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Festivinum na]ional
Luna de vin
valentin ceafalãu

Dupã succesul de anul trecut,
când a avut ocazia sã se
cunoascã ºi sã se împrieteneascã cu bucureºtenii, Festivinum-ul de anul aceasta s-a
transformat, dintr-o manifestare de câteva zile, în „Luna vinului românesc“. Aºa, ca sã-l
cunoascã „tãtã þara“! Astfel, în
luna lui Florar, festivalul va
trece cu alai ºi cu mult vin prin
cele mai importante urbe ale
þãrii: Iaºi (6-8 mai), Constanþa
(13-15 mai), Cluj-Napoca (2022 mai) ºi, nu în ultimul rând,
Bucureºti (27-29 mai).
„Prin organizarea acestui festival urmãrim atât crearea unui
contact direct între producãtorii de vin ºi consumatori,
într-un cadru non-formal, cât
ºi popularizarea vinului românesc ºi creºterea consumului
la nivel naþional. Astfel, fiind un
târg cu vânzare, oferim
consumatorului oportunitatea de a alege vinuri de
calitate ºi producãtorilor
ocazia a verifica nivelul la
care se aflã pe piaþã“, a
declarã Ovidiu Gheorghe,
director general Patronatul Naþional al Viei ºi Vinului, forul responsabil cu
organizarea.
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.
Anul acesta, festivalul este
construit pe trei vectori care îi
garanteazã succesul ca eveniment major al vinului românesc: componenta „Business“
(manifestãri dedicate relaþiilor
cu presa ºi cu oamenii de afaceri locali), componenta
„Mondenã“ (promovarea vinurilor în cele mai selecte restaurante ºi hoteluri) ºi componenta „Outdoor“, cea mai iubitã de public. În toate zilele festivalului, în zonele centrale ale
fiecãrui oraº, vor fi amplasate
terase elegante, unde se poate
gusta un pahar de vin bun într-un spaþiu adecvat. Printre

producãtorii de vinuri care vor
„onora masa“ se numãrã:
Murfatlar, Cotnari, Jidvei, Vin
Club Odobeºti, Agroindustriala
Bucium ºi Vincon Vrancea.
Însã lista rãmâne deschisã! Se
vor organiza concursuri în aer
liber, iar serile vor fi animate de
muzica unor cunoscute formaþii româneºti cu prizã la publicul educat: Iris, Gil Dobricã,
Viþa-de-Vie, Nelu Ploieºteanu
ºi Florin Chilian, Hara, Andra.
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.
Pentru o acoperire cât mai
mare a festivalului ºi a evenimentelor din cadrul acestuia,
PNVV a încheiat parteneriate
cu ZIUA, TVR, Telegraf, Gardianul, Connaisseur, Rompres ºi Gazeta Sporturilor. |

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
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reducere cu acest talon la unul
dintre punctele VINEXPERT.
Oferta este valabilã
pentru orice cantitate de vinuri.
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Prin amabilitatea ICE (Institutul Italian
pentru Comerþ Exterior), Connaisseur
a avut prilejul de a participa,
în perioada 29 martie – 11 aprilie
la Concursul oenologic VinItaly 2005,
la un turneu la crame din Reginea
Veneto ºi apoi la Expoziþia
internaþionalã de vinuri de la Verona.
Vom oferi cititorilor, în acest numãr ºi
în cele care urmeazã, scurte incursiuni
– atât cât spaþiul tipografic o permite –
în realitãþile vinurilor ºi viticulturii ita-

Recioto di Gambellara
În general, Recioto Gambellara se obþine din
struguri Garganega, însã,
pentru rezultate
spectaculoase, producãtorii
italieni îi mai adaugã 20 de
procente de Trebbiano di Soave
sau Trebbiano Toscano. Se
vinificã sec sau demidulce,
volumul alcoolic atingând
pânã la 14%.
Impresioneazã prin culoarea
galben-aurie, intensitatea
fructului, echilibrul
componentelor ºi post-gustul
prelung ºi catifelat.
Acest vin se consumã tânãr,
nu se preteazã la învechire,
putând fi un bun companion
meselor uºoare.

liene. Vom începe atipic, cu niºte vinuri mai degrabã potrivite pentru desert, iar în numerele viitoare veþi gãsi
mai multe „poveºti de dragoste din
Italia“. De altfel, acesta a ºi fost sloganul VinItaly de anul acesta: „Another
love story in Verona“. ªi, pe drept
cuvânt, n-ai cum sã nu te îndrãgosteºti
de vinurile italienilor.
În aceste pagini veþi gãsi câteva prezentãri de vinuri de excepþie din Italia,
pe care Connaisseur a avut plãcerea
sã le deguste. Toate sunt excelente ºi
fiecare are propria lui personalitate,
deºi toate sunt fãcute dupã aceeaºi
metodã tradiþionalã, destul de rar întâlnitã, „passito“.
Strugurii se culeg cu câteva zile înainte
de coacerea deplinã, astfel încât au o
aciditate destul de ridicatã ºi un conþinut de zahãr mai scãzut (aciditatea
este cea care dã prospeþime vinului ºi
care permite învechirea, în cazul în
care se urmãreºte aºa ceva).
Dupã cules, strugurii se lasã la uscat în
camere aerisite, la temperatura controlatã, pânã în februarie sau chiar
martie. Abia atunci, dupã ce s-au
stafidit în mare mãsurã ºi proporþia de
zahãr a crescut, sunt vinificaþi. De cele

Passito
Potrivit legendelor care
„bântuie“ regiunea Veneto,
acest vin este inventat de
cãtre fenicieni, care au adus,
în peninsulã, reþeta de
„passum“ (sirop de struguri
cu miere), bãuturã încã la
modã în Italia. Un vin special
de culoarea chihlimbarului,
cu miros delicat ce aminteºte
de miere ºi flori de salcâm,
dulce ºi plãcut. Nivelul
alcoolic poate oscila între
11% ºi 14%. Un vin care
nu se împacã cu învechirea,
dar care poate atinge
perfecþiunea în asociere cu
prãjiturile de casã.

mai multe ori fermentaþia se face direct în baricuri de stejar.
Vinurile rezultate au de cele mai multe
ori o culoare chihlimbarie, un corp bogat, o aciditate plãcutã ºi, în funcþie de
restul de zahãr pe care vinificatorul a
decis sã-l lase netransformat în alcool,
pot fi demiseci, demidulci sau dulci.
Evident, în funcþie de strugurii din care
provin, vinurile îºi pãstreazã caracteristicile proprii. Numitorul comun este
calitatea înaltã (reflectatã, fireºte, în-

Amarone di Valpolicella
Prin natura sa, Amarone oferã
o extraordinarã concentraþie a zahãrului
ºi un nivel alcoolic ridicat.
Strugurii sunt culeºi târziu,
la maturitate deplinã.
În ciuda corpului destul de greu,
vinul oferã o remarcabilã
combinaþie de aromã ºi gust.
Conþinutul alcoolic ridicat
este acompaniat
de un remarcabil buchet
asemãnãtor prunelor ºi
murelor, cu nuanþe
condimentate, ce reflectã
concentraþia mare de zahãr,
datoratã coacerii târzii.
Efectul alcoolic asupra
palatinului este diminuat de
gustul fructuos ºi echilibrul
perfect. Excelent ca vin de
desert, dar ºi alãturi de
prãjituri cu nuci sau alune.
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o nou\ poveste de
dragoste în Verona

Vinterra în
„Presa de vin“
Luna aceasta, Clubul „Presa de
Vin“ (lotul restrâns) a avut ocazia
sã deguste trei vinuri produse
de cãtre Vinterra.

Sauvignon Blanc –
Black Peak, 2004
DOC-CMD Vânju Mare,
sec, 14% alc
Preþ: 160.000 lei / 16 RON

Recioto di Soave
tr-un preþ pe mãsurã, dar perfect justificat). Dupã maturarea în baricuri, vinurile mai sunt învechite o perioadã ºi
în sticle, ocazie cu care-ºi capãtã personalitatea deplinã: un nas intens, extrem de proaspãt þinând cont de metoda de producere, un corp foarte bine
structurat, plin, cu aciditatea perfect
echilibratã, cu gust de miere ºi flori de
salcâm. Sunt ideale ca desert pentru
prãjiturile cu cremã, dar cele demiseci
sau demidulci merg perfect cu foie
gras sau cu raþã ori gâscã la cuptor.
Din pãcate, aceste licori nu pot fi încã
gãsite pe piaþa româneascã, dar sper
cã situaþia va fi remediatã în curând. E
pãcat pentru iubitorii de vin din România sã nu poatã lua contact cu aceste
nestemate ale vinurilor italiene.
ªi, tot la capitolul „pãcate“, ca un post
scriptum: la Vinitaly nu a fost prezent
nici un vin românesc. Nici în concurs,
nici la expoziþie. Am vãzut, în schimb,
þãri a cãror întreagã producþie de vin ar
încãpea în douã podgorii româneºti.
Ca român ºi ca pasionat de vin, mi-a
pãrut rãu. |

Recioto di Suave este primul vin din
regiunea Veneto care a obþinut
denumire de origine controlatã.
Este un vin foarte vechi (secolul V),
al cãrui nume derivã din italienescul
„recia“ – partea superioarã
a strugurelui de Garganega,
care este expusã mai mult timp
la soare. Asemãnãtor vinului
Passito, Recioto di Suave este
obþinut din struguri culeºi cu
puþin timp înainte de coacere ºi
care sunt pãstraþi timp de 6 luni
la uscat în camere speciale,
dupã care merg la presat.
Culoare galben-aurie, cu o
aromã complexã de miere ºi
tonuri florale. Echilibru perfect,
corpolent ºi buchet catifelat. Se serveºte rece alãturi
de biscuiþi de casã sau alte produse uscate de patiserie.

Un vin tânãr cu o aromã
suavã de flori de câmp ºi
viþã-de-vie. Una dintre caracteristicile interesante ale
acestui vin este aciditatea
puternicã care, împreunã cu
corpul bun, oferã acestui vin
un caracter specific. Se
poate consuma alãturi de
mâncãruri uºoare de pui la
temperatura de 8-100C.

Merlot – Bucur Villa, 2001
DOC-CMD Dealu Mare,
sec, 13% alc.
Preþ: 110.000 lei / 11 RON
Vin sec, cu fructuozitate, de
culoare rubiniu spre cãrãmiziu, viguros, puþin ierbos.
Moale ºi catifelat, cu gust de
zmeurã proaspãtã Se serveºte la temperatura de
16-180C alãturi de orice fripturã, de vitã, de porc ºi chiar
de fazan sau de curcan.

Shiraz – Black Peak

Torcolato
Un vin perfect pentru sfârºitul
mesei. Se obþine în urma cupajãrii
soiurilor Vespaiola, Garganega ºi
Tocai. Modul de vinificare este
asemãnãtor Passito-ului ºi Recioto
di Suave, strugurii fiind
procesaþi în ianuarie.
Are un buchet interesant,
un amalgam între miere,
flori, vanilie, struguri ºi lemn dulce.
Dulce, plin, cu un corp bun
ºi cu un echilibru satisfãcãtor
între alcool ºi aciditate.

DOC-CMD Vânju Mare,
sec, 12,5% alc
preþ: 160.000 lei / 16 RON
Culoare vie, roºu-rubinie.
Aflat la al doilea an de producþie, Shiraz se recomandã
ca un vin de cursã lungã.
Complex din punct de vedere
gustativ, puþin astringent, cu
arome variate de fructe roºii
de pãdure ºi iarbã proaspãt
tãiatã. Poate fi consumat alãturi de fripturi de carne roºie.
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„Lucrurile
frumoase
se pot foarte greu fqrq vin“
valentin ceafalãu

Pe Cqtqlin {tefqnescu l-am vqzut de multe ori la
televizor. Este omul care „garanteazq“. Tradi]ia,
bunul gust, inventivitatea, cultura, într-un cuvânt:
spiritul românesc. Convin[i fiind cq o astfel de
persoanq se
încadreazq
perfect în tiparul
„connaisseur-ului“,
am hotqrât sq-i
smulgem un
interviu despre
omul-Cqtqlin
{tefqnescu,
plqcerile [i
convingerile lui.
Cine este Cãtãlin ªtefãnescu, omul?
Cãtãlin ªtefanescu: Ei, Doamne, cine sã fie?! Un cetãþean al
patriei.
Care sunt lucrurile care conteazã
pentru tine, care îþi fac plãcere?
Vinul se numãrã printre ele?

Lucrurile care conteazã...
Prietenii, muzica, teatrul, filmul, literatura. Sunt o sumedenie de lucruri care conteazã.
ªi, mai în glumã, mai în serios,
lucrurile frumoase se pot foarte greu fãrã vin. El însuºi un
lucru foarte frumos.

C.ª.:

Ce îþi plãcea la 20 de ani, îþi mai
place ºi acum?
C.ª.: În mare, da. Însã vreau sã

cred cã s-au schimbat multe
de atunci. Mi-e teamã de
oamenii care nu se modificã.
De oamenii care nu cautã. De
oamenii care îmbãtrânesc în
convingeri osificate. Sau, mã
rog, mai degrabã i-aº ocoli.
Din surse de încredere, stiu cã îþi
place sã gateºti? Cum se descurcã
omul de televiziune în bucãtãrie?
C.ª.: Cred cã mã descurc decent la bucãtãrie. N-o sã mã
apuc acum sã mã dau mare,
crocant, cum se mai zice, ºi sã
fac fiþe cu dexteritãþile mele

culinare. Treaba asta cu gãtitul
mi se pare o chestie serioasã,
faþã de care am nu numai fascinaþie, dar ºi un profund respect. Mã feresc sã dezvolt mai
mult decât e cazul subiectul
ãsta, pentru ca aº face exact
ceea ce se întâmplã destul de
des. Un soi de coborâre în derizoriu. Nu vreau sã crezi cã fac
pe nebunul, ºi vorbesc, vag, cu
pretinsa preþiozitate, despre
lucruri accesibile doar iniþiaþilor. Nici vorbã! Aº spune
doar cã între „ºmecheri ºi
crocanþi“, de multe ori,
gãtitul se prezintã ca o
chestie sofisticatã ºi,
prin excelenþã, inaccesibilã plebei. Eu
nu cred cã e aºa.
Deloc. Gãtitul e bucurie, împãrþire, experienþã, o formã
de culturã prin excelenþã deschisã.
ªi, ca în orice
lume fascinantã,
dincolo de lucrurile sofisticate, existã ºi farmecul lucrurilor
simple, farmecul descoperirii
gãurii de la covrig, plãcerea

oferirii ºi câte ºi mai câte. În
plus, ºansa de a învãþa întotdeauna, de a modifica, de a face creaþie, sau ºansa de a greºi
în modul cel mai ridicol. ªi posibilitatea de a te amuza copios.
În desele apariþii din presa
româneascã Wally Olins – tatãl branding-ului – considera vinul ca fiind unul
dintre principalele elemente care pot
participa la crearea unui brand de
þarã? Crezi cã vinul românesc poate
face faþã tendinþelor externe?
C.ª.: Are dreptate Wally Olins.
ªtie de o mie de ori mai multe
despre treaba asta decât noi.
Se fac vinuri minunate în þara
asta. Iar cu vinul se poate ieºi
la defilare într-unul dintre modurile cele mai onorabile. Vinul
bun, produs constant, cu grija
obsesivã a calitãþii, a prezentãrii, e semn de eleganþã, de
seriozitate, ba chiar semn al
unui anume tip de credibilitate.
Vinul merge bine cu tradiþia. ªi
tradiþia, indiferent de ce spun
modernitãþile contemporane,
încã se preþuieºte teribil. Nu
ºtiu dacã România are ºanse
reale pe piaþa internaþionalã, în
termenii competiþiei comerciale. Nu mã pricep la chestia
asta. ªtiu însã cã aici se fac
vinuri excelente. Sper sã nu
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eºuãm ºi în teritoriul ãsta, în
eterne lamentãri ºi doine patriotice izvorâte din frustrãri. E
nevoie de oameni ºcoliþi, ca în
orice disciplinã, agresivi, prin
cunoaºterea meseriei ºi în termenii competiþiei, nu cu gura.
Care sunt minusurile-plusurile
viniviticulturii româneºti?

Nu vorbesc din perspectiva specialistului, pentru cã nu
sunt. Vorbesc de la masa consumatorului. A pasionatului,
dacã vrei. Minusurile vin din
inconstanþa calitãþii, din precaritatea prezentãrii, din lipsa de
putere de a educa piaþa, de a
crea paliere comerciale ºi de
calitate cât mai clare. Plusurile
sunt soiurile autohtone, prospeþimea unui spaþiu inventiv,
apariþia unor specialiºti de prin
alte pãrþi care s-au apucat de
treabã ºi pe aici. Nu e nici o
ruºine. Dimpotrivã. Treaba asta
C.ª.:

nu face ca vinul sã fie cu ceva
mai puþin... românesc. Beau
cu o plãcere teribilã, când îmi
permit, „The Cherry Tree Hill“
ºi n-am nici o apãsare cã nu
posedã o denumire daco-romanã. E un vin ROMÂNESC de
toatã isprava. Ca ºi selecþiile de
la Murfatlar, sau de la Recaº.
Crezi cã existã un soi care sã
reprezinte viticultura din România,
sã reprezinte un brand de þarã?

Poate cã Feteasca Neagrã
are ºansa asta. E doar o... ghicealã de amator. Dar, dacã-mi
dai voie sã fabulez, mã gândesc ºi la glorioasele zaibãre
„inginerite“, manipulate deºtept, la Crâmpoºie, c-o fi de la
Greaca, sau de la Drãgãºani, la
Frâncuºã, la Bãbeascã... Sunt
multe. Important e sã sarã cineva pregãtit, priceput, cu gãselniþã. Cu ideea. ªi cu puterea
de a o creºte ºi finaliza. |

C.ª.:

interviu
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Medalii române[ti la
Bruxelles 2005
Cea mai importantã competiþie internaþionalã de vinuri ºi
produse alcoolice derivate –
Concours Mondial de Bruxelles 2005 – a adus anul
acesta 8 medalii vinului românesc. Desfãºurat între 31 martie ºi 4 aprilie, în localitatea belgianã Oostende, concursul a
atras cel mai mare numãr de
probe din lume supuse jurizãrii, în comparaþie cu celelalte competiþii de profil.
Producãtorii români au avut
în concurs 28 de probe, 8 dintre acestea aflându-se, la sfârºitul concursului, pe podiumul
premianþilor. Astfel, cel mai
mare numãr de medalii a fost
obþinut de cãtre Murfatlar
România cu 5 vinuri premiate
(„Rai de Murfatlar – 2001“ ºi
„Lacrima lui Ovidiu“ – medalia
de aur; „Chardonnay Ferma
Nouã 2003“, „Chardonnay 3
Hectare 2002“ ºi „Merlot Sec
de Murfatlar 2004“ – medalia
de argint). De asemenea,
au mai fost premiate cu vinurile „Merlot – Prince Matei“
– Vinarte, „Cherri Tree Hill –
Merlot 2000“ – Cramele
Halewood ºi „Vinars Mioriþa
XO 1993“ – Vincon Vrancea, la
categoria bãuturi spirtoase.
„O medalie obþinutã la Bruxelles înseamnã recunoaºterea

Date statistice:
supremã internaþionalã a
calitãþii unui vin ºi este
cea mai importantã distincþie ce-i poate fi oferitã
unui producãtor de vin“, declarã Gabriela Darie, PR Manager Murfatlar.
În concurs au fost jurizate
4.666 de probe din 46 de þãri
participante. Juriul a avut în
componenþã 193 de experþi
din 43 de þãri, aparþinând unei
largi categorii de profesiuni
adiacente vinului: degustãtori
experþi, oenologi, cadre universitare de specialitate, jurnaliºti din presa vinului ºi a gastronomiei, specialiºti din marile reþele de hoteluri ºi restaurante, personalitãþi din domeniu vitivinicol. Au fost alcãtuite
32 de comisii de degustare-jurizare, juraþii fiind distribuiþi
omogen în fiecare comisie de
degustare. România a participat la aceastã competiþie cu
patru degustãtori: Dan Boboc,
Georgel Costache, Vasile Sava
ºi Aurelia Viºinescu.

 numãrul total de probe

prezentate în concurs:
4.666
 46 de þãri participante
 zilnic s-au degustat circa
50 de probe pentru
fiecare degustãtor
 29.000 de fise de apreciere
senzoriala scanate
 2.780 de ore de degustare
 1.840 de metri, distanþã
realizatã dacã s-ar alipi
toate mostrele din concurs
 1.350 de medalii acordate
în 3 zile
Competiþia a avut ca obiective,
pe lângã evaluarea calitãþii vinurilor prezentate în concurs ºi
o importantã componentã comercialã, alãturi de o bunã
imagine a acestui produs.
Potrivit organizatorilor, pentru
ediþia din anul urmãtor s-a stabilit ca aceasta sã se desfãºoare în Portugalia – la Lisabona,
la invitaþia celui mai mare producãtor de dopuri de plutã din
lume, Amorim. |
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Salonul Vinvest
Edi]ia a II-a
c o s m i n

z i d u r e a n

Am trãit s-o vedem ºi pe-asta! Un salon
al vinului organizat în România ºi care sã
iasã perfect. Poate cã este ºi vina Timiºoarei, cel mai vestic ºi occidental oraº
din þarã, dar pentru prima datã o asemenea manifestare a avut... ºtaif, a fost
aproape de perfecþiune, a fost nefiresc de
reuºitã pentru lumea în care ne-am
învãþat sã trãim. Standuri strãlucitoare,
un public vizitator, incredibil de civilizat
ºi, nu în ultimul rând, vinuri bune ºi foarte
bune. Evenimentul, organizat de Camera
de Comerþ Industrie ºi Agriculturã Timiºoara ºi de ADAR într-un spaþiu nou ºi
perfect adecvat scopului, a avut în fapt
sufletul-organizator – Luci Pârvu, o mare
cunoscãtoare a vinului ºi un soi de titirez
cu trei inimi care reuºea sã fie peste tot în

acelaºi timp ºi cu acelaºi zâmbet pe buze.
Douã lucruri trebuie menþionate în primul
rând. Prezenþa printre participanþi a
USAID, o organizaþie de consulting din
Statele Unite care se ocupã de promovarea vinurilor ºi vinarilor români pe pieþele
de peste Ocean, ºi apariþia între expozanþi
a numeroºi jucãtori noi, capabili sã îmbogãþeascã oferta pentru adevãraþii connaisseurs...
Din aceastã categorie sã amintim excepþionalul Cabernet Sauvignon, fãcut la Vânju-Mare de Isuf, un vinificator cu o experienþã ºi cu un talent greu de concurat.
Dupã pãrerea noastrã, vinul acesta este
demn de podgoria Vânju Mare-Oreviþa,
poate cea mai bunã pentru vinuri roºii din
þarã... La celãlalt capãt al þãrii ºi vinificãrii,
salutãm reapariþia pe piaþã a vinurilor de
Lechinþa. Cândva, Steiningerul de aici –

care va sã zicã vin de piatrã pe nemþeºte
– era celebru ºi l-a fãcut pe Hruºciov sã
plece acasã cu vin ºi cu armata sovieticã
cu tot, dar asta este altã poveste... Cei ce
s-au înhãmat la munca sisificã de a reface
aceastã podgorie din care nu mai rãmãseserã decât terasele inutile, invadate de bãlãrii, au reuºit sã ne propunã o excelentã
Feteascã Albã, soi care meritã categoric
sã fie reevaluat, o Feteascã Regalã extrem
de viguroasã, ºi mai ales un asamblaj excelent, Campion pe numele sãu de piaþã.
Dupã pãrerea noastrã, doar douã cupaje,
acesta ºi Chateau Cotnari îndreptãþesc
afirmaþia franþuzeascã – cele mai bune vinuri sunt cupajele de vinuri cinstite. Aºteptãm cu mare interes sã vedem în ce
mãsurã evenimentele viitoare vor reuºi sã
se ridice la nivelul extrem de ridicat propus de acest Salon al vinului... |
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Legendele de la Lechinţa

Cumpărăm vin
sau artă?!
Din cele mai îndepãrtate timpuri
vinurile au fost cunoscute dupã
originea lor. În Biblie, vinurile
specifice sunt menþionate dupã
nume, iar clasicii greci ºi romani
a l f r e d b i n d e r au creat o ierarhizare a vinurilor,
bazatã pe calitate. Dacã la început
Somelier,
etichetele conþineau un minim de
Cramele Halewood
detalii, uneori doar numele
localitãþii de unde provenea vinul. În secolul al XX-lea, datoritã
creºterii constante a consumului ºi a complexitãþii comerþului
cu vin, s-a creat necesitatea unei etichetãri mai detaliate, prin
aceasta dorindu-se protejarea atât a consumatorului cât ºi a
producãtorului. Astfel, pe lângã faptul cã reprezintã
un „certificat de naºtere“, sau un „paºaport“ prin care
producãtorul se prezintã unui potenþial cumpãrãtor
sau consumator, etichetarea trebuie sã conþinã ºi anumite
elemente obligatorii reglementate prin lege. Creºterea
considerabilã a numãrului producãtorilor ºi a produselor
acestora, a dus la apariþia pe piaþã a unor producãtori care
încearcã sã pãcãleascã oarecum sistemul prin comasarea pe
contraetichetã a unor „creaþii“ menite sã atragã interesul
cumpãrãtorului. De aceea, atunci când achiziþionãm o butelie
de vin trebuie sã ne obiºnuim cu întoarcerea cu 1800
a acesteia ºi parcurgerea informaþiilor de pe spate, încetând
astfel sã cumpãrãm etichete, când noi, de fapt, ne dorim un
vin. Asta nu înseamnã cã nu trebuie sã apreciem creativitatea
atunci când are ca obiectiv individualizarea, atâta timp cât nu o
considerãm singura garanþie a calitãþii vinului respectiv.
Recunoscuþi pentru inventivitate, cât ºi pentru calitatea
produselor lor, italienii sunt rãspunzãtori pentru un numãr
considerabil de etichete ºi ambalaje din sticlã de pe piaþã.
Iar, pentru cã unele etichete aduc aminte de împrejurãri
deosebite în care vinul respectiv a fost degustat sau altele
sunt de-a dreptul fascinante din punct de vedere artistic,
colecþionarea acestora a devenit o pasiune
pentru foarte mulþi cunoscãtori.

Steininger şi Hruşciov
c o s m i n

z i d u r e a n

Sunt atât de spectaculoase
poveºtile vinului românesc,
atât de spumoase ºi pitoreºti,
încât eu unul nu mã mai satur
sã vi le spun. O fac sãptãmânal
la TVR Cultural, o fac în aceastã revistã, simt din ce în ce mai
tare nevoia unor cãrþi care sã
abordeze aceastã tematicã.
Bistriþa a fost una dintre acele
cetãþi ale saºilor care au fãcut
ca în spaþiul german Ardealul
sã fie cunoscut ca
Siebenburgen. Saºii
au fost agricultori
strãluciþi ºi au înþeles
dintru-nceput potenþialul viticol al pãmânturilor care le-au
fost oferite de regii
unguri. Vinurile lor se vindeau
în toatã Europa ºi erau atât de
renumiþi încât la Cotnari chelarul pivniþelor domneºti era tradiþional tot sas. De altfel, una
dintre teoriile despre originea
Grasei de Cotnari spune cã soiul ar fi fost selecþionat de saºii
bistriþeni ºi exportat apoi în
Moldova ºi la Tokay...
La Bistriþa, dealurile de la Lechinþa erau însã atât de sterpe ºi
calcarul stâncii atât de la
suprafaþã încât, pentru a planta
viþa, au fost nevoiþi sã facã gropi
în piatrã. Calcarul înmagazineazã cãldura ºi o dã apoi lent
plantei. Au constatat în timp cã

strugurii aceºtia crescuþi pe piatrã se coc mai repede ºi acumuleazã mai mult zahãr, fãrã sã
piardã nimic din arome.
Dupã o istorie de sute de ani,
consacrarea istoricã a Steiningerului a venit, culmea!, în timpul regimului comunist al lui
Gheorghiu-Dej. România, ca
toate celelalte þãri de dincolo
de Cortina de Fier, se afla sub
ocupaþie sovieticã, Armata Roºie fiind instalatã efectiv în þarã.
Cunoscând aplecarea lui Hruºciov pentru bãuturã,
lui Dej i-a venit o idee
genialã. L-a invitat la
vânãtoare la cabana
de la Teaca ºi a fãcut
sã curgã râuri de
Steininger. Am avut
ºansa de a intervieva
martori oculari care povestesc
cum dansa Hruºciov pe mese
cu bucãtãresele, cum mânca
ºi mai ales cum bea. Într-un
moment de beþie euforicã,
Dej i-a pus pe masã un tratat
în care se stipula retragerea armatelor sovietice de pe
teritoriul României ºi Hruºciov
a semnat „ca primarul“. Pânã
când Nikita Hruºciov a fost
debarcat de la putere, nimeni
din România nu a bãut Steininger, întreaga producþie încãrcându-se în vagoane,
luând drumul Moscovei. Un
preþ totuºi mic pentru o þarã
liberã... |

Minibarul din butoi
Te-ai sãturat de minibarul-servantã
din vechea biblioteca Drobeta? Intenþionezi sã dai un pic de extravaganþã
monotoniei din propria locuinþã? Vrei
sã-þi impresionezi prietenii veniþi în vizitã? Dacã e aºa, ori îþi schimbi mobila
ori prietenii. Sau îþi cumperi unul dintre
produsele companiei Cambian din
Nãvodari: un minibar rustic în butoi, un

bar realizat din pietre de moarã sau
„Cutia magicã DX-80“ (!).
Ceea ce au special aceste produse este
faptul cã ele ascund foarte bine faptul
cã sunt locuri de pãstrat licori bahice.
În plus, pot fi acþionate prin telecomandã! Laser, frate!
Pentru mai multe detalii, accesaþi
www.vinul.ro
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Vir[li la hi]
de Pianu de Sus
Pentru cei mai mulþi dintre
noi, nici virºli ºi nici hiþ nu are
cum sã însemne mare lucru.
Însã pentru localnici ºi pentru
mulþi dintre turiºtii care s-au
desfãtat vreodatã cu peisajele
din zona Brad-Vaþa, virºli este
expresia de neuitat a unui veritabil rafinament culinar regional: cârnaþi fini din carne de
caprã, cu un dram de boia ºi
usturoi. Se pot mânca fierþi, cu
muºtar (stilul clasic) sau pe
grãtar, cu pâine rumenã de
casã. În afarã de carnea de
caprã, pe care unii o considerã
mai gustoasã ºi mult mai
uºoarã decât cea de oaie,
virºli-ul lasã gurmandului o
impresie foarte puternicã prin
gustul de fum iute, procedeu
numit în zonã hiþ (afumare
rapidã, la cãldura focului de
salcâm sau de fag bine uscat,
lemne care nu înnegresc cârnatul, ci doar îl „coc“, adicã îl
rumenesc ºi-i dau iuþealã).
Pe vremuri, gospodarii din
zonã se întreceau în fiecare
toamnã în veritabile concursuri
regionale în care îºi demonstrau mãiestria cu care stãpâneau „alchimia“ acestui produs. Azi, când tineretul a cam
plecat la muncã în strãinãtate
ori s-a mutat la oraº, meseria
începe sã se piardã. Au mai
rãmas puþini cei care sunt în
stare sã prepare virºli, însã
produsul este în continuare
foarte apreciat, aºa cã în fiecare autocar care pleacã sãptãmânal spre Spania sau Italia se
aflã dosiþi prin bagaje, în afara
þuicii cu care localnicii se mândresc, ºi niºte virºli care le mai
ostoiesc din dorul de acasã.
Ceva mai departe de Brad, la
Pianu de Sus, în Alba, un gospodar care mai pãstreazã buna
tradiþie a virºli-lor se bucurã de

succes ºi duce renumele acestora mai departe. Neluþu Sbuciumelea (foto) este al treilea
din neamul lui care se ocupã
cu cârnaþii. În ultimii 80 de ani,
prin cuþitele familiei au trecut
probabil mii de capre. Legendele transmise din tatã-n fiu
menþioneazã, uneori, ºi episoade de tot râsu’-plânsu’ românesc, în care caprele erau
furiºate cu autobuzul (!!!) tocmai de dincolo de Deva, pe
sub ochii vigilenþi ai „organelor“ din vremea Împuºcatului
de la Târgoviºte. În prezent,
cunoscãtorii vin uneori de la
sute de kilometri ca sã-ºi facã
proviziile de virºli de la el, ºi
toþi zic cã nu gãseºti în zonã
marfã mai bunã ca a lui.
Connaisseur a mers pânã
acolo ca sã se convingã, drept
pentru care ºi semneazã, curajos, aceastã dare de seamã.
Inspector de calitate,
c e z a r

i o a n

Casă de comenzi la
Culinar.ro
Echipa Culinar.ro a lansat un
nou serviciu Internet prin
care vizitatorii pot face cumpãrãturi on-line, fãrã a se
confrunta cu problemele obiºnuite, stresul ºi agitaþia din
supermarketuri. Serviciul
poate fi accesat de pe site-ul
culinar.ro ºi este construit
astfel încât sã minimalizeze
eforturile alegerii produselor
dorite. În acest mod, nu numai cã se poate gâºtiga timp
util, dar comenzile sunt livrate la domiciliu în cel mai scurt
timp posibil.

APEV are un nou
preşedinte
Asociaþia Producãtorilor ºi
Exportatorilor de Vinuri din
România are, începând cu
luna mai, un nou preºedinte.
Noul preºedinte al APEV este
Rodica Ana Cãpãþânã, director general Carl Reh Winery.
Fostul preºedinte APEV, Basil
Zârnoveanu fost ales la începutul anului preºedinte al
Organizaþiei Naþional Interprofesionale Vitivinicole din
România, rãmânând în continuare în structurile de conducere APEV, în funcþia de
vicepreºedinte, alãturi de Mihaela Badea, director general
SERVE.

Un nou magazin
de vinuri în Cluj
A fost inaugurat, la Cluj, un
nou magazin de vinuri. Potrivit proprietarilor magazinului „Casa Vinului“ (Eroilor nr.
17), aici se va servi exclusiv
vin ºi spumant, „nu ºi ºliboviþã, cognac sau cafea ori
mâncare“. De asemenea, aici
mai pot fi gãsite, pe lângã vinuri tradiþionale româneºti, ºi
vinuri de import din Franþa,
Spania, Argentina, Chile etc.
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Piept de pui

cu susan

Ingrediente:
400 g piept de pui
3 ouã, sare, piper, apã
mineralã, pesmet,
susan, ulei

Mod de preparare
Se taie pieptul de pui fâºii de
grosimea unui deget, care se
pun într-o punguþã cu fãinã. Se
scuturã bine punguþa, ca puiul
sã se cunoascã mai bine cu
fãina. În alt recipient se amestecã pesmetul cu susanul, iar
ouãle se bat separat, împreunã
cu apa mineralã, sarea ºi piperul, dupã gust.
Fâºiile de piept de pui se trec
apoi prin ou ºi prin amestecul
de pesmet ºi susan, dupã care
se prãjesc la foc iute, în ulei.
Se poate garnisi cu piure de
cartofi cu mãsline sau cu piure
de cartofi cu leurdã (Allium
ursinum) – plantã comestibilã,

C
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Vinuri
albe

VIN ALB

ARMATE

FÃCUT
CU VIN

DESTOINICÃ

ÎN PLAN!

NIMIC!

VINURI
FÃRÃ
DULCEAÞÃ

VESELIE

A STRIVI
STRUGURII

PREFIX PT.
VECHI

CUÞITE!
ÎN TRIFOI!
PÂINEA
MICÃ
FACE O COMPARAÞIE

Reþetã de Austriaca
www.culinar.ro

MIJLOC

A
ASCUNDE

CA UN ZAR
(fem.)
MIROSUL
VINULUI

cu gust de usturoi. Ca însoþitor, un vin alb demisec, sau
un roze.

PENIÞE!

VIN ALB
CONSUMATORI DE PUI

A
DUªMÃNI

POLEIT

VIN ALB
PREFIX PT.
MARE
CHEF ªI
CU VIN
FRUMOASELE DIN PORT

LOC DE
ASCUNS
VIN ALB

ÎN FIRE!

ÎN CIRC!

TRECUT
PRIN FOC

ÎN ACEST
MOD

PÃTRATE
DE
CULTURÃ

VIN ALB

DIN NOU

BÃRBAT

TOC GOL!

GER!

RÃSÃRIT

CARIE!

VIN OÞEÞIT

Connaisseur vã propune un nou concurs! Rezolvaþi, decupaþi ºi trimiteþi integrama de mai sus pe adresa redacþiei ºi puteþi câºtiga unul dintre cele 5 premii
constând în douã sticle de vin. Premiile sunt oferite de Patronatul Naþional al Viei ºi Vinului.
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restaurante

Un [orici de zile mari!
Dacã de-afarã ai impresia cã
locul este unul tradiþional românesc, pe dinãuntru impresia
e numai pe jumãtate confirmatã: în afarã de mãºtile cu iz
tradiþional de pe pereþi ºi câteva ºtergare, nici o decoraþiune
nu mai „bate“ în partea asta.
Nici televizorul atârnat într-un
colþ, nici sombrero-ul mexican
de pe stâlpul scãrii care coboarã în subsol ºi nici reclama
mare, de neon, de deasupra
barului (apropo, oare de ce nu
vezi astfel de reclame decât
pentru bere, nici un producãtor
de vinuri n-o fi interesat sã-ºi
„marcheze“ astfel teritoriul?).
Interiorul are mare o calitate: e
nepretenþios ºi cald. Ceea ce
nu-i puþin lucru, dacã te gândeºti cã alþi restauratori se
strãduiesc ºi cheltuiesc mult
mai mult pentru a obþine – fãrã
succes – acest efect.
Fãrã sã debordeze de inventivitate, lista de bucate reuºeºte,
totuºi, sã acopere corect spectrul potenþialelor preferinþe cuStr. Fãinari nr. 5,
Sector 2, Bucureºti
Tel./Fax:
021/212.19.51
0722.916.111
www.casajienilor.ro
Ambianþã: **
Serviciu: **
Mâncare: ***
O masã în doi,
aprox. 700.000 lei
linare: antreuri, salate, trei feluri de peºte, porc, pui, vitã. O
notã slabã, totuºi, pentru muºchiul de vitã, care nu izbuteºte
nicicum sã „evadeze“ din plutonul eternului ºablon bucureºtean: douã bucãþi de carne
fãrã legãturã cu adevãrata formã ºi consistenþã a muºchiului
de vitã, puse corect pe grãtar ºi

cam atât. Un plus pentru cartofii copþi, pe care nu-i gãseºti
chiar oriunde, deºi nu-i mare
greutate sã-i faci.
În lista de vinuri predominã
sortimentul de Cotnari, dar gãseºti ºi-o Feteascã Neagrã
Special Reserve de la Cramele
Halewood, ceea ce e o mângâiere pe suflet pentru un iubitor
de vinuri roºii.
Excelentã varza cu ciolan
(practic, mai mult carne roºuînchis, bine afumatã, bine fiartã, gustoasã ºi extraordinar de
fragedã) ºi o notã de-a dreptul
excepþionalã pentru platoul cu
ºorici tãiat fâºii subþiri, puse în
usturoi cu sare (ºi, probabil,
un dram de oþet). Deºi în Bucureºti mai gãseºti în câteva
locuri ºorici pe lista de bucate,
nicãieri n-am mâncat ceva atât
de bun. Îl recomand cu maximã cãldurã.
Serviciul este bun la început,
dupã care (sincer, sper sã fi fost
un accident!) se relaxeazã
nepermis, astfel încât o mãmãliguþã comandatã pentru ciolanul cu varzã poate sã nu mai
ajungã la masã în timpul vieþii
clientului care s-a încãpãþânat
s-o aºtepte. La fel ºi când ai terminat felul principal ºi, dupã
pauza cuvenitã, te pregãteºti sã
savurezi desertul ºi te uiþi oare-

cum anxios dupã un chelner.
Aici, la desert, o menþiune specialã pentru papanaºii cu dulceaþã de viºine ºi smântânã.
ªtiu, eternii papanaºi, veþi zice...
Însã compoziþia chiar e foarte
reuºitã de data asta, eu, personal, n-am regretat alegerea.
Fond sonor discret, plãcut.
Puþin contrariant playlistul,
care începe cu Iglesias (cel
bãtrân, fireºte) ºi continuã cu
Gicã Petrescu. Însã chiar nu-i
rãu, serios!
Mai vin, cu siguranþã! Dacã nu
pentru muºchiul de vitã,
neapãrat pentru platoul cu
ºorici ºi pastrama fragedã ºi
gustoasã pe care-am gustat-o,
deocamdatã, doar din farfuria
colegului de masã.
Aaa! ªi, evident, un motiv
important pentru a reveni sunt
preþurile, care n-au luat-o
razna ºi se menþin sub cota de
alarmã. |
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Agape [i aventura
gastronomicq ungureascq
iolanda malamen

Hotelul „Agape“, Strada
Iuliu Maniu, numãrul 6,
Cluj-Napoca. Imobilul impunãtor, construit în spiritul imperiului austro-ungar,
restaurat recent cu migalã, mirosind încã a vopsea proaspãtã
ºi a mobilier nou, mã primeºte
cu ospitalitate occidentalã. O
datã ajunsã în curtea interioarã,
spaþioasã, scãldatã într-o luminã de culoarea mierii, admir
geometria dantelatã a balustradelor din fier forjat.
Hotelul pare pregãtit de bal:
lumini peste tot, muzicã, cele
ºase saloane îºi aºteaptã clienþii. Aleg salonul „Kos Karoly“,
de 55 de locuri. Un spaþiu generos, luminat de lampadare ºi

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

aplice croite cu bun-gust din
sticlã alburie ºi metal.
Mobilier din lemn geluit,
comod, suplu ºi adecvat.
Pe pereþi, poliþe din lemn
pictat, pline cu ceramicã
specificã zonei ºi altele pe
care odihnesc diverse
mostre de vinuri. Tavanul este
pe întreaga lui suprafaþã pictat
cu motive florale, captive în
mici pãtrate perfect îmbinate.
13 femei din Mera-Cãlata au
executat întreaga lucrare fãrã
ºabloane.
Aventura mea gastronomicã
începe cu un „gulaº la ceaun“
(bogracsgulyas): cartofi, carne
de vitã, ardei iute. Nu pot termina porþia gigant ºi nici nu
am timp sã descopãr secretul

gustului. Mã hotãrãsc la o
„ciorbã de tarhon cu afumãturã“ (tarkonyos leves fustolt
hussal), pe care o sorb cu
poftã. Sticlele cu vinuri îmbie
de pe rafturi.
ªtiþi cum este „puiul în sos de
caºcaval ºi tarhon (a fost seara
tarhonului!) ºi tãiþei, umplut cu
brânzã topitã“ (csire tarkonyos
sajtzs oszban, szelesmetelttel)? Are un gust catifelat ºi fiecare înghiþiturã este o bucurie
gastronomicã.
Aº mai vrea „peºte cu boia à la
Szeged“ (peºte, boia, ardei
smântânã), sau papricaº de
pui cu gãluºte ºi smântânã“...
dar altã datã.
Desertul este o alegere pe cinste: „Gãluºte à la Somlo“
(Somloi galuska), piºcoturi,
nucã, rom, cacao, friºcã ºi ce o
mai fi fost, fiindcã aratã nemaivãzut ºi mã transportã în lumea
de vis a dulciurilor copilãriei.
„Vargabeles“ (tãiþei, brânzã de
vaci, stafide, ouã etc.) o budincã dulce ºi aromatã (dupã
cum mi s-a spus), a rãmas ca
un regret.
A! Uitam sã spun cã muzica
ungureascã, interpretatã de un
taraf extraordinar, a animat atmosfera, fãcând din mulþi clienþi interpreþi vocali ad-hoc.
Hotelul aparþine Bisericii romano-catolice ºi, o datã amortizatã investiþia, toþi banii câºtigaþi
vor fi donaþi copiilor sãraci. Un
proiect care ar putea deschide
drumul altor proiecte asemãnãtoare. |
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Art exPRESSion

Cezar Ioan

Omni Press & Design

(cezar@ziua.ro)
Redactor-[ef

Publicitate

Marian Strqchinescu

Valentin Ceafalqu

(smarian@ziua.ro)

(vali@ziua.ro)

Tipar: Romprint



accesorii

aprilie 2005

Performan]q [i
„iluzionism“
Ergonomizarea, ocolirea efortului, stilizarea ºi fiabilitatea sunt obiective urmãrite de cãtre ingineri
ºi designeri. Aceste
tirbuºoane sunt o
expresie a reuºitei
acestor cercetãtori. Pentru
nici una dintre „ustensile“ nu
existã miºcare manualã de
rotaþie sau de extracþie. Sistemele de pârghii asigurã pe
lângã o „dezdopuire“ uºoarã ºi
un moment de spectacol,
transformând

banala deschidere a unei butelii într-un
moment de „iluzionism“ aplaudat de
cãtre convivi.
Toate aceste „jucãrii“ au preþuri accesibile ºi pot înlocui
(acolo unde e cazul!) tirbuºoanele de duzinã care,
culmea, nu au preþuri
foarte scãzute!
Spiralele sunt calculate
pentru a nu deteriora
dopul ºi sunt confecþionate din materiale
rezistente la corodare. De asemenea,

aceste truse constituie oricând un cadou
binevenit, mai ales în perioadele în care
vinul devine personaj principal, aºa cum
este Paºtele!
Produse disponibile în reþeaua Vinexpert

CONCURS

de re]ete
[i fotografii!

Eºti bun în bucãtãrie?
Crezi cã poþi sã arãþi cât eºti de bun?
Trimite-ne reþetele tale, însoþite de poze ale preparatelor, ºi
poþi câºtiga o cutie de vin Bag-in-Box Val Duna – Carl Reh.
Premiem ºi publicãm cea mai bunã reþetã, în fiecare lunã.

Câºtigãtorul acestei luni
este Nicolae Filiº din Judeþul
Gorj, cu fotografia intitulatã
„Omagiu lui Bachus“.

Îþi place vinul? Ai aparat de fotografiat?
Vrei ca lumea sã-þi recunoascã talentul?
Trimite-ne fotografii realizate de tine având ca temã vinul
ºi poþi câºtiga un premiu!
Lunar, vor fi premiaþi doi participanþi cu câte o cutie de vin
Bag-in-Box Val Duna – Carl Reh.
Cele mai bune fotografii vor intra, la sfârºitul anului,
într-o finalã având ca premiu greutatea în vin a câºtigãtorului!
Trimite reþetele prin poºtã, la
Ziarul ZIUA, pentru revista Connaisseur
Str. Ion Campineanu nr. 4, Sector 1, Bucureºti, cod 010036
sau prin e-mail la adresa vali@ziua.ro
Pozele pentru concursul de fotografie pot fi trimise atât prin poºtã, la adresa
de mai sus, cât ºi accesând pagina de internet www.vinexpert.info.

www.vinul.ro
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