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Sticlã pentru
Cartea
Recordurilor
Cea mai mare sticlã de
vin din lume a fost destupatã luna trecutã la aniversarea
unui restaurant din California. Înaltã de 1,6 metri, sticla cu
Cabernet Sauvignon – Beringer Private Reserve 2001 a fost
realizatã pentru aniversarea a 25 de ani de la inaugurarea
restaurantului „Morton’s“, din localitatea St. Helena,
California. Sticla, numitã Maximus, a fost produsã în Cehia ºi
are o capacitate de 144 de litri. Maximus a intrat în Cartea
Recordurilor drept cea mai mare sticlã de vin din lume. |
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Argint pentru Sarica-Niculi]el
la „Muscats du Monde“
Un vin românesc din soiul
Muscat Ottonel a fost
medaliat în cadrul concursului
„Muscats du Monde“,
ce a avut loc la sfârºitul lui
iulie, în localitatea Frontignan
la Peyrade, Franþa.
În cadrul concursului au fost
înscrise 259 de probe de
muscat din 24 de þãri.

Vinul Muscat Ottonel – Sarica
Niculiþel, produs de Alcovin
Mãcin, a obþinut medalia
de argint, în total fiind
decernate 87 de medalii.
Cea de-a IV-a ediþie a
„Muscats du Monde“
s-a desfãºurat sub patronajul
L’Office International de la
Vigne et du Vin (O.I.V.). |

Jeanºi de
culoarea vinului
Producãtorul italian de vin
Pico Maccario a declarat
luna trecutã cã o parte din
producþia acestui an va fi
folositã în industria textilã,
pentru vopsirea jeanºilor
produºi de casa de modã
„Cool Hunting People“.
„Am recurs la acest lucru nu
pentru cã vinul ar lãsa de dorit
din punct de vedere
calitativ, ci pentru cã
încercãm o nouã
metodã de promovare
a vinurilor noastre“,
a declarat
Vialiano
Maccario,
principalul
acþionar al
Pico Maccario.
Procesul de vopsire a jeanºilor
este rapid ºi garantat pentru o
perioadã foarte mare de timp.
Acesta necesitã doi litri de vin
„Barbera d’Asti Lavignone“
pentru fiecare pereche de jeans.
Pantalonii sunt fierþi în vin
o
la o temperaturã de 50 C,
dupã care sunt lãsaþi sã oxideze
timp de 10 ore.
Pantalonii vor fi comercializaþi
în Marea Britanie, la preþul
de 170 de lire sterline,
în cadrul lanþului de magazine
Brent Cross. Fiecare pereche
va fi însoþitã de câte o sticlã
de vin de Barbera. |
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Piaþa ca o pradã

Tinere]e f\r\ b\trâne]e [i

prospe]ime fqrq de moarte
strugurii din care provin. Pânã
de curând, doar câþiva producãtori se bãteau cu succes pe
acest segment: Recaº, Recaº ºi
Recaº... (Aa! Sã nu uit Feteasca
albã Grande Classe 2003 de la
Casa DaVino – Dealu Mare, o
combinaþie de forþã, echilibru ºi
vioiciune aproape incredibil de
bunã, singura care putea rivaliza cu succes cu Recaºul pe
acest segment.)
Anul acesta, lucrurile par sã se
schimbe: Murfatlarul va încerca
din toamna asta sã-ºi adjudece
capitolul prospeþimii (recent
lansata gamã Ferma nouã conþine acest concept atât în denumire cât ºi în conþinut); Cotnariul, în plin început al unui

c e z a r

i o a n

proces de schimbare profundã,
va aduce câteva etichete
(sperãm ºi vinuri) noi, proaspete ºi lejere; Jidveiul nu stã
nici el pe loc în domeniul care
l-a consacrat ani de-a rândul;
Cramele Prahova deja fãcuserã
paºi serioºi în aceastã direcþie,
iar gama Val Duna de la Carl
Reh Winery este ca ºi calificatã
în plutonul fruntaº.
Drumul urmat acum de producãtori este corect, fapt dovedit cu prisosinþã la nivel internaþional. Marea întrebare rãmâne dacã nu cumva e prea devreme. Aceastã tendinþã a producãtorilor (care, pentru prima
datã în România, par s-o ia
înaintea consumatorilor) va fi
primitã bine pe o piaþã încã
insuficient informatã ºi educatã? Va fi „prada“ suficientã
pentru toþi cei înscriºi sau vom
asista la o „cursã fãrã câºtigãtor“ (deocamdatã)?
Pânã când rãspunsul la aceste
întrebãri va începe sã se contureze, eu unul nu pot decât sã
salut (cu prospeþime ºi vioiciune ☺) iniþiativa ºi sã-mi pregãtesc de pe-acum calendarul
de degustãri pentru recolta
2004. Ceea ce vã doresc ºi
vouã! |

CUPON DE REDUCERE PENTRU VINURI V|RSATE

S.C. CASA VINULUI – DR. PUªCÃ S.R.L.
„Colecþie de vinuri vãrsate
ºi îmbuteliate”

Cu acest talon,
pentru orice cantitate cumpãratã,
Casa Dr. Puºcã S.R.L. oferã
Centru comercial: B-dul. Ion Mihalache nr. 121,
Sector 1, Bucureºti, cod 011178

C

De mai mulþi ani, piaþa internaþionalã consemneazã o tendinþã
din ce în ce mai accentuatã
cãtre consumul de vinuri tinere,
în general seci, cu prospeþime
ºi vioiciune (chiar ºi la unele
vinuri roºii).
Deºi mulþi români sunt încã ataºaþi de vinurile dulci, tendinþa
mondialã începe sã-ºi facã loc
ºi la mesele mioritice. Aºa cum
remarca Vinexpertul Cãtãlin Pãduraru într-un articol, schimbarea preferinþelor a survenit
însã în Occident pe fondul unei
modificãri a obiceiurilor alimentare: la o masã uºoarã
(verdeþuri, legume, peºte sau
carne slabã) cu greu poþi
„asorta“ un vin greu, dulce.
Producãtorii au început sã
simtã însã tendinþa pieþei ºi
(unii) încearcã sã se adapteze:
dupã cum veþi vedea în paginile
consacrate investiþiilor, preocuparea pentru îmbunãtãþirea
capacitãþilor de vinificaþie a
vizat ºi acest aspect. Lungul
(pânã acum) drum al strugurilor din vie cãtre licoarea din
butoi se scurteazã, tehnologia
frigului e din ce în ce mai prezentã în crame, vinurile urmãresc într-o mai mare mãsurã
fructuozitatea, asemãnarea cu

10%

r e d u c e r e

tel.: 021/224.17.15,
fax: 021/224.36.64.
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O colecþie de vinuri ideale
pentru picnic sau vacanþã
sub numele Val Duna de la
Carl Reh Winery. Ambalate
în modernul sistem
„Bag-in-box“, Rose de
Roumanie (demisec) ºi
Blanc de Roumanie (sec)
satisfac gusturi din cele mai
diverse, la o calitate identicã
vinurilor îmbuteliate. Sistemul
care nu permite oxidarea
precum ºi design-ul
ergonomic al
„Bag-in-box“-ului Val Duna
permit ca vinul sã fie uºor
de rãcit, de transportat
ºi de pãstrat. |

connaisseur



august 2004

Vinuri de excep]ie

din Ungaria
Polgar Portugieser 2002, Villany
Roºu intens, aromã de prunã uscatã, gust rotund, nu foarte persistent, uºor
afumat pe final. Un vin mai mult decât corect,

pentru sãrbãtori de familie. Ideal cu carne de
vitã la grãtar, porc, vânat, mâncãruri cu sos
roºu, ciuperci, paste cu sos bolognez. |

Polgar Kardarka Siller 2002, Villany
Culoare excelentã, somon spre roºu-pal, nas foarte intens, evident. La prima mirosire dã
senzaþia unui vin roºu puternic, pentru ca apoi sã devinã extrem de rãcoritor. Mirosul
are note de zmeurã coaptã, frãguþe, totul într-o dominantã de prospeþime. O combinaþie reuºitã de forþã bine temperatã, supleþe ºi vioiciune, idealã pentru mesele cu
pretenþii. Gust foarte catifelat, plin. De savurat la temperaturi mai scãzute, cu
vitã în sos gorgonzola, pui sau chiar peºte. |

Polgar Chardonnay Muskotaly 2002, Villany
Un vin sec, echilibrat, cu o aromã
vegetalã puternicã ºi miros de
iarbã proaspãt cositã. Fãrã sã fie
foarte astringent, are un postgust
destul de lung. Degustãtorul va
descoperi un vin mai degrabã

proaspãt ºi „catifelat“, cu o aciditate moderatã, uºor frizant. Subtile arome de lemn
de stejar, pere ºi miez de lãmâie; cu miros
de citrice ºi miere. Poate fi consumat alãturi
de paste, preparate din pui ºi peºte, fructe
de mare. |

Aceste vinuri sunt importate în România de Vinexpert

Dr. Pu[cq

Vin Club Odobe[ti,
colec]ia 2003

recomand\
În acest numãr vã prezentãm
un vin uºor, ce poate fi
consumat în vacanþe,
la picnicuri sau „petreceri
muncitoreºti“: Crâmpoºie
selecþionatã de Panciu.
Un vin alb, rãcoros,
destul de proaspãt, care
atrage prin fructuozitatea
ºi aroma „caracteristicã“.
Trebuie consumat tânãr,
o
la o tempreraturã de 6-8 C,
la un grãtar cu mici sau
„ºpriþ“ cu sifon sau apã
mineralã. Acest vin
este recomandat de
Dr. Ion Puºcã ºi poate fi
achiziþionat de la
S.C. Casa Vinului – Dr. Puºcã,
Bd. Ion Mihalache nr. 121. |
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Sauvignon Blanc

Aligote

demisec, 13% vol.
Caracter tipic de Sauvignon Blanc;
bine echilibrat, fructuos ºi plin de
prospeþime, cu aromã elegantã de
fruct, ideal ca aperitiv sau cu peºte.

sec, 13,2 % vol.
Impresioneazã prin armonie ºi echilibru. Aciditatea naturalã subliniazã
vioiciunea ºi prospeþimea unice.

Feteascã Regalã

demidulce, 12% vol.
Echilibrat, uºor, sprinþar, cu aromã
floralã, prospeþime ºi fructuozitate.
Servit rece, merge cu brânzeturi, salate, deserturi, potrivindu-se ºi ospeþelor tradiþionale româneºti.

demisec, 12,5% vol.
Uºor acidulat, cu fineþe ºi catifelare
puse în valoare de aroma discretã ce
aminteºte de florile de câmp. Un vin
uºor, ce poate þine companie mâncãrurilor tradiþionale româneºti.

Vin Club S.R.L. Odobeºti
Tel./Fax: 0237/676.970
www.odobesti.com

Feteascã Regalã

Riesling Italian
sec, 13,5 % vol.
Elegant, sec, curat ºi sobru, cu o delicatã aromã floralã. Trebuie consumat tânãr, alãturi de peºte, diferite
preparate din legume sau brânzeturi.
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Încq de la vechii mauri Xeresul era comparat cu „narcisul de aur, adormit într-o
cupq de argint. Xeresul a fost slqvit în versuri de marele Shakespeare. Potrivit
doctorului Blauberg (1894), acest vin era recomandat bolnavilor pentru
întremare, precum [i bqrba]ilor ca mijloc de ridicare a tonusului.“

Xeres
Made in Moldova
De curând, Vinexpert
a introdus pe piaþa din
România un nou tip de
vinuri: cele fortificate,
de tip Xeres.
Produs din struguri culeºi
la supramaturare, vinul
capãtã dupã scurt timp
(patru luni de fermentare)
un conþinut alcoolic ridicat
(12-13% alc.).
Urmãtoarea etapã o
reprezintã alcoolizarea
acestuia cu distilat de vin
sau vin alcoolizat, un rol
foarte important avându-l
drojdiile peliculare.
Singura podgorie
producãtoare de vinuri
fortificate de tip Xeres
din Europa de Est este cea
de la Ialoveni, Republica
Moldova. Vinul produs aici
are aproape 20% alc. ºi
caracteristici asemãnãtoare
Xeresului spaniol.

Pastoral – Ialoveni,
1996, 20% alc.
Revigorant ºi echilibrat, galben-ruginiu,
se impune prin aromele de viºine macerate ºi cireºe
negre. Recomandat alãturi de prãjituri de casã
sau simplu, ca desert.

H’90 – Ialoveni,
1990, 19% alc.
Un vin de culoarea chihlimbarului veritabil.
Miros catifelat, cu note fine de nuci, viºine,
cireºe, vanilie, scorþiºoarã ºi ciocolatã.
Gust nobil, elegant ºi complex, echilibrat
ºi persistent. Se recomandã ca
un veritabil desert.

Kagor – Ialoveni,
1998, 19% alc.
Chihlimbar verzui, caracteristic unei maturãri
reuºite. Tonurile catifelate de viºine ºi cireºe dau
rotunjime acestui vin fortificat. Poate fi consumat
ca aperitiv sau digestiv.

În mod natural sec, Xeres este un vin fortificat, având în schimb o gamã comercialã
prin care se exprimã de la sec la foarte dulce. Vinul Xeres este originar din
Sudul Spaniei, Andaluzia, oraºul Jeres. Astãzi, el este produs în multe þãri ale lumii:
SUA, Australia, Africa de Sud, Moldova.

Vinul din România
este monitorizat
În ultimul timp, în România,
se resimte o creºtere tot mai
mare a interesului
mass-media faþã de vinuri.
Apariþiile tot mai numeroase
ale acestui produs atât în
paginile publicaþiilor din
România, cât ºi în programele
de televiziune, chiar ºi sub
formã publicitarã, indicã faptul
cã publicul începe sã perceapã
vinul, nu numai pentru
efectul sãu euforic.
Un rol foarte important în
procesul de informare, îl au ºi
agenþiile de monitorizare.
Înfiinþatã în anul 1998, agenþia
de monitorizare B Media
Communication, oferã un serviciu specializat pe domeniul
viticol. B Media contabilizeazã
pentru clienþii sãi materialele
publicistice ºi de publicitate ce
apar în presa scrisã ºi audiovizualã, cu referire directã la
domeniul vitivinicol. Foarte
bine alcãtuit, serviciul
monitorizeazã la scarã
naþionalã toate mijloacele de
comunicare de masã.
În afarã de acest segment,
B Media mai oferã servicii
pentru alte produse de interes
pentru piaþa româneascã:
IT&C, tutun, ape minerale etc.
Printre clienþii B Media se
numãrã mai mulþi producãtori
viticoli, instituþii ºi publicaþii de
presã, printre care ºi revista
Connaisseur.

VINEXPERT
„Cadouri cu bun gust“
Galeria Vinexpert
Atelierul Vinexpert
B-dul Octavian Goga,
Unirea Shopping Center,
nr. 24, tel.: 021/32.74.974
parter, tel.: 021/30.30.280
Fax: 021/32.68.540
e-mail: office@vinexpert.info  www.vinexpert.info

C

10%

reducere cu acest talon la unul
dintre punctele VINEXPERT.
Oferta este valabilã
pentru orice cantitate de vinuri.
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2007 „bag\ în priz\“

Producqtorii români
de vinuri au început
sq se pregqteascã
intens pentru momentul
integrqrii. Dupq cum
pute]i citi în aceste
pagini, investi]iile
în vii [i centre
de vinifica]ie cresc
ca numqr [i ca mqrime.
Azi, prezentqm doar
trei dintre acestea,
urmând
ca în numerele
viitoare
sq continuqm.
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Murfatlar miroase a nou
cezar ioan

Murfatlar România va investi
în urmãtorii ani pânã la
10 milioane de euro pentru
extinderea capacitãþii de
vinificaþie. Suma va fi destinatã achiziþiei de utilaje de
producþie ºi înfiinþãrii de noi
plantaþii.
„Investiþiile în noi utilaje ºi în
întinerirea suprafeþelor cultivate cu viþã-de-vie vor fi
esenþiale în momentul trecerii la piaþa comunã europeanã“, a declarat Cosmin
Popescu, director executiv al

companiei. „ªi în prezent,
vinurile produse aici pot concura din punct de vedere al
calitãþii cu cele importate.
Vom continua sã ne aliniem
ºi sã þinem pasul cu competiþia europeanã – iar acest
lucru presupune investiþii
permanente ºi consistente
din partea noastrã“.
Potrivit lui Popescu, aceastã
companie a derulat în ultimul
an un program de investiþii în
valoare de 3,5 milioane euro
(douã milioane în cadrul unui
program
cu
finanþare
SAPARD ºi restul din surse
proprii). Principalul obiectiv îl
constituie creºterea capacitãþii de vinificaþie: mãrirea
vitezei de procesare a
strugurilor în condiþii de
maximã siguranþã ºi igienã,
astfel încât gigantul dobrogean sã nu mai poatã fi afectat de capriciile vremii în
perioada culesului. Stadiul
investiþiilor a fost prezentat
ziariºtilor de vin din România
cu prilejul unei vizite organizate de Patronatul Naþional al
Viei ºi Vinului în perioada
6-7 august. În afarã de reabi-

litarea tancurilor de fermentare ºi depozitare ºi de
restaurarea unor clãdiri deja
existente, la Murfatlar totul
miroase a nou: instalaþii de
rãcire, de circulaþie a vinurilor
în cadrul combinatului, de filtrare etc. De asemenea, laboratorul de analize al societãþii
a fost dotat cu echipamente
de precizie, ultramoderne.
Cea mai mare pondere a
vânzãrilor Murfatlar din anii
anteriori a fost deþinutã de
vinurile demiseci ºi cele demidulci, preferate pe piaþa internã. Tendinþele internaþionale, traduse în vânzãrile la
export cãtre þãri precum Statele Unite ale Americii, Marea
Britanie, Finlanda ºi Israel, au
fost reprezentate mai ales de
vinurile seci. „Credem cã în
urmãtorii ani obiceiurile de
consum locale vor începe sã
urmeze, din ce în ce mai
mult, tendinþele europene“, a
mai declarat Cosmin Popescu. „Avem mari speranþe în
ceea ce priveºte creºterea
puternicã, în urmãtorii ani, a
segmentului de vinuri tinere,
seci, ºi pe piata internã.“ |
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produc\torii români
Halewood se extinde în Ardeal
valentin ceafalãu

Continuând tradiþia anilor anteriori,
Cramele Prahova – Halewood va lansa
ºi în acest an douã noi vinuri.
„Blanc de Transilvanie“ este un
cupaj de Traminer, Feteascã
Albã, Sauvignon Blanc ºi
Pinot Grigio. Cel de-al
doilea vin, „Rosso di
Valachia“, a fost realizat
prin îmbinarea reuºitã
dintre Feteascã Neagrã,
Cabernet Sauvignon ºi
Merlot. Ele vor face
parte din gama „Byzantium“, ce cuprinde vinuri
de vârf.
Pentru a lãrgi paleta de
vinuri, Cramele Prahova a
luat în arendã, în acest an,
peste 100 de hectare în podgoriile Sebeº ºi Cimbrud, investiþie care s-a ridicat la peste 100.000
euro. „Aceastã iniþiativã a avut loc pe fondul dorinþei companiei noastre de a ataca seg-

mentul vinurilor albe“, a declarat Aurelia Viºinescu,
vinificator principal la Cramele Prahova. Anul
viitor, aici vor fi plantate mai multe soiuri
albe, Sauvignon Blanc, Chardonnay,
Riesling de Rhin, dar ºi Pinot Noir,
ca sortiment pentru prepararea
vinului spumant. Datoritã condiþiilor din Transilvania, Pinot
Noir va avea cu totul alte
calitãþi decât cel din Dealul
Mare: mai subþire ºi mai
aromat.
Costurile replantãrilor au
fost estimate de 500.000
euro, sumã obþinutã prin
programul de investiþii
SAPARD. O altã þintã a celor de la Cramele Prahova o
reprezintã achiziþionarea de
terenuri viticole în zona Dobrogea-Cernavodã, lucru ce ar
mãri concurenþa în aceastã zonã.
În prezent, Halewood produce vinuri
cu struguri cumpãraþi din Dobrogea, de
la Cogealac. |

Vrancea – cramq de douq milioane de euro
a l i n
b a c i u
ziarul de vrancea

Un nou combinat de vinificaþie a fost inaugurat, luna
trecutã, în localitatea Câmpi-

neanca, judeþul Vrancea, la
iniþiativa unui grup de investitori italieni, cu ajutorul programului
de
investiþii
SAPARD. Proiectul întocmit

de S.C. MTR Enoprod S.R.L.
Focºani s-a axat pe Mãsura
1.1 privind „îmbunãtãþirea
prelucrãrii ºi marketingul produselor agricole ºi piscicole“.
Contractul de finanþare are o
valoare totalã eligibilã de 74,4
miliarde lei, fiind semnat cu
Agenþia SAPARD pe 2 septembrie 2003. Punerea în
funcþiune a liniei de vinificare
se va face în toamnã, iar combinatul va fi deservit de 14
angajaþi. Fabrica are o capacitate productivã de 70 de tone
de struguri pe orã ºi o capacitate de stocare de 8.400 de
hectolitri de vin. Principalul
obiectiv stabilit de patronii
combinatului este producþia
de must ºi vinuri neacidulate,

rafinate ºi stabile, cu caracteristici organoleptice ale zonei
de origine, care, potrivit lui
Moriello Giussepe (director la
S.C. MTR Enoprod S.R.L.
Focºani), va fi exportat în þãrile europene. Vinurile vor fi
obþinute din struguri atât din
producþie proprie, cât ºi achiziþii din soiurile Feteascã, Merlot ºi Riesling.
Construirea combinatului ºi
utilarea acestuia cu echipamente moderne s-a realizat
conform normelor Uniunii Europene.
La inaugurarea combinatului
a fost invitat ºi prefectul George Bãeºu, care a tãiat panglica
inauguralã, alãturi de Moriello
Giussepe. |
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Birourile de Promovare ºi
Informare Turisticã din
strãinãtate ale Autoritãþii
Naþionale pentru Turism

1. AUSTRIA Währingerstrasse
6-8,
1090 VIENA
Tel.: 0043-1-317.31.57;
Fax: 0043-1-317.31.574,
e-mail: rumaenien@aon.at

2. BELGIA 17 A Avenue
de la Toison d’Or,
1050 BRUXELLES
Tel.: 0032-2-502.46.42;
Fax: 0032-2-502.56.22,
e-mail:
tourisme.roumain@skynet.be

Simpozion despre

turismul românesc la Mangalia
3. CEHIA
Ul. Mikulandská 2/123,
11000 PRAGA 1
Tel.: 0042-02-249.332.61;
Fax: 0042-02-249.305.76,
e-mail:
romaniatourism@volny.cz,
www.romaniatourism.cz

4. REPUBLICA POPULARÃ
CHINEZÃ –
A3A Office, 13th Floor,
China Merchants Tower
(Zhao Shang Ju Da Sha),
118 Jianguo Lu, ChaoYang
District, Beijing 100022
e-mail:
china@romaniatourism.com

5. FRANÞA 7, Rue Gaillon,
75002 PARIS
Tel.: 0033-1-40.20.99.33;
Fax: 0033-1-40.20.99.43,
e-mail: roumanie@officetourisme-roumanie.com
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Nicu Rqdulescu,
Secretar de Stat,
pre[edintele Autoritq]ii
Na]ionale pentru Turism

Cea de-a doua ediþie a simpozionului „Românii de pretutindeni“ s-a desfãºurat în perioada 7-9 august 2004, la Mangalia. Sesiunea de lucru dedicatã
turismului românesc a fost
deschisã de Nicu Rãdulescu,
Secretar de Stat, preºedintele
Autoritãþii Naþionale pentru
Turism.
La eveniment au fost prezenþi
reprezentanþi ai Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului, reprezentanþi ai
asociaþiilor profesionale ºi patronale din turism, precum ºi
reprezentanþi ai administraþiei
publice locale.
În cadrul sesiunii de lucru dedicate turismului, a fost fãcutã
o prezentare a turismului românesc ºi a realizãrilor din ultimii ani, menþionându-se atât
modernizãrile efectuate în staþiunile de pe Litoral, cât ºi pe
cele din staþiunile montane ºi
balneare. De asemenea, au
mai fost prezentate programele sociale ºi naþionale care
se deruleazã anul acesta – pro-

grame realizate în parteneriat
cu asociaþiile din turism.
„Românii din diaspora sunt
adevãraþi senzori în ceea ce
priveºte promovarea României
în strãinãtate. Sunt foarte multe idei interesante care au fost
avansate aici, idei ce îmbinã
elementele clasice de promovare pe care le aveam noi cu
unele metode mai mobile cum
ar fi promovarea itinerantã
road-show. Sunt convins cã
aceste idei vor avea o contribuþie majorã la promovarea României ca destinaþie turisticã“,
a declarat preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Turism.
Ligia Hofnar, ºefa Biroului
Naþional de Turism din Roma,
a prezentat un model de promovare a României ca destinaþie turisticã pe una dintre
pieþele din strãinãtate. Participanþii la simpozion au apreciat
realizãrile turismului românesc
ºi ºi-au exprimat dorinþa de a
sprijini promovarea imaginii
României pe pieþele internaþionale de turism. |
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Telegondola –
atrac]ie pentru turi[ti

Birourile de Promovare ºi
Informare Turisticã din
strãinãtate ale Autoritãþii
Naþionale pentru Turism

GERMANIA
6. BERLIN
20a Budapesterstr., 10787
Tel.: 0049-30-241.90.41;
Fax: 0049-30-24.72.50.20,
e-mail: berlin@rumaenientourismus.de, www.rumaenien
-tourismus.de

Turiºtii aflaþi în vacanþã pe
Litoral, în special cei din staþiunea Mamaia, au, începând
de anul acesta, un nou loc
pentru distracþie unde îºi vor
putea petrece timpul liber: telegondola.
Instalaþia de agrement survoleazã cea mai mare parte a
staþiunii Mamaia, la o înãlþime
maximã de 50 de metri, între
Hotelul Perla ºi Complexul
Casino, investiþia în valoare de
3,5 milioane euro fiind realizatã de societatea Telegondola –
Mamaia S.R.L., un consorþiu
comercial din care fac parte
Consiliul Local Municipal
Constanþa, S.C. Mamaia S.A.
ºi alþi investitori privaþi.
Instalaþia de tip teleferic are o
capacitate maximã de transport de 1.600 de persoane pe
orã, pe o distanþã de 2 km, în
telecabine cu vizibilitate panoramicã, de câte ºase locuri, la
vitezã de 5m/sec. Noul obiectiv turistic, alãturi de parcul
acvatic de distracþii, contureazã mai pregnant alura de staþiune estivalã modernã, urmând ca viitorul port turistic,
ce va fi dat în folosinþã anul
viitor, în zona Casinoului, sã

rezolve ºi problema sporturilor nautice marine, importantã
componentã de agrement
care a fost neglijatã dintotdeauna la Mamaia. Spre bucuria turiºtilor, instalaþia va
funcþiona nu numai în timpul
zilei, ci ºi noaptea, preþul unui
bilet fiind de 50.000 de lei de
persoanã. |

7. MÜNCHEN Dachauerstr.
32-34, 80335
Tel.: 0049-89-515.67.687,
0049-89-515.67.688;
Fax: 0049-89-515.67.689
email: ro-touramt@t-online.de

8. ISRAEL 135 Ben Yehuda
Street, TEL AVIV
Tel./Fax: 00972-3-527.67.46,
e-mail: rominfo@zahav.net.il

9. ITALIA
Via Torino 95, Galleria Esedra,
00184 ROMA
Tel.: 0039-06-488.02.67;
Fax: 0039-06-4898.62.81,
e-mail:
romania@progleonard. it;
www.romania.it

10. JAPONIA
Hanawa Bldg. 4F,
1-8-5 Kamezawa
Sumida-ku TOKYO
Tel.: 0081-3-5819-1929;
Fax: 0081-3-5819-1928
e-mail: romania@jmail.co.jp
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turism
Birourile de Promovare ºi
Informare Turisticã din
strãinãtate ale Autoritãþii
Naþionale pentru Turism
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Programul

„România

11. MAREA BRITANIE
22 New Cavendish Street,
LONDRA W1G 8TT
Tel.: 0044-20-7224.36.92,
Fax: 0044-20-7935.64.35,
e-mail:
romaniatravel@btconnect.com

12. OLANDA 183
Weteringschans, 1017 XE
AMSTERDAM
Tel.: 0031-20-623.90.44;
Fax: 0031-20-626.26.60,
e-mail:
romaniantourist@site.nl,
www.romanian-touristoffice.site.nl

13. POLONIA Ul.
Marszalkowska 84/92,
00-514 VARªOVIA
Tel./Fax: 0048-22-621.03.46,
e-mail: info@rumuniatur.org.pl

14. REPUBLICA MOLDOVA
B-dul ªtefan cel Mare 4,
CHIªINÃU
Tel./Fax: 00373-22-273.555 email:
romtur@ch.moldpac.md

15. RUSIA Str. Bolshaya
Marinskaya 9, 3rd floor,
office 313, 129085
MOSCOVA
Tel.: 007-095-215.95.57,
Fax: 007-095-215.65.66,
e-mail: mt@futures.msk.ru
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România este o importantã
þarã europeanã producãtoare de vin, dispunând de un
mare trecut istoric ºi de bogate tradiþii culturale, mare
parte dintre ele nemijlocit legate de aceastã bãuturã consideratã, pe bunã dreptate, o
licoare divinã.
Statistic vorbind, se apreciazã
cã din punct de vedere al suprafeþei cultivate cu viþã-de-vie,
ca ºi al producþiei de struguri
ºi de vin, România se numãrã
printre principalele 10 þãri producãtoare de vin din lume,
ocupã locul 10 ca suprafaþã
cultivatã cu viþã-de-vie (5,8%
din totalul suprafeþelor astfel
cultivate în Europa), dupã þãri
ca Spania, Franþa, Italia ºi Portugalia, iar din punct de vedere
al producþiei de struguri ºi vin
ocupã locul 6.

Potenþialul vitivinicol deosebit al României, necesitatea
diversificãrii ºi amplificãrii
ofertei turistice româneºti
þinând seama de experienþa
europeanã în acest domeniu,
au pus bazele unui parteneriat dintre Autoritatea Naþionalã pentru Turism din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi Uniunea Naþionalã a Consiliilor Judeþene
din România, Asociaþia producãtorilor ºi exportatorilor
de Vin din România, Organizaþia Naþionalã Interprofesionalã Vitivinicolã ºi Clubul
Naþional al Somelãriei.
Acest parteneriat are ca
obiectiv principal relansarea programului turistic naþional „România þara
vinurilor“.

connaisseur
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na]ional

}ara Vinurilor“
Programul are în vedere promovarea potenþialului vitivinicol recunoscut al României
atât pe piaþa internã, cât ºi
internaþionalã prin: editarea
unor materiale de informare
dedicate centrelor vitivinicole ºi a obiectivelor turistice
din zonã; asigurarea de standuri speciale la expoziþii ºi
târguri internaþionale; organizarea de vizite de documentare cu ziariºti strãini la
principalele centre vitivinicole; asigurarea unor standuri specializate la târgurile
de turism din România; antrenarea podgoriilor româneºti pentru amenajarea de
centre turistice cu dotãrile
necesare satisfacerii exigenþelor turiºtilor români ºi
strãini, precum ºi organizarea unor manifestãri naþionale ºi zonale de amploare
dedicate viei ºi vinului – un
exemplu ar fi produsul turistic „Drumul vinului“ care vizeazã includerea cramelor ºi
podgoriilor din mai multe
zone viticole ale þãrii în pro-

turism
Birourile de Promovare ºi
Informare Turisticã din
strãinãtate ale Autoritãþii
Naþionale pentru Turism

16. SPANIA Calle Alcántara
no. 49-51, 28006 MADRID
Tel.: 0034-91-401.42.68;
Fax: 0034-91-402.71.83,
e-mail:
oficina@rumaniatour.com,
www.rumaniatour.com

17. SUA 14 East,
38th Street, floor 12th,
NY 10016, NEW YORK
Tel.: 001-212-545.84.84;
Fax: 001-212-251.04.29,
e-mail:
infoUS@RomaniaTourism.com
www.RomaniaTourism.com

gramele oferite de agenþiile
de turism, o mai bunã cunoaºtere a vinurilor româneºti în strãinãtate, precum
ºi promovarea pe plan internaþional a României ca destinaþie turisticã vitivinicolã. |

18. SUEDIA Gamla Brogatan
36-38, 111 20 STOCKHOLM
Tel.: 0046-8-21.02.53,
Fax: 0046-8-21.02.55,
e-mail: rotoscand@telia.com

19. TURCIA Lamartin Cad.
No. 7, kat 1, Taksim,
80090 ISTANBUL
Tel./Fax: 0090-212-238.25.88
e-mail:
info@romaniatravel.org,
www.romaniatravel.org

20. UNGARIA Hercegprimas
ut. 9, 1051 BUDAPESTA,
Tel.: 0036-1-269.49.61,
Fax: 0036-1-269.49.57,
e-mail:
enikoknott@axelero.hu,
romaniatourism@axelero.hu
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Capriciile climei
influen]eazq viitoarea recoltq
valentin ceafalãu

ªoc pentru vinul
francez
Ministerul Agriculturii din
Franþa a prezentat, în cursul
lunii august, o statisticã potrivit cãreia recolta de struguri
din acest an va fi cu 19% mai
mare decât cea a anului 2003
ºi cu 2% mai mare decât producþia medie din ultimii cinci
ani. Aceastã creºtere va adânci
criza viticulturii franceze. Cu
stocuri foarte mari de vin, mai
multe regiuni franceze au introdus mãsuri drastice pentru
a limita producþia. Organisme-

12

le de reglementare din Bordeaux au decis ca producþia
din acest an sã fie mai micã cu
25%-30%, iar Beaujolais a
restricþionat numãrul vinurilor

cu denumire de origine controlatã, aceeaºi mãsurã fiind luatã
ºi în regiunea Champagne.
Ministrul Agriculturii a afirmat
cã în urmãtorii doi ani vor fi
luate mãsuri drastice pentru a
stopa criza vinului: ridicarea
interdicþiei de a produce vinuri
superioare (VS) din 2006, pentru regiunile Bordeaux ºi Burgundia – ce produceau numai
vinuri DOC, precum ºi permiterea mai multor tehnici de vinificaþie interzise pânã acum
(folosirea chips-urilor de stejar
ºi irigarea culturilor). Reacþiile
producãtorilor de vinuri au fost
foarte dure, ei recurgând în
dese rânduri la manifestãri de
protest.

connaisseur
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Australia
creºte producþia
Dupã seceta de anul trecut,
vremea a fost bunã în acest an,
producãtori australieni afirmând cã precipitaþiile regulate
ºi nivelul scãzut al bolilor au
fost factorii cei mai importanþi
în creºterea producþiei. Producþia de anul acesta va fi
semnificativ mai mare decât
cea de anul trecut, foarte mulþi
specialiºti vorbind încã de pe
acum despre invazia de Pinot
Noir pe piaþa internaþionalã, în
anul 2006. Calitatea vinurilor
roºii va rãmâne nechimbatã,
producþia foarte mare determinând o scãdere a preþurilor.
Cu toate acestea, Ministerul
Australian pentru Agriculturã
preconizeazã cã urmãtorii trei
ani vor fi excepþionali pentru
culturile de struguri albi.

Noua Zeelandã
îºi revine
Asociaþia Producãtorilor de vin
din Noua Zeelandã aºteaptã,
anul acesta, o creºtere a recoltei, în comparaþie cu cea de
anul trecut, neobiºnuit de
micã. Cantitatea de struguri ce
va fi recoltatã în Noua Zeelandã
se presupune a fi de trei ori
mai mare decât media din
toate timpurile. Vara lungã,
cãlduroasã ºi cu precipitaþii
regulate a determinat una dintre cele mai bune culturi – un
nivel ridicat de zaharuri,

implicit un conþinut alcoolic
mult mai mare.

Af r i c a d e S u d î n c e a þ ã
Pânã acum, producþia 2004
din Africa de Sud pare a avea
potenþial. Mulþi producãtori au
susþinut cã vor produce mult
mai mult vin decât anul trecut,
însã perioadele de cules diferite de la producãtor la producãtor ºi condiþiile climaterice
în continuã schimbare de la
regiune la regiune determinã
specialiºtii sã afirme cã rezultatul va fi mai puþin satisfãcãtor. În aceste condiþii, vinul va
fi asemãnãtor celui produs în
Europa, cu un conþinut scãzut
de alcool, cu aciditate medie
ºi cu potenþial ridicat pentru
învechire.

Vinurile roºii
argentinene promit
Un an special pentru Argentina, în condiþiile în care perioadele climaterice cãlduroase ºi
foarte uscate au alternat cu
precipitaþii de scurtã duratã ºi
scãderea temperaturii. În ciuda
vremii destul de ciudate, vinurile roºii vor avea un potenþial de maturare ridicat, în timp
ce vinurile albe nu se vor ridica
la nivelul aºteptãrilor producãtorilor. Calitatea vinurilor va
depinde, în mare mãsurã, de
experienþa producãtorilor ºi
nivelul tehnologiei de producþie. |

Sistemul Bag-in-Box reprezintã cea mai nouã
ºi modernã metodã de ambalare a vinurilor
superioare ºi de masã. Sistemul de ambalare
eliminã contactul vinului cu aerul, asigurând
pãstrarea calitãþii vinului pe o perioadã lungã de
timp (ºase-opt luni de la îmbuteliere, perioadã
de garanþie, respectiv ºase sãptãmâni de la
deschiderea robinetului). Vinul prezentat este
caracterizat de un excelent echilibru, parfum
floral ºi un gust elegant.
Producãtor: Carl Reh Winery România
Contact: Gabriel Dima – National Sales Manager
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DOC restrictiv sau
liber\ concuren]\!?
valentin ceafalãu

Patronatul Naþional al Viei ºi
Vinului a depus, luna trecutã,
un memoriu cãtre Ministerul
Agriculturii prin care cere
interzicerea denumirii de origine controlatã pentru vinurile
care sunt îmbuteliate în altã
regiune decât cea de origine a
soiului.
Potrivit lui Ovidiu Gheorghe,
directorul general al PNVV,
aceastã decizie este una
fireascã, deoarece vinul trebuie
sã pãstreze caracteristicile
locului de origine. „În România, jumãtate din suprafaþa viticolã este deþinutã de cãtre producãtori foarte mici, care nu
sunt uniþi între ei de interese
economice comune. De aceea,
ei vând vinul unor producãtori
mai mari, producând astfel
mari prejudicii producãtorilor
care acþioneazã în zona respectivã“, a mai precizat preºedintele PNVV.
Aceastã mãsurã a copiat modelul þãrilor cu tradiþie în acest
domeniu, unde existã pro-

Ovidiu Gheorghe,
director general
PNVV
Publicaþie a
Grupului de Presã ZIUA
St r . Io n C â m p in e a n u n r . 4 ,
Se c t o r 1, B u c u r e [ t i
Tel.: (021)315.91.11 - (021)310.31.74
Fax: (021)315.91.60
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ducãtori mici, care, în urma
vânzãrilor de vinuri de calitate,
ºi-au putut crea un renume la
nivel mondial.
Dacã Ministerul Agriculturii va
îmbrãþiºa propunerea fãcutã
de PNVV, reglementarea va
intra în vigoare la 30 iunie
2005. Astfel, vinuri precum
Grasa de Cotnari, Busuioaca
de Bohotin sau Galbena de
Odobeºti nu vor mai putea fi
îmbuteliate decât în regiunea
de origine.
Mulþi dintre principalii actori
de pe piaþa de vinuri din România au dezaprobat iniþiativa
PNVV-ului, considerând cã
prin aceastã reglementare se
creazã o situaþie restrictivã,
care nu poate sã punã capãt
concurenþei neloiale.
„Existã tendinþa unei suprareglementãri, la care marile þãri
producãtoare încearcã sã renunþe pentru cã frâneazã calea
cãtre competiþie. În loc sã se
exercite un control al circulaþiei
vinului pe piaþã, se încearcã o
îngrãdire speculativã, fãcutã de

câteva persoane care vor sã
monopolizeze piaþa“, a declarat Mihai Chitic, director comercial Cramele Prahova.
Conform lui Mihai Chitic, prin
aceastã reglementare se confundã locul de origine cu parametri calitativi ai vinului, lucru
care creazã confuzie în rândul
consumatorilor.
Aceeaºi pãrere este împãrtãºitã ºi de Gabriel Dima, director naþional de vânzãri la Carl
Reh: „Nivelul la care se aflã
România din punct de vedere
al dezvoltãrii viticole nu ne permite sã facem astfel de speculaþii. În acest moment, inscripþionarea vinurilor cu DOC nu
reprezintã o garanþie ºi nu aju-

Mihai Chitic,
director comercial
Cramele Prahova
tã în nici un fel cumpãrãtorul
final“. Dima considerã cã pentru eliminarea concurenþei neloiale ar trebui date niºte
amendamente referitoare la
apariþia denumirii de origine pe
etichetã sau contraetichetã. |
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Feteasca regal\ –
nepoata s oiul ui F eteas cq n eagrq

dr. ing. ec. ion puºcã – oenolog
Preºedintele societãþii
„Casa Vinului – Dr. Puºcã“

Feteasca regalã a apãrut în
Transilvania, în localitatea viticolã Daneº, situatã în renumita
podgorie a Târnavelor. Datoritã
acestui lucru, Feteasca regalã
mai poartã ºi alte nume cum ar
fi Dãnãºanã, Dãnãseanã sau
Daneºanã, în literatura de specialitate fiind numitã ºi Galbenã
de Ardeal.
Majoritatea viticultorilor sunt
de pãrere cã soiul Feteascã regalã este rezultatul încruciºãrii
naturale între Feteasca albã cu
Grasa de Cotnari, iar cum Feteasca albã se trage din Feteasca neagrã, poetic putem spune
cã Feteasca regalã este nepoata celui mai vechi soi românesc
cunoscut, Feteasca neagrã.
La început, dupã anii 1920, de
când a fost identificat, soiul a

fost înmulþit ºi cultivat numai
în podgoria Târnave, fiind foarte apreciat de localnici.
În anul 1928, soiul Feteascã
regalã a intrat în prima confruntare directã de calitate cu
alte vinuri provenite din diverse soiuri ºi podgorii, cu ocazia
unei expoziþii naþionale de vinuri ºi fructe, la Bucureºti.
La rãspândirea rapidã a acestui
soi au contribuit din plin ºi caracteristicile valoroase pe care
le are, lãstarul de vie ºi pânã la
vinul obþinut. Însuºirea soiului
Feteascã regalã de a se adapta
la diferite condiþii de mediu a
determinat, în timp scurt, sã fie
cultivat în 130 de centre viticole, ce cuprinde toate regiunile
României. Suprafaþa culturii se
apropie de 20 de hectare, fiind
unul dintre primele cinci soiuri,
din acest punct de vedere.
Feteasca regalã este cunoscut
ca soi foarte productiv, dând o
producþie de struguri ce variazã între 11-18 mii kg/ha, putând ajunge pânã la 25 de mii.
Cantitãþile de zaharuri acumulate la maturare deplinã a strugurilor sunt mai modeste, între
170-210g/l, soiul neavând pretabilitate mare la supramaturare.
Fiind un soi semiaromat, vinul

„Feteascq“.
Nume de mare
sensibilitate la
români, nume de
fatq sau
„caracteristic
fetelor“, nume ce
simbolizeazq o
anumitq delicate]e,
o anumitq fine]e.
Fqcând o paralelq,
se poate spune
cq în]elepciunea
popularq a atribuit
acest nume celor
trei soiuri române[ti
– Feteascq neagrq,
Feteascq albq [i
Feteascq regalq –
pentru savoarea
[i elegan]a
deosebitq a
vinurilor ob]inute.

tânãr degajã o aromã originalã,
elegantã, de tip floral, uºor de
recunoscut. Gustul plãcut,
bine conturat, plin de fineþe,
este uºor acriºor, ce aduce cu
cel al unui mãr de varã.
Vinurile Feteascã regalã se recomandã a se consuma tinere,
chiar în anul de producþie, pentru a le simþi din plin prospeþimea ºi fructuozitatea. Aceste
vinuri se preteazã sã fie consumate la începutul mesei ca
aperitiv sau sã acompanieze
mâncãruri uºoare pe bazã de
peºte sau fructe de mare,
brânzeturi dulci sau chiar fructe proaspete la sfârºitul mesei.
În general, se vinificã sec, dar
poate fi întâlnit demisec sau
demidulce. Din soiul Feteascã
regalã se mai pot obþine vinuri
materie primã pentru prepararea vinurilor spumante sau vinuri materie primã pentru distilate învechite.
În prezent, soiul românesc Feteascã regalã se întâlneºte cultivat ºi în þãrile vecine cu România, ceea ce conferã faptul
cã acest soi este recunoscut ca
unul dintre soiurile valoroase
româneºti. |

Veritas Panciu a lansat, în cursul acestui an, o gamã de vinuri
personalizatã, purtând numele ºi imaginea renumitului vinificator
Ion Puºcã. Prin aceastã campanie se încearcã atât facilitarea
identificãrii vinurilor de Panciu de cãtre consumator,
cât ºi recunoaºterea reuºitelor doctorului Puºcã
în industria viticolã româneascã. Gama este formatã din ºase soiuri
– Feteascã neagrã, Pinot Noir, Feteascã albã, Pinot gris,
Sauvignon Blanc ºi Riesling, acoperind astfel o paletã foarte variatã
de gusturi. Deþinãtor al mai multor premii ºi titluri interne ºi
internaþionale, prof. Ion Puºcã este unul dintre pionierii
oenologiei româneºti, fiind cel care a inventat
vinul spumant de Panciu. |
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