5 nopþi
de cazare ºi cuprinde: cazare,
mic dejun, comisionul de
50.000 de lei/pachet cedat
agenþiei de turism ºi TVA-ul
inclus. Numãrul de locuri
pe serie este de 940,
iar numãrul total de locuri
se ridicã la 5.640.

 pensiune o margaretã:

750.000 lei/pers./pachet
 pensiune douã margarete:

750.000 lei/pers./pachet
 pensiune trei margarete:

950.000 lei/pers./pachet
 pensiune patru margarete:

950.000 lei/pers./pachet |

Oferta cuprinde pachete
de servicii de 5 nopþi de cazare
(loc în camerã dublã) cu mic
dejun, la urmãtoarele tarife:
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Autoritatea Naþionalã pentru Turism (ANT) din cadrul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului a semnat cu reprezentanþii asociaþiilor profesionale din turism
protocoale de colaborare privind lansarea ºi derularea
programelor sociale ºi speciale pentru sezonul estival 2004.

Odihnă şi tratament
la preţuri foarte mici

„Litoralul pentru toţi“,
între 549.000 şi un milion pe sejur
Aflat la a doua ediþie, programul social „Litoralul pentru toþi“
se desfãºoarã tot pânã la 15 iunie

2004 ºi are douã componente: o
„ofertã socialã“ pentru cei cu venituri mici (elevi, studenþi, ºomeri,
pensionari, invalizi, veterani de
rãzboi, revoluþionari sau urmaºi ai
acestora) ºi o „ofertã specialã“ destinatã tuturor categoriilor de turiºti.
De notat cã persoanele din prima
categorie trebuie sã facã dovada cu
documente cã aparþin acestui segment social. Aceastã dovadã trebuie prezentatã atât la cumpãrarea
biletelor de la agenþiile de turism
cât ºi în momentul prezentãrii la
hotel. |

Tarife pentru oferta socialã:
 hotel de 1*: 549.000 lei/sejur
 hotel de 2*: 649.000 lei/sejur

Tarife pentru oferta specialã:
 hotel de 1*: 799.000 lei/sejur
 hotel de 2*: 899.000 lei/sejur
 hotel de 3*: 999.000 lei/sejur

Pentru turismul balnear, se deruleazã, în perioada
15 aprilie-15 iunie, programul special „O sãptãmânã de refacere“
iniþiat împreunã cu Organizaþia Patronalã a Turismului Balnear
din România (OPTBR).
Programul cuprinde un pachet integrat de servicii
pentru 6 nopþi de cazare cu mic dejun inclus ºi tratament balnear.
Oferta se adreseazã tuturor celor care au bilet de trimitere
de la medicul de familie sau de la un medic specialist.
Aceºtia pot beneficia de tratamente pentru diverse afecþiuni
(cardiovasculare, ale sistemului nervos central,
de nutriþie ºi metabolism; nevrozã astenicã,
tulburãri neuro-psihice, tulburãri neuro-endocrine, boli renale,
boli ale tubului digestiv sau ale aparatului respirator).
Numãrul de locuri disponibile este de circa 15.000 pe serie.
Preþul pachetului pentru structurile de 2 stele este de 1.200.000 lei.
Pentru structurile de 3 stele, preþul este de 1.400.000 lei.
La aceste preþuri se adaugã comisionul
agenþiei de turism vânzãtoare, în valoare de 7% pe pachet.
Cei care doresc sã petreacã „o sãptãmânã de refacere“
au de ales între 25 de staþiuni ºi aproximativ 40 de hoteluri.
Toate programele sociale
ºi speciale de turism
lansate în România,
în perioadele de extrasezon,
sunt extinse ºi în Republica
Moldova, unde se bucurã
de succes ºi de o bunã
apreciere din partea
agenþiilor de turism
ºi a turiºtilor asigurând,
totodatã, o bunã promovare
pentru turismul românesc
ºi crearea unei imagini
favorabile a României
în rândul
cetãþenilor moldoveni. |

OFERTELE SPECIALE ALE

TURISMULUI ROMÂNESC
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artã culinarã

Examen pentru
maeştrii bucătari
În perioada 10-14 mai, a avut
loc în Amfiteatrul „Marian
Bugan“ din cadrul hotelului
„Turist“ examenul pentru
obþinerea titlului de
„Maestru în Arta Culinarã“.
Dupã ce în zilele de 10-13 mai
2004 s-au desfãºurat probele
preliminare ºi demonstraþiile cu
preparate din bucãtãria
tradiþionalã ºi internaþionalã,
vineri, 14 mai, în prezenþa
secretarului de Stat
Nicu Rãdulescu, Preºedintele
ANT, s-au derulat
demonstraþiile practice, urmate
de înmânarea diplomelor
participanþilor.
Examenul s-a desfãºurat în
conformitate cu normele
specifice „World Association of
Cuisine Societies“ (WACS), iar
juriul a fost alcãtuit din
personalitãþi provenind din
toate regiunile þãrii, deþinãtori ai
multor distincþii internaþionale.
Concursul s-a desfãºurat sub
patronajul Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului prin Autoritatea
Naþionalã pentru Turism
ºi în organizarea Centrului
Naþional de Învãþãmânt
Turistic (CNIT) / Tourism,
Hotel & Restaurant Consulting
Group (THR CG) ºi a
Asociaþiei Naþionale
a Bucãtarilor ºi Cofetarilor
din Turism (ANBCT).

Specialitq]i „regale“ la Hotel Carmen
Hotelul Carmen din Venus
(www.hotelcarmen.ro) se bucurã de
serviciile unui bucãtar tânãr, dar
extrem de talentat. Cãtãlin Bârzan,
35 de ani, a „furat“ meserie de la cei
mai prestigioºi bucãtari români ºi
italieni, pe parcursul cursurilor de
specializare pe care le-a urmat de-a
lungul carierei.
Pentru Connaisseur, Cãtãlin
Bârzan a pregãtit, în ambianþa fermecãtoare a restaurantului de la Carmen,
un prânz complet. Trebuie menþionat
cã, în afarã de supã ºi desert, toate
produsele prezentate reprezintã „specialitatea casei“ la Carmen.
Masa a început cu o excelentã
Cremã de dovlecei cu busuioc
proaspãt, preparatã din legume
(ceapã, praz, morcov, þelinã, dovlecei) pasate ºi trase în ulei de mãsline, la care s-au adãugat parmezan ºi
lapte dulce. Crema a fost apoi aromatizatã cu busuioc proaspãt, verde. Urmãtorul fel: ficãþei de pui în
bacon, serviþi pe mere coapte.
Ficãþeii de pasãre înveliþi în felii de
costiþã au fost aºezaþi pe rondele de
mere trase la tigaie în ulei de mãs-

line, la care s-a adãugat mentã ºi
scorþiºoarã, stinse cu vin alb ºi stropite cu oþet balsamic. A urmat apoi
peºtele: chefal la cuptor. Acesta a
fost preparat în sos de vin aromatizat cu ierburi fine, mozaic de piper,
salvie, rozmarin ºi foi de dafin. Ca
garniturã, mãmãligã la grãtar ºi
roºii proaspete. Preparatul de bazã,
babel cu sos de fructe de pãdure,
este compus din rondea de mãr,
muºchi de vacã, tranºã din piept de
pasãre, ficat de pasãre învelit în
costiþã de porc ºi un fruct de sezon.
Garnitura înnobileazã preparatul cu
fructe de sezon, sos de fructe de
pãdure, sos Béchamel, cremã balsamicã ºi frunze de mentã. Desertul
a fost pe mãsura celorlalte preparate: gutuie caramelizatã cu oþet
balsamic. Gutuia coaptã la cuptor,
în diverse arome ºi caramelizatã cu
zahãr, se serveºte cu zahãr pudrã,
bezea ºi picãturi de oþet balsamic.
La Carmen, decoraþiunile interioare, ambianþa elegantã ºi profesionalismul personalului se adaugã
la talentul bucãtarului, pentru a
oferi clienþilor satifacþii maxime. |

Prima universitate de gastronomie din lume
Prima Universitate de
ªtiinþe Gastronomice din lume, creatã la iniþiativa Miºcãrii de educaþie alimentarã
„Slow Food“, a fost inauguratã luna trecutã la Pollenzo,
în nordul Italiei, transmite
AFP, citatã de Mediafax.
Inaugurarea universitãþii
va fi marcatã de conferinþe pe
tema vinului ºi mâncãrii bune,
cu bucãtari celebri din lume,
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precum Paul Bocuse, ºi cu
personalitãþi ca scriitorul Umberto Eco ºi Jack Lang, fost
ministru francez al Culturii.
Potrivit fondatorului sãu,
Carlo Petrini, universitatea
este unica de acest gen din
lume ºi va avea 600 de studenþi anual ºi 130 de profesori
de mai multe naþionalitãþi. La
capãtul a trei ani, plus doi ani
opþionali pentru specializare,

absolvenþii vor avea o diplomã recunoscutã de Uniunea
Europeanã. Taxa de ºcolarizare va fi de 19.000 de euro
pe an. „Nu vom forma bucãtari, ci viitori manageri de
întreprinderi agroalimentare,
directori comerciali, critici
gastronomici ºi editori de
cãrþi de gastronomie“, a explicat Vittorio Manganelli, directorul noii instituþii. |
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de Cezar Ioan

eveniment

Sarica Niculi]el
revine în circuit
Connaisseur a fãcut cunoºtinþã, la faþa locului, cu plantaþiile
ºi capacitãþile de producþie
Alcovin, în cadrul unei vizite
efectuate de Clubul ziariºtilor de
vin la Mãcin. Cele 103 hectare de
viþã nobilã de care dispune compania dobrogeanã sunt amplasate
într-un areal compact, la 24 km
de staþia de vinificaþie, pe un
teren ideal pentru o astfel de culturã. Viþa este relativ nouã (20-25
de ani), iar produsele pe care
gazdele le-au prezentat gazetarilor aratã un potenþial foarte bun.

Sauvignon Blanc organizate de
Connaisseur);
 Aligote – bine parfumat,
cu corp destul de puternic, cu o
personalitate clar definitã (uºor
„pãmântos“, rural), un vin care
îndeamnã mai degrabã la moderaþie decât la mese „prelungite“;
acest vin a primit premiul II la
Festivalul „Bucuriile Toamnei“ –
Niculiþel 2003.
Dintre celelalte soiuri albe de
la Alcovin, Connaisseur a mai
reþinut Muscatul sec: aromã puternicã, tipicã, cu o prospeþime
agreabilã ºi un gust plãcut.
Feteasca Regalã, Rieslingul
Italian ºi Muscatul dulce, deºi
îngrijite, suferã un pic la capitolele „fructuozitate“
ºi „modernitate“.

Dupã mai
mulþi ani în care
podgoria Sarica Niculiþel a lipsit
de pe rafturile magazinelor,
o companie cu capital românobelarus a început sã readucã celebrele
vinuri dobrogene în atenþia publicului.
Înfiinþatã în 2002, Alcovin Mãcin
a scos pe piaþã vinuri din recolta 2003.
Pânã acum, investiþia necesarã pentru
aceastã „primã ºarjã“ s-a ridicat la
aproximativ un milion de dolari, însã
compania are în vedere un plan mult
mai ambiþios pentru viitorul
În
apropiat.
materie
de vinuri roºii,
despre
Alcovin se mândreºte cu
vinurile
un Merlot ºi un Pinot
de Sarica NiNoir. Deocamdatã, aceste
culiþel cu ocazia
vinuri evolueazã la catego„Festivinum“, manifestare care
ria „tinere speranþe“, fiindu-le
se va derula în Parcul Herãstrãu,
necesare mãcar încã vreo câteva
luni de maturare pentru a încerca
în perioada 28-30 mai ºi despre
sã-ºi defineascã o personalitate.
care puteþi afla mai multe amãCei interesaþi îºi vor putea
nunte din paginile acestui numãr
face o idee
al Connaisseur. |

Dintre
vinurile
albe,
Connaisseur a remarcat:
 Sauvignon Blanc – culoare bunã, aromã exemplarã,
gust bine echilibrat, post-gust
mediu, senzaþie de vin fin (de altfel, încã din martie, înainte ca
ziariºtii sã viziteze facilitãþile de
la Alcovin, acest vin a câºtigat un
onorant loc 6 în degustãrile de
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ION PUŞCĂ,inventatorul
vinului spumant de Panciu
De când s-a nãscut ºi pânã a
pãrãsit pentru prima datã
podgoria Panciu, doctorul
Ion Puºcã avea impresia cã
în toatã lumea se cultivã
numai vie. A studiat
Horticultura la Iaºi,
sub îndrumarea
acad. prof. Valeriu Cotea,
iar dupã facultate a fost
repartizat la Panciu, în 1966,
unde, în toamna lui 1968,
s-a bãut prima sticlã de
ºampanie româneascã.
Deþinãtor al mai multor
premii ºi titluri interne ºi
internaþionale, prof. Ion
Puºcã este unul dintre
pionierii oenologiei
româneºti. Legat de legãtura
sa cu via ºi vinul, doctorul
Puºcã declarã: „Cu pasiunea
asta te naºti sau nu!“.
În prezent, fiind director
de relaþii internaþionale
la S.C. Veritas Panciu S.A.,
dr. Puºcã nu a abandonat
niciodatã lumea vinului
ºi þine un magazin care-i
poartã numele (Casa vinului
– Dr. Ion Puºcã), situat pe
Bdul Ion Mihalache, lângã
intersecþia cu Str. Turda.
Aici, el a introdus câteva
inovaþii în comerþul cu vin
vrac (o instalaþie de bioxid
de carbon care nu permite
oxidarea vinului atunci când
butoiul începe sã se goleascã,
precum ºi sistemul
bag-in-box, cu vid,
care asigurã integritatea
vinurilor pentru o duratã
lungã). Pe lângã selecþiile
de vin vrac, amatorii de vin
bun mai gãsesc aici
ºi o impresionantã colecþie
de vinuri îmbuteliate,
multe dintre ele de vinotecã. |

„

FETEASCA NEAGRQ

reprezintq poporul român
Românii au fost pururea
fqrq nici-o întrerupere o na]iune
viti-vinicolq.

În orice prezentare fãcutã României sunt
enumerate acele elemente considerate simboluri naþionale. Pe lângã cele constituþionale
(limba, steagul, teritoriul) se mai aflã ºi elementele ce au adus faimã poporului nostru,
precum: Dracula, ospitalitatea româneascã,
frumuseþea femininã ºi vinul. Rareori însã,
printre soiurile de vinuri prezentate îºi face loc
Feteasca neagrã, unul dintre vinurile ce au fãcut istorie în spaþiul carpato-danubiano-pontic.
Recent, a fost propus pentru înfiinþare
Clubul Vinului – Feteascã neagrã România, cu
sediul în Bdul Ion Mihalache nr. 121, ce îºi
propune promovarea acestui vin ºi ridicarea
lui la rangul de simbol naþional. Pentru mai
multe detalii legate de istoria acestui soi ºi
potenþialul sãu, am cerut pãrerea unuia dintre
cei mai renumiþi oenologi din România,

“
B.P. Hasdeu

dr. ing. ec. Ion Puºcã (cel care a ºi avut iniþiativa înfiinþãrii acestui Club).
Connaisseur: Ce înseamnã Feteasca neagrã
pentru poporul român?
Dr. Puºcã: Glumind, putem spune cã Feteasca
neagrã are „sânge de dac“. Cei care degustã ºi
savureazã Feteasca neagrã ar trebui s-o facã cu
mare respect, gândindu-se la faptul cã aceasta
a fãcut parte din gastronomia strãmoºilor daci.
Feteasca neagrã a fost o selecþie popularã
din viþa sãlbaticã de pãdure (Vitis silvestris) ºi
cultivatã de daci pe un areal cuprins între
Carpaþi ºi Nistru.
De remarcat cã acest soi dacic a rezistat în
decursul timpurilor, fiind singurul care se mai
întâlneºte ºi astãzi în culturã. Explicaþia este datã
de calitatea bunã a vinurilor obþinute, marea
rezistenþã la ger ºi secetã ºi vigurozitatea.

Dr. Ing. Ec. Ion Puºcã susþine cã Feteasca neagrã are sânge de dac
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sã egaleze ºi chiar sã depãºeascã soiul francez
Cabernet Sauvignon, considerat „regele vinurilor roºii“.

Feteasca neagră – ambasador onorific
al României

Connaisseur: A avut Feteasca neagrã
aceleaºi caracteristici, în întreaga ei
existenþã?
Dr. Puºcã: Nu putem afirma cã soiul Feteascã
neagrã cultivat de daci este la fel ca Feteasca
neagrã de astãzi. În primul rând, condiþiile
agro-pedoclimatice nu sunt la fel. În al
doilea rând, în decursul secolelor a existat
o permanentã selecþie popularã, alegându-se din soiul Feteascã neagrã numai
biotipurile cele mai valoroase. De
asemenea, nu trebuie uitat faptul cã
datoritã insectei Filoxera, soiul
Feteascã neagrã de astãzi trãieºte
pe rãdãcini de viþã americane.
Datoritã vechimii ºi calitãþii,
Feteasca neagrã poate fi numitã,
pe drept cuvânt, „decanul de
vârstã“ al soiurilor de vinuri
româneºti, demonstrând cã viticultura pe acest teritoriu are o tradiþie
multimilenarã.
Pânã acum câteva decenii,
Feteasca neagrã era un soi cu rãspândire regionalã, limitatã la teritoriul
Moldovei. În 1912, profesorul V.S.
Brezeanu, un renumit viticultor,
a recomandat limitarea în culturã
a acestui soi. Asta
putea fi o adevãratã catastrofã, una dintre
cele mai mari greºeli ale viticulturii româneºti, deoarece imediat ce
Feteasca neagrã a „înaintat“ spre sud, în podgoria Dealu Mare, „patria vinurilor roºii“,
acest soi a renãscut. În scurt timp a reuºit sã
etaleze noi virtuþi, ajungând în anii favorabili
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Connaisseur: Are Feteasca neagrã potenþial
sã reprezinte România?
Dr. Puºcã: Acest soi este cultivat numai în
România. Este unul dintre puþinele lucruri
româneºti veritabile. Dacã mãmãliga este
adusã din America, iar micii ºi sarmalele sunt
de origine balcanicã, Feteasca neagrã este pur
româneascã.
Noile þãri viticole – Australia, Chile, Noua
Zeelandã – pot veni cu un Cabernet Sauvignon
bun de exemplu, însã România, o þarã cu
tradiþie viticolã de peste 2000 de ani, trebuie sã vinã cu ceva veritabil românesc, cu
un soi mai vechi decât multe alte soiuri
europene. Dacã ieºim în faþã cu un vin care nu
provine dintr-un soi românesc, nu ne putem
demonstra originile. Feteasca neagrã reprezintã, prin istoria ei, poporul român.
Are un potenþial calitativ foarte mare
pentru cã este un soi cu totul
aparte, unul cu un loc
foarte bine
definit între marile soiuri
ale lumii: este un
vin cu aciditate
mare, o fructuozitate deosebitã,
cu o acumulare mare
de zahãr, cu gust specific, ce nu poate fi
asemãnat cu altul.
Connaisseur: Ce ar fi de
fãcut pentru a ajuta Feteasca
neagrã sã se afirme?
Dr. Puºcã: Ar trebui speculat caracterul de
soi unic, cultivat numai în România, deoarece
unicitatea stârneºte curiozitatea oamenilor. De
asemenea, ar trebui lucrat la politica de promovare. Una dintre soluþii ar fi crearea la nivel
naþional a unui club al soiului de Feteascã
neagrã, aºa cum în Franþa, de exemplu, existã
„Confreries“ ale amicilor unor vinuri din
regiunile viticole respective, club care sã ducã
acest soi acolo unde îi este locul.
Feteasca neagrã poate fi numit un
ambasador nu numai al vinurilor româneºti,
dar ºi al României în general, ºi poate „cel mai
bun“! Fie ºi numai vechimea sa – peste 2000
de ani – ar trebui sã impunã respect din partea
oricãrui consumator. |

FETEASCA NEAGRĂ
– fişă tehnică –
Se matureazã deplin
la jumãtatea lui septembrie
reuºind sã acumuleze
suficiente cantitãþi de zahãr
(200-220 g/l) pentru obþinerea
vinurilor de calitate
superioarã. Recoltatã mai
târziu, poate da vinuri roºii
de o deosebitã calitate.
Tãria alcoolicã normalã este
de 12-12,5% alcool, dar poate
sã ajungã (când strugurii
sunt culeºi toamna târziu,
într-un stadiu avansat de
stafidire) pânã la 14% alcool.
Vinurile obþinute din
Feteascã neagrã sunt bine
colorate, de la roºu rubiniu
strãlucitor, pânã la roºu
intens cu nuanþe rubinii.
Aroma este plãcutã ºi
originalã, amintind de cea a
coacãzelor negre sau de
prunele uscate. Gustul este
în general echilibrat, ferm,
în care intervine benefic
o aciditate potrivitã.
Feteasca neagrã câºtigã mult
prin maturare la vas pânã la
2-3 ani ºi învechire la sticlã
pânã la 10 ani. Potenþialul
alcoolic ridicat,
ca ºi aciditatea, extractul,
glicerolul, substanþele
colorate, se gãsesc într-o
perfectã armonie, ceea ce
îi dã vinului fineþe ºi
catifelare cu totul specificã.
Cultivat în prezent în
aproape 40 de centre viticole
din România, totalizând
o suprafaþã de 2.000 de
hectare, Feteasca neagrã
demonstreazã o mare putere
de adaptare la condiþiile
fiecãrei zone viticole. |
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Cosmin Zidurean spune „Poveştile vinului“ la TVR Cultural

Feteasca neagrq ar merita
sq fie pusq [i pe steag
„Istoria vinului nu poate începe în altã
parte decât pe malul Dunãrii. Nici o altã plantã, poate cu excepþia grâului, nu este atât de
direct legatã de istoria civilizaþiei. Vinul l-a
urmãrit pe om, l-a secondat fidel ºi generos,
aºa cum doar pâinea a mai fãcut-o, fiind nu
doar o raþiune a legãturii lui cu natura, dar ºi
reazem în încercãrile sale de transcendere,
suport pentru mit, metafizicã, revelaþie…“.
Vinul ºi viþa-de-vie, cultul dionysiac, istoria miticã ºi ezotericã a omenirii… Acestea ar
fi, în mare, principalele teme ale documentarului „Poveºtile vinului“, realizat de Cosmin Zidurean ºi transmis de
Canalul Cultural al
televiziunii publice. Despre mai
multe detalii legate de
acest documentar, Connaisseur l-a întrebat chiar
pe realizator, un cunoscãtor al istoriei vinului de pe aceste
meleaguri.
Connaisseur: În
ultima vreme,
telespectatorii
români au avut
posibilitatea sã
urmãreascã pe
TVR Cultural un
serial dedicat
vinului
românesc.
Ce v-a
determinat
sã realizaþi
acest film?
Cosmin
Zidurean:
Deºi sunã
pompos, am
hotãrât sã fac
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acest film din patriotism. Cei care lucreazã în
publicitate ºtiu cã nu se vinde produsul, ci povestea lui, ori noi asta facem: spunem poveºti
despre vin, poveºti care – sperãm noi – vor ajuta vinul românesc sã fie ce a fost, ba chiar mai
mult decât atât. Desigur îmi ºi place ce fac,
sunt pasionat de subiect ºi pânã acum serialul a
avut un impact chiar mai bun decât mã aºteptam. Deocamdatã, se pare cã vor fi 50 de
episoade, 10 s-au difuzat deja, ºi, la cât de bunã
este relaþia cu Canalul Cultural al TVR, lucrurile pot continua. Sperãm ca de la un episod la
altul sã creascã ºi calitatea filmului.
Connaisseur: Filmul va fi vãzut numai de
publicul român? Care credeþi cã ar fi
impactul asupra publicului strãin? Are
România cu ce sã-l „momeascã“?
C.Z.: Din câte ºtiu eu, filmul va fi preluat de
TVR Internaþional, deci îl vor vedea ºi cei din
afara þãrii. Poveºtile sunt în mare mãsurã excepþionale, aºa cã avem cu ce „momi“ pe oricine...
Connaisseur: Cum vedeþi legãtura
vin-culturã-civilizaþie la noi, comparativ
cu alte þãri?
C.Z.: E poate primul spaþiu în care s-a fãcut
vin, acum mai bine de 7.000 de ani. De aici a
plecat spre greci cultul dionysiac, soiurile
Feteascã Neagrã ºi Roºioarã sunt mai vechi
decât civilizaþia europeanã. Spre deosebire de
alþii, românii s-au nãscut ºi creºtini ºi viticultori, au ºtiut sã facã vin, vin bun, înainte de a
ºti ce vor deveni.
Connaisseur: Feteasca neagrã poate fi un simbol pur românesc? Va ajunge vreodatã
România sã se identifice cu Feteasca neagrã,
aºa cum alte þãri au simbolurile lor distinctive?
C.Z.: Feteasca neagrã ar merita sã fie pusã ºi
pe steag, este un simbol pur românesc, depinde

de noi sã fie perceput în acest fel. Filmul este
gândit pe ideea cã vinul este în primul rând
vehicul cultural. Este un documentar artistic cu
tot felul de reconstituiri, cu muzica compusã
special de Imago Mundi. Fiecare episod
conþine, pe lângã tot felul de idei filosofice,
degustarea unor soiuri de referinþã din anumite
zone ºi desigur povestea cea mai remarcabilã a
podgoriei. |
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V i n u r i l e d e l a Capºa ( 2 )
Pentru „Casa Capºa“, sfârºitul
veacului al XIX-lea a însemnat
consacrarea definitivã. În presa vremii
se scria cã „firma Capºa a devenit
buricul þãrii ºi cronica ei“. De la
înfiinþare ºi pânã la finele secolului al
XIX-lea, la Capºa au avut loc mai mult
de 30 de banchete, organizate cu diverse
ocazii. Pe la Capºa au trecut, au mâncat
din minunatele preparate gastronomice
ºi au bãut vinurile româneºti
personalitãþi care au marcat istoria
politicã, artisticã ºi culturalã a Europei
ºi implicit a României. Principele Mihai
Obredovici, cu soþia ºi fiul lor, viitorul
rege Alexandru al Serbiei, împãratul
Franz Josef al Austro-Ungariei cu
familia sa, regele Boris al Bulgariei,
þarul Nicolae al II-lea, Enrico Caruso,
cel mai cunoscut cântãreþ de operã al
tuturor timpurilor, Sarah Bernhardt,
celebra actriþã francezã, Pietro
Mascagni, compozitor ºi dirijor italian,
Cammille Flamarion, astronom ºi
celebru scriitor francez, ca sã amintim
numai câþiva dintre oaspeþii strãini ai
Capºei.

Be]iile notabilitq]ilor vremii
Petrecerile date în cinstea unor
personalitãþi autohtone sau pentru
diverse evenimente mondene se þineau
lanþ. Participau, mâncau ºi se îmbãtau
vârfurile protipendadei epocii. La
banchetul organizat de „Societatea
Concordia“, despre care am scris în
episodul anterior, notabilitãþile vremii au
abuzat de vinurile servite. Preºedintele
societãþii, Dimitrie Butculescu,
mulþumeºte pentru exemplara organizare
ºi îi face în scris patronului Capºei o
mãrturie confidenþialã: „Festinul nostru
a fost abundent, suculent ºi demn de un
maestru culinar precum dumneavoastrã.
Numai cã vinurile (n.r. – Pelin de
Drãgãºani, Cotnari, Tãmâioasã de Dealu
Mare) au fost prea vechi ºi din
cale-afarã de tari, stârnind oarecare
gâlceavã bahicã între meseni. Domnul
ministru Take Ionescu, domnul Carol
Davilla ºi onor primarul urbei, conu’

„

...domnul ministru Take Ionescu, domnul Carol Davilla
[i onor primarul urbei, conu’ Barbu Delavrancea
[i-au încurcat jobenurile la plecare...

Barbu Delavrancea ºi-au încurcat
jobenurile la plecare ºi nu au mai cãzut
la învoialã cu birjarii de pe capra
trãsurilor. Vã mulþumesc!“.
Nu a existat în epocã eveniment monden
important care sã nu fie organizat de
„Casa Capºa“. La banchetul pregãtit de
„Amicii literaturii“, din 2 iunie 1878,

“

pentru poetul Vasile Alecsandri,
câºtigãtor al concursului de poezie de la
Montpellier, Franþa, s-a servit pe lângã
„hors d’oeuvres asortis“, „salade“,
„desserts“ ºi vinuri vechi de Cotnari. Tot
vinul vechi de Cotnari figura ºi în
meniul pregãtit ºi servit cu ocazia
serbãrii botezului vapoarelor „Regele
Carol I“ ºi „Principesa Maria“ la 1 ºi 13
iulie 1898. În reclamele „Casei Capºa“
apãrute la sfârºitul veacului al XIX-lea,
dupã prezentarea preþurilor gastronomice
servite, stãtea scris cu litere de-o
ºchioapã: „Prix moderes – vins et
liqueurs, toutes les marques roummens“
(Preþuri moderate – vinuri ºi lichioruri,
toate româneºti), dovadã cã bãuturile
autohtone erau la mare preþ în cel mai
elegant ºi la modã local din þarã. |

