“Povești cu vinuri românești“
- ediția a II-a, 2017 Cea de-a doua ediție a concursului “Povești cu vinuri românești” a
continuat să aducă în jurul companiei BASF viticultori de pe cuprinsul
întregii țări, uneori competitori pe piața vinului, dar parteneri de-a lungul
celor patru etape regionale și a finalei de la Sibiu.
Am primit aprecieri pentru modul de organizare al acestui eveniment unic
și încurajări de a continua să sprijinim fermierii prin subiectele prezentate,
produsele recomandate și, nu în ultimul rând, prin premiile acordate.
A crescut numărul probelor trimise în concurs și ne-am bucurat de vinuri
de calitate provenite din struguri înnobilați de soarele tomnatic al tuturor
podgoriilor, apreciate și evaluate în mod corespunzător de către membrii
ADAR.
Ceea ce a părut a fi încă de la prima ediție un eveniment interesant,
devine acum o certitudine a faptului că BASF sprijină producătorii viticoli,
continuă să ofere soluții pentru problemele ce apar, interacționează cu
fermierii pentru a afla care sunt nevoile lor cu scopul de a-și ajusta ulterior
portofoliul de produse și îi susține în promovarea vinurilor.
Și nu uitați: dumneavoastră, cei ce iubiți vinul, nu lăsați niciodată vița de
vie să sufere.
Robert Ionuț Băicoianu
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Concursul „Povești cu vinuri românești”
organizat de BASF, în colaborare cu ADAR,
ediția a II-a, anul 2017
Știm câtă pasiune se găsește în fiecare picătură de vin. Cunoaștem însă
și eforturile, munca, dăruirea, inspirația care dau viață vinului și care fac
vița de vie nemuritoare.
Noi, cei de la BASF, credem în viticultura românească și oferim soluţii
inovatoare pentru protecţia viţei de vie pentru ca, ulterior, din struguri de
bună calitate să se obţină un vin recunoscut și apreciat.
Concursul ”Povești cu vinuri românești”, organizat de BASF și ADAR
(Asociația Degustătorilor Autorizați din România) a ajuns în 2017 la
cea de-a doua ediție, oferind viticultorilor mici și mijlocii din România
oportunitatea de a-şi face cunoscute vinurile și de a le promova.
Cea de-a doua ediţie a concursului s-a bucurat de un interes crescut
al producătorilor
În 2017, conceptul ”Povești cu vinuri românești” s-a bucurat de un interes
și mai ridicat din partea micilor viticultori. Organizarea celor 4 etape
regionale din Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania au adus pe masa
juriului nu mai puțin de 350 de vinuri românești, cu 90 de probe mai mult
comparativ cu prima ediție desfășurată în 2016. Fiecare etapă regională
a desemnat 9 vinuri finaliste (câte 3 pentru fiecare categorie: alb, roze,
roșu), astfel, 36 vinuri s-au calificat în etapa naţională organizată în data
de 10 mai, la Sibiu.
Concursul s-a adresat viticultorilor mici și mijlocii, cu suprafețe de viță de
vie de maximum 100 de hectare, iar vinurile înscrise în concurs au fost
obţinute în ultimii 3 ani de producţie: 2014, 2015 sau 2016.
Juriul în cadrul fiecărei etape a fost desemnat de Asociația Degustătorilor
Autorizați din România şi a adunat unii dintre cei mai cunoscuți specialiști
în degustarea vinului, oenologi apreciați la nivel național și internațional.
S-a utilizat un sistem internațional de punctaj în care se evaluează
culoarea și aspectul, intensitatea, tipicitatea și calitatea mirosului, apoi
din punct de vedere gustativ: tipicitate, calitate, intensitate și persistență
gustativă, iar apoi se analizează armonia generală.

mare competiție de acest gen din lume.
Astfel, finala concursului ”Povești cu vinuri românești” a beneficiat de sprijinul unui juriu
deosebit, degustători autorizați, membri ai ADAR. În plus, s-au alăturat juriului și doi degustători
profesioniști din Germania, reprezentanți ai cramei BASF din Ludwigshafen, Renate Fleischer și
Bernhard Wolff.
Crama BASF este un important promotor al vinurilor de calitate, având în stoc peste 1.000.000 de
sticle și un rulaj de 7-800.000 de sticle de vin pe an, cu vânzări în întreaga lume.
Comisia din marea finală:
PREȘEDINTELE JURIULUI
Dr. ing. Costache Georgel - Vicepreședinte ADAR
MEMBRII COMISIEI
Prof. dr. ing. Arina Antoce - Membru ADAR
Dr. ing. Gavrilescu Ion - Membru ADAR
Ing. Stătescu Delia - Membru ADAR
Bernhard Wolff - Crama BASF
Renate Fleischer - Crama BASF
Astfel, cele 3 vinuri câștigătoare ale concursului ”Povești cu vinuri românești”,
ediția a II-a, anul 2017, sunt:
Categoria Vinuri albe:
SAUVIGNON BLANC,
ANUL 2016,
GAMA ANCA-MARIA DOMENIUL VLĂDOI

Categoria Vinuri roze:
FETEASCĂ NEAGRĂ,
ANUL 2016,
GAMA RAVAK DOMENIUL VLĂDOI

Categoria Vinuri roșii:
CABERNET SAUVIGNON,
ANUL 2014,
GAMA ANNO CRAMA LICORNA

Și în marea finală, evaluarea celor 36 de probe înscrise s-a realizat
conform sistemului de maximum 100 de puncte, folosit la toate concursurile
internaționale. Juriul, format din membri ADAR, a fost prezidat de domnul
Georgel Costache, vicepreședintele ADAR, expert din partea României în
Comisiile de Oenologie și Băuturi Distilate la Organizația Internațională a
Viei și Vinului și singurul degustător expert din România care a obținut
marea medalie de aur la concursul mondial de vinuri Bruxelles, cea mai
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Impresiile câștigătorilor
” A fost o surpriză plăcută!.. Juriul a anunțat mai întâi Sauvignon-ul fiicei
mele. Apoi a urmat și vinul meu. Am fost foarte mândru, e copilul meu,
a crescut și a învățat de la mine. Sunt liniștit, sunt sigur că lucrurile au
pornit pe un drum bun, crama rămâne pe mâini bune”, spunea Ioan Vlădoi,
managerul cramei Domeniul Vlădoi, după concurs, stând pe podium alături
de fiica sa, Anca-Maria, marea câștigătoare la categoria Vinuri Albe.
Premiul din 2017 vine ca o confirmare a calității vinurilor produse de
Gabriel Lăcureanu la Crama Licorna (Frei Andy SRL), câștigător al
concursului și în 2016:
”Este un concurs care aduce un mare plus pentru toți producătorii de
vin mici și mijlocii, vine în sprijinul lor și nu vorbim doar de premii, ci de
oportunitățile pe care le creează pentru viticultori și de faptul că le dă
ocazia să se cunoască, să vadă cele mai bune tehnologii pentru protecția
viței de vie. Nouă, de exemplu, câștigarea concursului de anul trecut ne-a
adus vânzări excelente ale vinului rosé. Am avut beneficii economice
extraordinare. Mulți dintre cei care veneau la cramă știau de concursul
BASF, întrebau de vinul câștigător și îl cumpărau”, a declarat Gabriel
Lăcureanu, oenologul Cramei Licorna.

Membrii juriului

Vinurile participante
în marea finală

Cei 3 câștigători ai concursului

Desemnare
premiu

Fără îndoială, vinul își scrie povestea mai departe, îmbinând armonios
tradiția, experiența, talentul, inspirația...
Intenția noastră este de a continua povestea - povestea pe care o
scriu participanții în concurs și vinurile lor, metafore ale bucuriei și ale
succesului.

Membru comisie,
dl. Bernhard Wolff
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Moldova

Comisie regiune
PREȘEDINTELE JURIULUI
Dr. ing. Costache Georgel - Vicepreședinte ADAR
MEMBRII COMISIEI
Ing. Crăciunescu Gheorghe - Președinte de onoare ADAR
Ing. Neamțu Otilia - Membru ADAR
Dr.ing. Vicol Constanța - Membru ADAR
Dr.ing. Petrea Traian - Membru ADAR
Ing. Roșu Dumitru - Membru ADAR
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APCOVIN IMPORT EXPORT SRL
Crama Tata și Fiul
Proprietar: Apostol Radu Costel
www.cramatatasifiul.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
65 ha
Soiuri albe: Muscat Ottonel, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Fetească albă,
Riesling.
Scurtă descriere a cramei
Plantațiile de viță de vie sunt înființate începând cu anul 2008, cu soiuri
certificate.
La Crama Tata și Fiul e vorba de pasiune, de dăruire, de dorința de a duce
mai departe, din tată în fiu, o tradiție de sute de ani a oamenilor din aceste
locuri. Vinurile sunt create cu știință și dragoste, din struguri crescuți,
verificați, selectați cu atenție și devotament.
Volumul de vin produs anual
1.500.000 L
Repere de localizare
Focșani, str. Calea Moldovei, nr. 35
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
CHARDONNAY, MUSCAT OTTONEL, 2014, DEMISEC
- CATEGORIE VINURI ALBE
Este un vin suprinzător, foarte apreciat la concursurile de
specialitate. Cupaj reușit între cele două soiuri, care excelează
prin delicatețea aromelor de pere și de fructul pasiunii, susținute de
aciditatea echilibrată. Vinul este catifelat, suav, tandru, cu o aromă ce o
amintește pe cea a fânului de curând cosit și a florilor de salcâm.
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ODOBEȘTI VINEX SRL
CRAMA ȘARBA
Proprietar: Dan Axente
www.vinexodobesti.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
Odobești Vinex cultivă o suprafaţă de 45 ha vie, dintre care 36 ha au
fost întinerite cu soiuri europene şi autohtone de viţă de vie din cele mai
apreciate, cum ar fi: Galbenă de Odobeşti, Şarbă, Traminer, Sauvignon
Blanc, Chardonnay, Riesling de Rhin, Fetească Regală, Plăvaie, Mustoasă
de Măderat, Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră.
Scurtă descriere a cramei
Compania Odobeşti Vinex a fost înfiinţată în anul 2002, în 2005 finalizând
modernizările şi retehnologizările la standarde europene, cu o capacitate
de prelucrare a strugurilor de peste 1500 tone, cu 2 linii separate de
producţie, cu fermentare controlată complet automatizată, atât pentru
vinurile albe, cât şi pentru cele roşii. Mândria companiei este un beci
hrubă, ce datează din sec. al XVIII-lea, complet restaurat, ce depozitează
la învechit peste 2.000 HL vinuri premium, în tancuri de inox şi barriqueuri de stejar.
Plaiul Şarba Odobeşti, acolo unde este aşezată Crama Şarba, este situat
pe colinele Subcarpaţilor de Curbură. Excelenta expunere la soare (est sud-est) pe care o conferă poziţia geografică, particularităţile solului şi
umiditatea echilibrată determină obţinerea unor vinuri de înaltă calitate.
Volumul de vin produs anual
Capacitate îmbuteliere: 400.000 sticle/ an
Repere de localizare
Sat Vărsătura, comuna Jariştea, Jud. Vrancea
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
SAUVIGNON BLANC, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ALBE
Sauvignon Blanc este un vin proaspăt şi elegant, cu o culoare
galben-canar cu reflexe verzui strălucitoare.
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Are aromă destul de intensă, amintind-o pe cea
de iasomie sau de mirosul florilor de viţă-devie. Gustul este fructuos, cu multă prospeţime,
învăluit într-o aromă-buchet care îl face plăcut
şi tentant. Caracteristici fizico-chimice:
Alcool: 12.5 % vol., Aciditate totală: 5,6-5,8 g/l
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MDT AGRICOL SRL
CRAMA ȚIBU
Proprietari: Doina și Mihai Țibu

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
75 ha
Soiuri: Traminer, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Aligoté, Fetească Albă,
Fetească Neagră, Fetească Regală, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon,
Busuioacă de Bohotin, Tămâioasă Românească.
Scurtă descriere a cramei
Societatea a fost înființată în 2005, este o afacere de familie a d-nei
Doina și d-lui Mihai Țibu. O parte din plantație, (35 ha), se află pe Dealul
Vișan - Bucium, o zonă cu mare potențial viticol pentru obținerea de
vinuri de înaltă calitate. Soiurile din plantație sunt deosebite (Traminer,
Aligoté, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel), cu un mare avantaj ce îl
reprezintă structura solului, bogat în sedimente de calcar, care își pune
amprenta asupra calității vinului, oferind puternice note minerale. Prin
accesarea de fonduri europene, se plantează în 2015, 40 ha pe dealul
Șorogari cu soiurile: Fetească Albă, Fetească Regală, Fetească Neagră,
Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Noir, Busuioacă de Bohotin, Tămâioasă
Românească. Crama se află la Tomești-Iași cu o capacitate de 1000 Hl
dotată cu tehnologie modernă. De calitatea vinurilor se ocupă Oenologul
Ilie Ciomaga.
Volumul de vin produs anual
98.000 Litri
Repere de localizare
Bucium, Iași; Șorogari, jud. Iași
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
TRAMINER, 2016, DEMISEC
- CATEGORIE VINURI ALBE
Producerea acestui vin poartă cu sine dorința de a readuce
grandoarea Traminer-ului din zona Bucium, cunoscută în anii '90.
Plantația se află în podgoria Iași - Bucium, Dealul Vișan, zonă cu sol bogat
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în sedimente de calcar care imprimă vinului note minerale, cu aromă de
dulceață de trandafir și note de caise coapte. Cu 13% vol. alc., 9 g/l zahăr
din fermentare și 6,4 aciditate totală, se recomandă a fi servit la desert.
Este un vin excelent pentru serile de vară.
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CASA OLTEANU SRL
CRAMA GRAMMA
Proprietar: Marian Olteanu
www.grammawines.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
28 ha
Calitatea producției este una ridicată, soiuri cultivate: Aligoté, Fetească
Albă, Fetească Regală.
Scurtă descriere a cramei
Proiectul cramei a fost implementat cu succes în anul 2009, cu scopul
realizării unor vinuri premium, imprimând soiurilor consacrate din
zonă o amprentă personală, aici amintind, spre exemplu, soiul Aligoté.
GRAMMA este un concept puternic destinat să deschidă o nouă direcție
în comunicarea vinurilor: cea a conversației inteligente și a limbajului
dezlegat de impactul licorilor, deoarece exprimarea corectă și armonioasă
denotă echilibru fizic și psihic. Oenolog Mihai Cristian Focea.
Volumul de vin produs anual
100.000 L
Repere de localizare
Sat Vișan, Comuna Bârnova, Județul Iași
Scurtă descriere a vinurilor participante în concurs
CUVÉE VIȘAN, 2016, DEMISEC
- CATEGORIE VINURI ROZE
Un vin cu o culoare deosebită de rosé-corai și aromă de zmeură
și căpșună. Gustativ predomină senzațiile dulci, dar apoi
evoluează spre o aciditate verde, cu gust proaspăt răcoritor.

CUPAJ FETEASCĂ NEAGRĂ, MERLOT, 2015, SEC
- CATEGORIE VINURI ROȘII
Un vin sincer, proaspăt și ușor. Un vin perfect pentru o pată de
culoare în toate conversațiile.
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Culoare: marsala
Miros: aromă de cireșe negre și nuanțe
condimentate de piper roșu.
Gust: echilibrat, taninos, bărbătesc
Postgust: de intensitate medie.
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AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA
Proprietar: Panaite Daniel Neculai
www.buciumiasi.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
85 ha
Soiuri: Fetească Albă, Fetească regală, Fetească Neagră, Busuioacă de
Bohotin, Merlot, Cabernet Sauvignon, Muscat Ottonel,
Structura solului: cernoziom, argilos - brun roşcat.
Scurtă descriere a cramei
Societatea SC Agroindustriala Bucium SA a fost înfiinţată în 1949 prin
comasarea proprietăţilor cu vii, de pe trei din cele şapte coline ale Iaşului,
ce formează podgoria Iaşi-Bucium. Prima atestare documentară este
din timpul domnitorului Ștefan cel Mare, printr-un hrisov în care o vie de
pe Socola era donată Mănăstirii Neamţului. La început s-a numit Goas
- Bucium, apoi Iaşi Bucium, actualmente SC Agroindustriala Bucium SA.
Oenolog - Florin Văraru
Volumul de vin produs anual
600.000 L
Rezerve/ Colecție/ Vinotecă (nr. de sticle) - 128.000 buc.
Cel mai vechi vin de colecţie este o Fetească Albă din recolta anului 1958.
De asemenea, în colecţie se află și un Vermut din 1958.
Repere de localizare
Regiunea Viticolă Iaşi-Bucium, localitatea Iaşi, județul Iaşi
Scurtă descriere a vinurilor participante în concurs
BUSUIOACĂ DE BOHOTIN, 2015, DULCE
- CATEGORIE VINURI ROZE
Este un vin autentic, obținut din struguri din zona Bohotin.
Prețios și revigorant, vinul nobil Busuioacă de Bohotin (”Regina
vinului moldovenesc”) încântă simțurile cu mirosul și aromele sale
inconfundabile de grepfrut. Acesta se caracterizează prin gust elegant,
ușor amărui, aciditate sprințară și note fructate pline de rafinament.
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FETEASCĂ NEAGRĂ, MERLOT, CABERNET SAUVIGNON,
2015, DEMISEC
- CATEGORIE VINURI ROȘII
Este un vin din gama POEM, un cuvée perfect echilibrat între trei soiuri distincte, dar
complementare, valorifică caracterul olfactiv discret, dar specific soiului Fetească
Neagră, prin asocierea cu vigoarea și forța renumitului Cabernet Sauvignon și delicatețea soiului
Merlot. Cheia îngemănării cu succes a acestor caracteristici este criptată în simbolurile regalității
și a puterii, specifice soiului Cabernet Sauvignon, a libertății și a avântului delicatului Merlot și a
feminității soiului Fetească Neagră. Maturat 6 luni în baricuri de stejar, acest cupaj fin, foarte ușor
astringent, cu o complexitate aromatică specială, oferită de notele de prune uscate și condimente,
reprezintă o poezie de arome și gust distincte.
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DYONISOS SA
Proprietar: Furtuna Vintilă Horia
www.cotesti.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
81 ha
Plantațiile de viță de vie au fost reînnoite prin programe de reconversie,
cu soiuri precum Fetească Neagră, Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc,
Traminer, Riesling de Rin.
Scurtă descriere a cramei
Dyonisos Cotești, societate și cramă construită în mijlocul plantației de
81 ha cu viță de vie, în comuna Cotești, așezată la poalele dealurilor ce
formează piemontul carpatic, alintată de razele soarelui binefăcător, în
special toamna când strugurii oferă cea mai caldă ofrandă trudei de peste
an.
Volumul de vin produs anual
Capacitate de producție: 10.000 hl anual
Repere de localizare
Sat Budești, comuna Cotești, județul Vrancea
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
FETEASCĂ NEAGRĂ, MUSCAT OTTONEL, 2016, DEMIDULCE
- CATEGORIE VINURI ROZE
Acest vin a reprezentat și o încercare de a vedea dacă strugurii
de Fetească Neagră obținuți în urma reconversiei plantației mai
au aceeași tipicitate. La vinurile roze se remarcă o explozie de arome față
de fermentarea în roșu, nemaiîntâlnită până atunci în cramă. Totodată,
este un vin sobru, cu note citrice.
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EXIMCIIAP SRL
CRAMA TATA ȘI FIUL
Proprietar: Apostol Radu Costel
www.cramatatasifiul.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
65 ha
În 2011 s-au achiziţionat de la aproximativ 89 proprietari 50 hectare vie
bătrână, a fost defrişată şi s-au plantat în anul 2011 soiurile: Fetească
Neagră, Cabernet Sauvignon şi Merlot, soiuri de struguri roşii care
au găsit un mediu proprice pentru a se dezvolta şi a dezvolta totodată
caracteristicile extraordinare pentru obţinerea unor vinuri roşii de calitate.
În anul 2014 a fost prima recoltă la Nicoreşti, strugurii au fost culeşi
manual şi vinificaţi la Crama Tata şi Fiul. În anul 2016 au mai fost plantate
13 hectare cu Tămâioasă românească.
Scurtă descriere a cramei
În anul 2004 a fost achiziţionată prin licitaţie publică crama de la Nicoreşti,
zonă foarte cunoscută pentru soiurile de struguri roşii. Din 2004 şi până
în prezent au fost făcute numeroase îmbunătăţiri şi modernizări la cramă
şi la linia de vinificaţie. Până în 2010 au fost achiziţionaţi struguri de la
asociaţiile din zonă şi diverşi proprietari. Observând o scădere a calităţii
strugurilor şi faptul că viile nu mai sunt îngrijite corespunzător s-a început
un amplu plan de achiziţie de terenuri (vii bătrâne) pentru a le defrişa şi
începe un plan de reconversie şi restructurare a plantaţiilor, cu soiuri pure
100% certificate.
Vinurile sunt depozitate şi condiţionate în rezervoare de inox şi
fermentatoare cu temperatură controlată şi, după caz, maturate în butoaie
de stejar de 225 litri tip Bordeaux, pentru a fi apoi lăsate la învechit în
sticle, în hrubele cramei.
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
Strugurii sunt procesați la Apcovin - Crama Tata și Fiul
Repere de localizare
Str. Calea Moldovei Nr. 35, Focşani - Vrancea

FETEASCĂ NEAGRĂ, 2014, SEC
- CATEGORIE VINURI ROȘII
Vin de culoare rubiniu închis, cu arome de fructe de pădure și
condimente. Gustativ, vinul are o structură puternică, dar fină,
pe care sunt așezate armonios aromele menționate mai sus, iar în gustul
prelung evoluează în taninuri plăcute.
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Muntenia
și Dobrogea

Comisie regiune
PREȘEDINTELE JURIULUI
Dr. ing. Badea Petre - Vicepreşedinte ADAR
MEMBRII COMISIEI
Dr. ing. Lăcureanu Gabriel - Membru ADAR
Ing. Mihai Baniţă - Membru ADAR
Dr. ing. Aurora Ranca - Membru ADAR
Ing.Tudor Cristian - Membru ADAR

24 |

| 25

DOMENIUL VLĂDOI
Proprietar: Anca-Maria Vlădoi

Scurtă descriere a cramei
Totul a început în 1924, când bunicul Niculae, împreună cu alte familii din
zona Drăgăşanilor, a întemeiat aşezarea Siminoc, unde avea să înființeze
apoi prima plantaţie de vie cu soiuri hibride şi nobile, aduse din zona
Drăgăşanilor. După 1989, familia a redobândit moştenirea bunicilor, o vie
de aproape 19 ha, îmbătrânită şi vlăguită, pe care, începând cu 1995 o
va vinifica în crama proprie. După anul 2005 se decide înlocuirea totală
a butaşilor de viţă, cu soiuri cu o capacitate mai mare de acumulare a
zaharurilor şi a aromelor, în detrimentul cantităţii.
Proiectul de modernizare al cramei a fost aprobat în 2009, el prevăzând şi
un sistem de irigare prin picurare, precum şi achiziţia unui tractor viticol
cu utilajele aferente. Finanțarea obținută în urma aprobării proiectelor de
modernizare a dus la crearea unei plantaţii tinere, cu soiuri superioare,
valorificate prin vinificatoare din inox, fermentare controlată, presă
pneumatică şi alte utilaje necesare obţinerii unui vin de calitate.
Astfel, a luat naştere o cramă modernă la Siminoc care valorifică doar
strugurii produși în plantația proprie, ducând la obținerea unui vin premium
sub brandul Domeniul Vlădoi.
Mustul ravac, înnobilat cu drojdii selecționate pentru fiecare soi în parte,
supravegheat îndeaproape pe toată durata fermentării controlate, a dus
la crearea unei game premium de vinuri, botezată „Ravak”. Alte game
premium de vinuri sunt „Pivnița Basarabilor” și „Anca Maria”.
Volumul de vin produs anual
90.000 L
Repere de localizare
Localitatea Murfatlar, jud. Constanţa
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Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
17 ha
Soiuri: Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Syrah, Merlot, Riesling,
Fetească Regală, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscat Ottonel, Pinot
Gris, Tămâioasă Românească.

B

www.domeniulvladoi.ro

A I B U N VIN
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Anca-Maria Vlădoi și Ioan Vlădoi

Scurtă descriere a vinurilor participante în concurs
SAUVIGNON BLANC, 2016, SEC
GAMA ANCA - MARIA
- Câștigător al Concursului Povești cu vinuri românești, 2017, Categoria Vinuri Albe
Culoarea galben-verzuie a vinului denotă un vin tânăr. Aromele sale olfactive sunt
puternice, ies bine în evidență, trădează prospețime și note vegetale elegante (urzică, soc și ardei
gras). Gustul său ne surprinde cu o mineralitate ridicată, specifică arealului Siminoc și mai ales zonei
Murfatlar. Pentru a fi apreciat la adevarata valoare, temperatura optimă de servire este de 9-12˚ C.
FETEASCĂ NEAGRĂ, 2016, SEC
GAMA RAVAK
- Câștigător al Concursului Povești cu vinuri românești, 2017, Categoria Vinuri Roze
Acest roze are culoarea strălucitoare a foiței de ceapă și ne îmbie să îl consumăm în
după-amiezile de vară. Mirosul este proaspăt și combină arome de caise, compot de
piersici și flori de trandafir. Gustul este fin, echilibrat cu note de agrișe, caise și pere crude.
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FREI ANDY SRL
CRAMA Licorna Winehouse
Proprietar: Virgil Harabagiu

Scurtă descriere a cramei
Tehnologia folosită ne ajută să ne atingem obiectivele: acumularea
compușilor gustativi și aromatici în boabele strugurelui și menținerea
strugurilor sănătoși. Centrul de vinificație a fost construit în 2013, cu o
capacitate de prelucrare a strugurilor de 150 tone anual. Este echipat cu
tehnică de vinificație din cea mai nouă, iar accentul este pus pe vinificația
vinurilor roșii. Strugurii albi din parcelele ce dețin soiuri valoroase, care
pot ajunge la valoarea maximă de calitate în unii ani, sunt de asemenea
prelucrați în vase de lemn de stejar franțuzesc cu o supraveghere atentă
și pe o durată mai mare de timp.
Capacitatea liniei de îmbuteliere este de 1000 de sticle/oră, iar operațiunea
de îmbuteliere se efectuează în cele mai riguroase condiții de igienă,
într-un spațiu special amenajat în cadrul centrului. Vinurile proaspăt
îmbuteliate beneficiază de o perioadă de învechire de minimum două luni.
Abia apoi ajung pe piață.
Depozitul de produse este compartimentat în două zone: una pentru
învechirea sticlelor cu vin, iar cealaltă pentru stocarea produselor pregătite
de livrare. Ambele zone integrează aproximativ 100.000 sticle în cele mai
corecte condiții de temperatură și umiditate.
Crama, așa cum poate fi admirată în prezent, a fost deschisă în 2013,
însă locul s-a îmbogățit de poveste mulți ani înainte ca Licorna să fie o
inspirație pentru nume.
Oenolog: Gabriel Lăcureanu
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Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
Licorna Winehouse deține o suprafaţă viticolă de 20 ha, cărora, în funcție
de specific, li se aplică tehnici de îngrijire și întreținere pe tot parcursul
anului.
Soiurile cultivate: Sauvignon Blanc, Fetească albă, Tămâioasă românească,
Fetească neagră, Merlot, Cabernet Sauvignon.

ȘU

www.licornawinehouse.ro

A I B U N VIN

Volumul de vin produs anual
Capacitate de producție: 120.000 L

Gabriel Lăcureanu

Repere de localizare
Licorna Winehouse este poziționată în Podgoria Dealu Mare, în localitatea Gura Vadului, la 7 km de
orașul Mizil, pe traseul dintre Ploiești și Buzău.
Scurtă descriere a vinurilor participante în concurs
CABERNET SAUVIGNON, 2014, SEC
GAMA ANNO
- Câștigător al Concursului Povești cu vinuri românești, 2017, Categoria Vinuri Roșii
Un vin viu de culoare roșie intensă, cu parfum ce aduce a fructe roșii coapte, prune
supracoapte și nuanțe vegetale. În scurt timp de la deschidere apar notele de maturare
în baricuri de origine franceză și românească cum ar fi nucă de cocos, piper negru, scorțișoară etc.
Gustul este plin, cu tanini moi, fructat, armonios și un gust de intensitate medie spre înaltă.
Asocieri culinare: carne roșie, fripturi sau grătar în sânge, mâncăruri grase, gâscă, piept de rață,
miel, paste cu sos, midii, brânzeturi puternic aromate.
Temperatura recomandată de servire: 13°C -15°C
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FREI ANDY SRL
CRAMA Licorna Winehouse
Proprietar: Virgil Harabagiu
www.licornawinehouse.ro

CABERNET SAUVIGNON, SHIRAZ, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ROZE
Un vin cu o componență complexă aromatică, cu parfum exotic
de physalis și condimente piper alb, scorțișoară aduse de soiul
Syrah, care constituie 20% din conținutul cuvée-ului. Gustul
este plin, proaspăt, revigorant, echilibrat, cu tente ușoare de rodie și fructe
roșii în coacere, datorate Cabernet Sauvignon-ului.
Postgustul lung cu nuanțe plăcute, proaspăt-amărui.
Asocieri culinare: somon afumat, ton la grătar sau crud, păsăret cu legume
la cuptor.
Temperatura recomandată de servire: 10°C -12°C

30 |

| 31

OCTIMA VINIS SRL
CRAMA Gramofon Wines
Proprietar: Marcel Pascu
www.gramofonwine.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
Podgoria se întinde pe o suprafaţă de 25 ha de teren cultivate cu viţă de
vie, într-o paletă diversă: 4,6 ha Merlot, 3,25 ha Sauvignon Blanc, 2,8 ha
Fetească Regală, 3,25 ha Fetească Neagră, 1,5 ha Muscat Ottonel, 9,6 ha
Chardonnay.
Scurtă descriere a cramei
Societatea ce administrează cele 25 de ha de viţă de vie a fost înfiinţată
în anul 2011, fiind amplasată în podgoria Dealu Mare, zonă ce se află pe
aceeaşi paralelă cu renumitele podgorii Bordeaux-Franţa şi Toscana-Italia.
Plantaţiile de viţă de vie se află în vecinătatea oraşului Urlaţi, într-o zonă
cu rezonanţe vechi balcanice.
Via este tânără, plantată începând cu anul 2009, la distanţă de 2,2 m,
iar suprafeţele relativ mici din fiecare soi cultivat permit o întreţinere
riguroasă a plantaţiei. Diversitatea soiurilor atent alese şi calitatea bună a
strugurilor oferă posibilitatea obţinerii unor vinuri premium atât din gama
soiuri pure, dar şi din cupajele originale şi îndrăzneţe.
Crama Gramofon Wine a apărut în anul 2015 şi este situată într-o zonă în
care istoria, peisajul şi pasiunile se împletesc natural, într-un ritm ce dă
melodicitate vieţii cotidiene.
Volumul de vin produs anual
40.000 L
Repere de localizare
Comuna Iordăcheanu, jud. Prahova

Scurtă descriere a vinului participant în concurs
SAUVIGNON BLANC, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ALBE
Vinificat în stilul Lumii Noi, tânăr, sec, vioi, galben-verzui, cu
nuanțe sclipitoare portocalii. Structura de ansamblu este
armonioasă, cu arome de flori de soc, urme de salcâm și fructe albe
(cireșe albe, dude) completat de note ușoare de mineralitate. Posgustul
e lung, discret, ce continuă să te acapareze cu delicatul gust de grepfrut.
Conținut în zahăr (g/l) = 0,8
Tărie alcoolică = 13,9 % vol.
Aciditate = 4,83
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CRAMA VIIȘOARA
Proprietar: Albu Gheorghe
www.cramaviisoara.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
96 ha.
Soiurile cultivate: Sauvignon Blanc, Fetească Albă, Fetească Neagră, Pinot
Noir, Merlot, Chardonnay, Pinot Gris, Cabernet Sauvignon.
Scurtă descriere a cramei
Viile de la Viișoara sunt tinere toate, replantate. Se dă o atenție deosebită
tehnologiei de întreținere a viței de vie, în sensul că unitatea dispune
permanent de specialiști care verifică evoluția în vegetația viței de vie.
La Viișoara culesul viei se face doar manual, când strugurii ajung să adune
destul zahăr pentru fiecare soi în parte.
Plantațiile de viță de vie sunt terenuri expoziționale, cele mai multe pe
pantă și astfel au o expunere foarte bună la soare. Acești struguri sunt
practic mângâiați de razele soarelui și astfel devin struguri de cea mai
bună calitate.
Volumul de vin produs anual
9800 HL
Repere de localizare
Sat Viișoara, Jud. Constanța
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
PINOT GRIS, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ALBE
Un vin cu o personalitate deosebită, bogat în gust, cu arome
fructate.
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CONACUL CEPTURA
Proprietar: Conacul Ceptura SRL
www.vinaliaceptura.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
Suprafața de 10 ha cu vița de vie, cu următoarele soiuri: Sauvignon Blanc,
Fetească Neagră, Tămâioasă românească, Merlot, Cabernet Sauvignon,
Shiraz.
Scurtă descriere a cramei
Întrucât plantația și crama sunt nou înființate, ținta companiei este de a
oferi un concept integrat de promovare a zonei și a vinurilor produse aici,
pornind de la cultivarea viței de vie și până la procesele complexe de
producție, vânzarea vinurilor, organizarea degustărilor, oferind totodată
servicii de cazare, restaurant și agrement.
Volumul de vin produs anual
20.000 L urmând a produce în viitor aprox. 45.000 L
Repere de localizare
Ceptura de Jos, Prahova, România
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
MERLOT, SHIRAZ, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ROZE
Un vin proaspăt, îmbinând elegant vioiciunea Shiraz-ului cu
amprenta inegalabilă a soiului Merlot. Cules târziu, a adunat o
tărie alcoolică mai mare, 14%, dar rămânând prietenos și agreabil.
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DOMENIILE URLAȚI
Proprietar: Ștefan Rădulescu
www.domeniileurlati.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
100 Ha.
Soiurile cultivate sunt: Fetească Albă, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel,
Riesling, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon.
Scurtă descriere a cramei
Podgoria Dealu Mare își are rădăcini adânci în istoria locului. Prin secolul
IV, în această podgorie regele vizigot Atanaric și-a ascuns comoara,
cunoscută sub denumirea de “Cloșca cu puii de aur” sau “Tezaurul de la
Pietroasa”. Se presupune că atunci când acest tezaur a fost ascuns de
vizigoți de teama hunilor, cultura viței-de-vie ocupa un loc important pe
aceste meleaguri. Existența unor localități cu vii este atestată documentar
începând cu secolul al XV-lea. Astfel, satul Bucov era proprietatea
logofătului Stanciu (1492), iar o parte din satul Calugăreni aparținea
mănăstirii Snagov (1464). Cele mai multe documente care atestă existența
unor vii în această zonă aparțin voievodului Radu Ștefan (1602-1611).
În anul 2007 compania S.C. Domeniile Dealu Mare Urlați redă strălucirea
de odinioară zonei, deja intrată în istorie încă de la anul 1700, investiția
în tehnologizare și replantare ajungând la aproximativ 4 milioane de Euro.
În anul 2008 societatea a primit premiul de excelență pentru compania cu
cele mai performante utilaje pentru producerea vinului. Încă de la început,
strategia companiei a fost de a pune calitatea pe primul loc. Plantațiile de
viță de vie din patrimoniul companiei, împărțite între Urlați și Ceptura, au
avantajul expunerii totale spre sud, fapt ce asigură o insolație maximă de-a
lungul perioadei de vegetație. Situarea la aceeași latitudine cu Bordeaux,
oferă regiunii vini-viticole Dealu Mare posibilitatea obținerii unor vinuri
roșii și albe de excepție.
Pasiunea și atenția cu care vinurile au fost create au adus în timp aprecieri
la numeroase concursuri interne și internaționale, obținându-se distincții
pentru vinurile special create canalului Horeca: Incantation, Saac, Paganus
și Trei Pești.
Portofoliul companiei a fost construit în spiritul promovării vinurilor
premium. Astfel, deși exista o delimitare între produsele adresate canalului
Horeca și cele destinate retail-ului, nimic nu face rabat de la ideea de
calitate. Între vinurile adresate exclusiv canalului Horeca enumerăm:
Incantation, Saac, Trei Pești, Paganus, Via Roz. Acestea sunt completate
de vinuri din gamele: La Origine, Domeniile Urlați, Casa Domnească sau
România Pitorească.
Un produs aparte, care leagă tradiția locurilor cu prezentul și pentru
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care compania a investit în promovarea pe piață este Pelinul. Prin
tradiție, Pelinul de Urlați este cel mai cunoscut produs de acest tip din
România. De aceea, grija pentru ca această tradiție să continue a ocupat
întotdeauna un loc important în strategia companiei.
Volumul de vin produs anual
Capacitatea cramei 1.000.000 L
Repere de localizare
Urlați, Jud. Prahova
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
FETEASCĂ NEAGRĂ, 2014, SEC
- CATEGORIE VINURI ROȘII
Soiul acesta, un simbol pentru România, autentic și reprezentativ pentru arealul Dealu
Mare, este rezultatul înfrățirii celor trei factori: terroir, plantația viticolă, oenologia. Vinul
din gama Paganus a fost selecționat atent și condiționat cu foarte puține intervenții
fizico-chimice (fără filtrare), iar rezultatul este un vin tipic, un vin-școală pentru acest soi autohton,
care dezvoltă arome puternice de prune uscate și alte fructe confiate, datorită prezenței aromelor
primare tipice soiului. Un vin expresiv, corpolent, dar cu caractere fine, bine conturate, poate fi servit
alături de carne pregătită la grătar. A se servi la 17-18°C.
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STENOTA WINERY
Proprietari: Ioan Antonio Tache și Victor Poiană
www.stenota.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
25 ha
Soiuri cultivate: Fetească Albă, Fetească Neagră, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Sauvignon Blanc
Scurtă descriere a cramei
Denumirea societății Stenota vine de la o fostă cetate romană aflată în
regiunea Dealu Mare pe bazele căreia ulterior s-a format orașul Urlați.
Societatea deține o cramă modernă, unde calitatea vinurilor este o
prioritate. Sunt produse 13 sortimente de vin.
Volumul de vin produs anual
100.000 L
Repere de localizare
Urlați, Jud. Prahova
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
MERLOT, 2014, SEC
- CATEGORIE VINURI ROȘII
Vinul are o culoare rubinie, dezvoltă arome complexe de
zmeură, cireșe, coacăze, cu note secundare de ciocolată. Un
vin cu o savoare remarcabilă, complex, cu taninuri blânde. Este un vin
puternic alcolizat (14.8 % alcool) și a fost ținut în baric de stejar franțuzesc
timp de 16 luni.
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Oltenia

Comisie regiune
PREȘEDINTELE JURIULUI
Dr. ing. Gavrilescu Ion - Membru ADAR
MEMBRII COMISIEI
Prof. dr. ing. Ioan Nămoloșanu - Președinte de onoare ADAR
Prof.dr.ing. Arina Antoce - Membru ADAR
Dr. ing. Cristina Vladu - Membru ADAR
Dr. ing. Gheorghe Mirela - Membru ADAR
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VITICOLA CORCOVA SRL
Proprietari: Șerban Dâmboviceanu & Roy
www.corcova.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
59 ha.
Soiuri cultivate:
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Pinot Noir, Fetească Neagră,
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Viognier.
Scurtă descriere a cramei
Compania Viticola Corcova, o proprietate Roy & Dâmboviceanu, a luat
ființă în anul 2005, moment în care, dintre cele 470 de hectare de viță de
vie pe care le-a deținut IAS-ul Corcova, mai rămăseseră doar 18 hectare,
iar cramele, construite de prinţul Anton Bibescu la începutul secolului al
XX-lea, erau în ruină.
În vara anului 2005, firma a cumpărat 12 hectare din via plantată de
IAS Corcova și aproximativ 50 hectare de teren plantate cu vie în stare
degradată, în satul Jirov. Ambele amplasamente fuseseră plantate cu
viță de vie încă din timpul moșiei familiei Bibescu și pretabilitatea lor
pentru cultura viţei de vie era confirmată. Ulterior, compania a solicitat o
finanțare din fondurile Sapard pentru înlocuirea viței de vie îmbătrânite și
replantarea cu soiuri de calitate superioară. Proiectul a primit finanțarea și
a fost finalizat în anul 2007.
Cramele au fost complet renovate și modernizate în perioada 2008-2009.
Cu sprijinul FEADR (Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare
Rurală), cramele au fost dotate cu utilaje și echipamente moderne care
înlesnesc procesarea, conform standardelor europene.
Volumul de vin produs anual
300.000 L
Repere de localizare
Corcova, Jud. Mehedinţi

Scurtă descriere a vinurilor participante în concurs
SAUVIGNON BLANC, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ALBE
Arome proaspete și intense de fructe exotice, citrice și merișor.
Gustul este viu și rotund, cu note de lămâie, grepfrut și papaya.

CABERNET SAUVIGNON, SHIRAZ, MERLOT, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ROZE
Un roze plin de viață, cu pronunțate arome de fragi și lămâie, ce
îi dau prospețime și un farmec aparte.
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CASA DE VINURI NEGRINI SRL
Proprietar: Cristina Viorica Negrini Gheorghe
www.negrini.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
7 ha
În 1990, Casa de Vinuri Negrini a cumpărat fosta proprietate a generalului
Teodrini, ilustru personaj în istoria interbelică a României, proprietate
cu amprentă istorică din podgoria Drăgășani. Achiziția cuprindea 10 ha,
dintre care 7 ha plantate cu viță de vie. În mijlocul proprietății se află un
conac și o cramă. Aici, Casa de Vinuri Negrini a replantat via cu soiurile:
Fetească Regală, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot și Negru
de Drăgășani.
Scurtă descriere a cramei
De ce Negrini ?
“Este unul dintre cele trei prenume ale mele, pus de tatăl meu,
care a fost oenolog. Via și vinul erau pasiunile vieții lui. Proprietatea a
aparținut Generalului Teodorini și este unul din domeniile cunoscute în
zonă, alături de cele ale lui Știrbey și Brătianu. După moartea tătălui meu,
moștenind acestă proprietate, am hotărât să duc mai departe tradiția
familiei, să creez o cramă, un vin, un nume în memoria părinților mei”
- Cristina Viorica Negrini Gheorghe, fondatoarea Casei de Vinuri Negrini.
Prin sortimentele existente, au reînviat atât tradiția, cât și faima acestor
vinuri alese. Simbolul Negrini, balerina, a fost ales în cinstea predecesorului
acestei case de vinuri, ca urmare a poveștii de dragoste dintre el și o
balerină din Italia. Urmașii săi, care i-au onorat memoria, împlinindu-i visul
de a deține o podgorie, produc vinurile îmbuteliate sub eticheta balerinei,
ca un simbol al eleganței, bunului gust, dar și al dragostei și pasiunii.
Volumul de vin produs anual
40.000 L
Repere de localizare
Crama Negrini, strada Avram Iancu, nr. 101, Drăgășani, jud. Vâlcea

Scurtă descriere a vinului participant în concurs
SAUVIGNON BLANC, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ALBE
A fost vinificat după tehnologia Lumii Noi, perioada de
fermentare fiind de 40 de zile, la o temperatură de 12 grade
Celsius. A fost obținut doar din must ravac. Are o culoare galben-verzui, cu
arome florale și citrice, iar gustul este proaspăt și vioi.
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SANVINO PROD SRL
7ARTS WINERY
Proprietari: Sandu Tiberiu, Sandu Suzana

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
Suprafață de 32 ha, având următoarele soiuri: Merlot, Cabernet Sauvignon,
Fetească Neagră, Shiraz, Sauvignon Blanc, Fetească Albă, Tămâioasă
Românească.
Scurtă descriere a cramei
7ARTS reprezintă un proiect nou ce a luat naștere într-un loc cu peste
200 de ani de tradiție în viticultură și vinificație din regiunea Dealurile
Olteniei, DOC Banu Mărăcine. O cramă veche, complet refăcută și utilată
cu tehnologie de ultimă generație, aflată la poalele dealului pe care se
află plantația de 30 ha reînființată în anul 2009. Imaginea sticlelor reflectă
conținutul: soiuri tradiționale și internaționale exprimate în stil modern.
Etichetele reprezintă lucrările artistei Angela Szabo.
Volumul de vin produs anual
110.000 L
Repere de localizare
Dealurile Olteniei-DOC Banu Mărăcine Breasta
Scurtă descriere a vinurilor participante în concurs
SAUVIGNON BLANC, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ALBE
Un vin cu o culoare galben pai, având corp ușor și o aciditate
medie. Cucerește printr-un spectru aromatic cu note de lămâie,
măr verde și piersică.
FETEASCĂ NEAGRĂ, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ROȘII
Are o culoare intensă, rubinie, iar olfactiv, predomină arome de
fructe negre de pădure. Gustativ regăsim gemul de prune și condimentele.
Are posgust de durată.
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Castel Stârmina, Mehedinți
www.vinarte.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
În perioada 2001 - 2008 au fost plantate 41 ha cu viţă de vie din soiurile
Cabernet Sauvignon, Merlot, Negru de Drăgăşani, Fetească Neagră, Novac,
Tămâioasă Românească şi Sauvignon Blanc.
Scurtă descriere a cramei
Un amplu program de lucrare şi exploatare a viilor şi de modernizare
a tehnologiei în cramă a fost terminat în 2009 la Stârmina, în jud.
Mehedinţi. Datorită aşezării în regiunea de sud-vest a ţării, în apropiata
vecinătate a Dunării, cu un climat avantajat de influenţa mediteraneană,
această podgorie a produs întotdeauna vinuri remarcabile. Datele
climatice statistice confirmă că aici există o temperatură ideală tot timpul
anului şi un număr semnificativ de ore însorite (un studiu scris în 1868
menţionează că “soarele străluceşte deasupra podgoriilor tot timpul zilei”),
elemente foarte importante în atingerea maturităţii complete a strugurilor.
Aceste podgorii au menirea deosebită de a produce vinuri cu un caracter
deosebit, atât roşii, cât şi albe. Domeniul este administrat de Vinarte SA.
Repere de localizare
Stârmina, jud. Mehedinţi
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
PINOT NOIR, MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, FETEASCĂ
NEAGRĂ, 2016, DEMISEC
- CATEGORIE VINURI ROZE
NOTE DE DEGUSTARE:
Vizual: limpede strălucitor cu o culoare roz intens şi reflexii arămii.
Olfactiv: profund, intens, arome de fructe de pădure bine coapte, căpşuni,
cireşe, nuanţe de condimente.
Gustativ: demisec, plin, savuros, uşor acid, cu un postgust intens.

50 |

| 51

V.INC SRL
Proprietari: Luciana Bryce, Graham Bryce, Yves Schretlen,
Teodor Mardale
www.vinc.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
Suprafață de 18 ha, având următoarele soiuri: Tămâioasă Românească,
Sauvignon Blanc, Fetească Neagră, Merlot, Cabernet Sauvignon.
Scurtă descriere a cramei
Crama V.inc este o afacere de familie, în anul 2009 s-au pus bazele
firmei S.C. V.INC S.R.L. iar un an mai târziu, a fost plantată, la 10 de km
de Segarcea, în satul Drănic, via denumită mai târziu „Via lui Mardale”.
Amplasamentul de pe Dealul Viilor, un deal cu orientare sudică aproape
de râul Jiu, unde este asigurată mereu o bună aerisire a plantaţiei şi
numeroase zile însorite necesare maturizării strugurilor în cele mai bune
condiţii, contribuie la obţinerea unui vin de calitate, cu personalitate şi
buchet desăvârşit.
Vinurile obținute sunt seci şi nebaricate, păstrate în vase de inox, şi
pregătite oricând să ofere aroma strugurelui abia cules, un gust proaspăt
și ușor de recunoscut.
Volumul de vin produs anual
15.000 L
Repere de localizare
Moțăței-Gară, Șoseaua Gării, nr. 2, jud Dolj
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
CABERNET SAUVIGNON, 2015, SEC
- CATEGORIE VINURI ROZE
Este rezultatul vinificării în roze a soiului Cabernet Sauvignon.
Un vin vivace, cu aromă intensă susţinută de nuanţe de fructe
roşii, fragi şi rodii, cu o aciditatea plăcută şi un plus de fineţe datorită
lipsei taninilor (specifici vinificării în roşu). Este bine echilibrat, cu un corp
modest, dar bine susţinut.
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DOMENIILE MENNINI SRL
Proprietar: Paolo Mennini
www.cramamennini.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
74 ha
Soiuri cultivate: Negru de Drăgăşani, Muscat Ottonel, Tămâioasă
Românească, Chardonnay, Sauvignon Blanc etc.
Scurtă descriere a cramei
Crama Mennini, cu o capacitate de peste 1 milion de litri, a fost construită
în anul 2012 şi este dotată cu tehnologia modernă necesară producerii
unor vinuri de calitate superioară.
Este una dintre primele crame româneşti care produce vin spumant şi
frizante.
Volumul de vin produs anual
400.000 L
Repere de localizare
Podgoria Drăgăşani, la 20 km de mun. Drăgășani, sat Strejeşti, Com.
Colibaşi, jud. Olt
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
NEGRU DE DRĂGĂȘANI, MERLOT, 2014, SEC
- CATEGORIE VINURI ROȘII
Un cupaj potent, roșu rubiniu, cu aromă dominantă de cireșe
negre și mix de fructe de pădure. Buchetul expresiv este
completat de note de vanilie și de condimente intensificate de note de
baric. Bine echilibrat, cu tanini fermi, este un partener ideal al preparatelor
din vânat.
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Transilvania

Comisie regiune
PREȘEDINTELE JURIULUI
Dr. ing. Popa Dorin - Vicepreședinte ADAR
MEMBRII COMISIEI
Ing. Aurelia Aldea - Membru ADAR
Ing. Rodica Părău - Membru ADAR
Ing. Mariana Mărginean - Membru ADAR
Ing. Florin Gheorghe Aldea - Membru ADAR
Ing. Stătescu Delia - Membru ADAR
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CASTEL VINUM SRL
CRAMA VILLA VINEA
Proprietar: Castel Vinum SRL
www.villavinea.com/ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
Suprafața viticolă: 32 ha
Sunt cultivate atât soiuri autohtone: Fetească Regală, Fetească Albă - cât
și soiuri internaționale - Sauvignon Blanc, Gewurztraminer și Riesling
de Rhin. În plus, este cultivat și un soi absolut nou pentru DOC Târnave
și România - Kerner. Tot ca o premieră pentru Târnave, circa 8 ha sunt
plantate cu struguri roșii: Fetească Neagră, Merlot, Pinot Noir și Zweigelt.
Scurtă descriere a cramei
Vinurile VILLA VINEA sunt rezultatul unui microclimat unic, seva unui
pământ extraordinar, amplasat pe valea râului Târnava Mică, una dintre
cele mai vechi regiuni viticole ale Transilvaniei. Combinația de soiuri
plantate pe pantele cu expoziție predominant sudică, este unică. Vânturile
vestice și nord-vestice favorizează reglarea ritmului viței de vie, evaporând
apa în exces provenită din roua dimineții, ceață sau precipitații, ajutând,
astfel, ca strugurii să rețină zaharuri, aciditate tipică și arome specifice
acestui terroir.
Crama este o construcție nouă cu o arhitectură ce amintește de vechile
turnuri de prin satele Transilvaniei. Sub pământ, se află tancurile de inox,
în care fermentează, la temperatură controlată, mustul care se transformă
în vin. Povestea vinului, în cramă, începe de pe “acoperișul” ei, de
unde strugurii cad într-un desciorchinător și mai jos, ajung într-o presă
pneumatică. Din strugurii presați cu grijă, mustul ajunge în tancuri și își
începe metamorfoza.
Volumul de vin produs anual
80.000 sticle
Repere de localizare
Strada Principala 243, Mica, Mureș
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Scurtă descriere a vinului participant în concurs
KERNER, 2015, SEC
- CATEGORIE VINURI ALBE
Deschidere fină, aromată; culoare
galben deschis spre galben pai. Buchet
fin de fructe, mere proaspete, piersici și caise; o
aromă ușoară de nucșoară completează experiența
gustativă. Uscat în gură, finisajul proaspăt și
suculent, ușor mineral. Pentru zona de cultivare
tipică, Kerner Villa Vinea aduce aciditate și un finisaj
moale.
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SCDVV BLAJ
www.scvblaj.ro

Structura plantaţiei
Dintre soiurile cultivate amintim: Fetească Albă, Fetească Regală, Muscat
Ottonel, Traminer, Riesling.
Scurtă descriere a cramei
Existenţa unei viticulturi străvechi, dezvoltate, de bun renume, în centrul
Transilvaniei, a impus necesitatea studierii aprofundate a acestui sector.
În acest scop au fost înființate staţiuni experimentale viticole, care să
contribuie la rezolvarea pe cale ştiinţifică a cerinţelor legate de creşterea
cantitativă şi calitativă a producţiei de struguri. De-a lungul istoriei
remarcabile a stațiunii, care începe în anul 1946, un accent deosebit
a fost pus pe modernizarea plantaţiilor, introducerea pe scară largă a
mecanizării şi pe dezvoltarea bazei tehnico-materiale. În cadrul acestui
amplu program a fost amenajată în terase cca. 80 % din suprafaţa viticolă
a staţiunii (la începutul anilor 1970), iar noile plantaţii au fost înfiinţate cu
viţe provenite din clonele şi soiurile obţinute la staţiune.
În scopul aprofundării cercetărilor de oenologie şi pentru valorificarea
superioară a producţiei de struguri, în anul 1974 s-a dat în funcţiune
Combinatul de vinificaţie, dotat cu instalaţii moderne, de mare randament
pentru vinificaţia primară, condiţionare, stabilizare şi îmbuteliere.
În prezent sectorul de cercetare specializat în viticultură şi vinificaţie
cuprinde 9 compartimente şi anume: Genetică şi ameliorare, Producerea
materialului săditor viticol, Agrotehnică, Ecologie viticolă, Agrochimie,
Fiziologie şi Biochimie, Protecţia plantelor, Vinificaţie, Chimia vinului şi
microbiologie, Floricultură.
Volumul de vin produs anual
aprox. 100.000 L
Repere de localizare
Blaj, Str Gh. Barițiu, Nr 2, Județul Alba
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Scurtă descriere a vinului participant
în concurs
TRAMINER ROZ, 2014, SEC
- CATEGORIE VINURI ALBE
Conc. alcoolică (% vol): 14.24
Zaharuri total (g/l): 1.8
Aciditatea totală (g/l): 6.23
Aciditatea volatilă (g/l): 0.39
Extract sec total, (g/l): 25.5
Dioxidul de sulf (SO2) total (mg/l): 170
Dioxidul de sulf (SO2) liber (mg/l): 45
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CRAMA LA SALINA
www.cramalasalina.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
Suprafața cultivată cu viță de vie: 41.36 ha
Soiuri: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Muscat Ottonel, Riesling
de Rin, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Neuburger.
Scurtă descriere a cramei
Așa cum o sugerează numele cramei, podgoria este amplasată în imediata
apropiere a Salinei Turda, mai exact la aproximativ 100 de metri de aceasta,
pe Dealurile Durgău, zonă cu tradiție seculară în viticultură, ce datează din
perioada Imperiului Roman, pe vremea când așezarea cunoscută astăzi
sub numele de Turda se numea Potaissa.
Crama La Salina s-a născut în inima Transilvaniei, într-o zonă cu o puternică
vocație pentru vinuri albe. Terroirul specific Văii Arieșului vine cu amprenta
identității sale, transformând oferta Cramei La Salina într-o experiență
unică, revelatoare. Tocmai de aceea, aceste vinuri poartă numele ISSA,
ca un omagiu adus tradițiilor viticole milenare formate aici, încă de când
localitatea purta numele Potaissa.
Volumul de vin produs anual
aprox. 40.000 L
Repere de localizare
Strada Dealul Viilor 10, Turda, Județul Cluj

PINOT NOIR, 2015, SEC
- CATEGORIE VINURI ROȘII

Scurtă descriere a vinurilor participante în concurs
CHARDONNAY, 2015, SEC
- CATEGORIE VINURI ALBE
Chardonnay-ul, vinificat în stil clasic, prezintă o excelentă
tipicitate de soi, cu o culoare galben-verzuie strălucitoare și cu
arome dominante de fructe albe (pară, măr) continuată prin note intense,
plăcute, de citrice și altele, mai temperate, minerale. Gustul este rotund și
echilibrat, cu o tentă fină de unt topit și cu o bună aciditate. Finalul este
plăcut, ușor condimentat.
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Vinificat în stil clasic (Burgundia)
are o culoare roşu rubiniu deschis, strălucitor
și tipic transparent. Dezvoltă arome delicate
de afine coapte, vişine, violete, cafea, tabac,
condimente fine și o tușă fină de stejar.
Gustativ surprinde prin rotunjimea sa,
astringenţa plăcută, taninurile fine ce transmit
un potențial de învechire, alcool bine integrat,
foarte bine echilibrat și impresionând prin
persistenţa şi gustul îndelungat.
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CRAMA CORBUȚ
Proprietar: Dan Corbuț

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
Suprafaţa de viţă de vie este 2 ha.
Soiuri: Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Riesling Italian, Cabernet Sauvignon,
Merlot şi Fetească Neagră.
Scurtă descriere a cramei
Zona Diosig este recunoscută în ceea ce priveşte cultura viţei de vie, însă,
din păcate, după 1990 multe suprafeţe s-au defrişat în această zonă.
Plantarea viei a început în anul 2010 şi demararea construcţiei cramei a
fost, încă de la început, promiţătoare. În prezent crama are aproximativ
200 mp şi se produc anual aproximativ 6000 L de vin. Vinul nu este încă
pus spre vânzare, fiind produs pentru consum propriu şi pentru diverse
evenimente. Va urma autorizarea din punct de vedere DOC în vederea
comercializării vinului.
Volumul de vin produs anual
6.000 L
Repere de localizare
Diosig, jud. Bihor
Scurtă descriere a vinurilor participante în concurs
CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ROZE
Un vin roze, îmbietor, cu note proaspete de zmeură, căpșuni
și coacăze roșii, o combinație între sălbăticia Cabernet-ului și
finețea Merlot-ului, elegant și personal.
FETEASCĂ NEAGRĂ, 2015, SEC
- CATEGORIE VINURI ROȘII
Strugurii au fost atent selecționați și vinificați în mod
tradițional. Un vin echilibrat, cu note de fructe roșii, gust de
prune confiate, vișine și cuișoare.
Arome elegante cu un final persistent și plin de savoare.
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INSTAL ROLAND SRL
CRAMA DOBRA WINES
Proprietar: Kallos Francisc

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
100 ha
Dintre soiurile plantate amintim Fetească Neagră, Riesling Italian, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Cadarcă, Mustoasă de
Măderat, Tămâioasă Românească, Muscat Ottonel.
Scurtă descriere a cramei
Vinul de Dobra este un vin cunoscut și apreciat de mulți consumatori
pentru calitățile deosebite oferite de condițiile climatice și geografice ale
zonei. Satul este aşadar cunoscut pentru producția de struguri pe dealurile
ce-l înconjoară, încă din anii 1500.
Această tradiție a fost readusă la viaţă de Kallos Francisc și familia lui. În
anul 2010, el a început plantarea viţei de vie pe dealurile Dobrei. Zona a
inspirat şi numele cramei, Dobra Wine-Kallos, subliniind astfel că vinul de
Dobra nu are doar trecut, are și viitor. Nu se fac compromisuri în ceea ce
priveşte investiţia în tehnologie, pentru ca strugurii de calitate să fie primiți
și prelucrați cu utilaje competitive pe piața modernă.
Volumul de vin produs anual
200.000 L
Repere de localizare
Dobra, jud. Satu Mare
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
CADARCĂ, 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ROZE
Cadarca este un soi ce nu produce foarte mult pe hectar, dar are
producţii înalt calitative. Vinul este elegant, cu taninuri rafinate,
uşor acidulat.
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ELITE WINE
Proprietar: Walter Ziegler
www.elitewine.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
Număr de hectare: 25
Soiuri de struguri: Albe: Fetească Regală, Sauvignon Blanc, Traminer,
Muscat Ottonel; Roşii: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Cadarcă,
Burgund Mare, Fetească Neagră
Scurtă descriere a cramei
Viile județului Arad sunt concentrate, aproape în totalitate, în cuprinsul
podgoriei Miniș - Măderat, una dintre cele mai vechi podgorii de pe
teritoriul României, ocupând poziții statornice, de mult câştigate, pe
dealurile de la marginea vestică a munților Zărandului - întinzându-se pe
o lungime de circa 50 km și pe o lăţime cuprinsă între 1 - 4 km. Stabilirea
momentului optim de recoltare se face în funcţie de soi, de gradul de
maturare a boabelor, astfel încât cantitatea de zaharuri acumulată de
acestea să ne permită obţinerea vinurilor pe care le dorim. Astfel, putem
să vorbim despre vinuri obţinute din struguri culeşi la maturare deplină,
culeşi târziu sau culeşi la înnobilarea boabelor.
ELITE WINE, societate cu capital privat mixt româno - austriac este
situată în partea de Nord a Podgoriei Miniș-Măderat, într-un peisaj
deosebit de pitoresc. Oricine ar avea posibilitatea să cunoască bine nu
numai compoziția chimică a vinurilor, dar și să sesizeze, să prețuiască
și să memoreze caracterele și subtilitățile senzoriale ale calității, care
decurg din aceasta, va fi izbit neîndoielnic de faptul că există un număr
nu foarte mare de locații ce pot produce, precum Elite Wine, vinuri de o
calitate remarcabilă. Nu în ultimul rând se spune despre Podgoria MinișMăderat că este una din perlele viticulturii românești, oricând în stare săși măsoare valoarea cu cele mai înalte etaloane, stând la baza unui vechi
Drum al Vinului, a cărei istorie, recunoaştere și valoare se încearcă a fi
astfel readusă la lumina timpurilor noastre.
Anul înfinţării: 2005
DOC: Miniș
Vinificator(i): ing Szikler Ervin Walter
Volumul de vin produs anual
Litri de vin îmbuteliaţi anual - 20.000 L
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Repere de localizare
Adresă cramă: com Șiria, sat Mâsca (drumul dinspre Mâsca spre Măderat), jud. Arad
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
CUVÉE (PINOT NOIR, FETEASCĂ NEAGRĂ), 2016, SEC
- CATEGORIE VINURI ROZE
Vin obținut prin vinificarea în alb a strugurilor proveniți din 2 soiuri binecunoscute precum
Pinot Noir și Fetească Neagră, cu aromă minerală, deosebit de fructoasă. Este plăcut,
vioi, cu o aciditate bine echilibrată, are un gust persistent, se remarcă prin culoare roz - somon și
parfumul deosebit de intens în care aromele primare sunt reprezentate de căpșuni, zmeură și cireșe.
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II MOICA IOAN
CRAMA tHESAURUS
Proprietar: Moica Ioan
www.thesauruswines.ro

Suprafaţa viticolă şi structura plantaţiei
Număr de hectare: 5 ha
Soiuri de struguri: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Sauvignon Blanc,
Riesling Italian, Muscat Ottonel.
Scurtă descriere a cramei
Vinăria Thesaurus a fost construită pe Dealul Silagiului, chiar lângă
plantaţiile de viţă de vie. Vinăria foloseşte tehnologii moderne care se
îmbină cu procedeele tradiţionale, asigurând astfel păstrarea calităţii
strugurilor şi a vinului pe tot parcursul procesului tehnologic.
Vinăria deţine şi o cramă în care sunt depozitate optim vinurile, aşteptând
momentul cel mai bun pentru a ajunge în paharele clienţilor. Aici, vinurile
pot fi degustate, în sânul podgoriei, unde vinul este cel mai aproape de
origini.
Anul înființării: 2004
Poziționare: Buziaș
Vinificator(i): David Lockley / Huiet Paul.
DOC: BANAT
Volumul de vin produs anual
25.000 L
Repere de localizare
Buziaș, str. Semenicului, nr. 100, județul Timiș
Scurtă descriere a vinului participant în concurs
SHIRAZ, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, 2015, SEC
- CATEGORIE VINURI ROȘII
Din soiurile de struguri vechi originari din Franța, Cabernet
Sauvignon, Shiraz, Merlot, a prins viață acest vin unic,
generos, de o culoare intensă, care îmbină aromele de coacăze negre și
mure cu nuanțele de vanilie și caramel. O poveste aromată, a unui an
de grație 2015, a cărui esență a ajuns în această sticlă. Vinul are o tărie
alcoolică de 13 vol. %
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INDEX
Regiune

Categorie

Producător

Vin Finalist

Moldova

Vinuri Albe

Apcovin Import Export SRL

Chardonnay, Muscat Ottonel, 2014, Demisec

		

Odobești Vinex SRL

Sauvignon Blanc, 2016, Sec

		

MDT Agricol SRL

Traminer, 2016, Demisec

Casa Olteanu SRL

Cuvée Vișan, 2016, Demisec

		

Dyonisos SA

Fetească Neagră, Muscat Ottonel, 2016, Demidulce

		

Agroindustriala Bucium SA

Busuioacă de Bohotin, 2015, Dulce

Casa Olteanu SRL

Cupaj Fetească Neagră, Merlot, 2015, Sec

Agroindustriala Bucium SA

Fetească Neagră, Merlot, Cabernet Sauvignon, 2015, Demisec

Vinuri Roze

Vinuri Roșii
		

		
Eximciiap SRL

Fetească Neagră, 2014, Sec

Muntenia și Dobrogea

Domeniul Vlădoi

Sauvignon Blanc, 2016, Sec, Gama Anca - Maria

		

Octima Vinis SRL

Sauvignon Blanc, 2016, Sec

		

Crama Viișoara

Pinot Gris, 2016, Sec

Domeniul Vlădoi

Fetească Neagră, 2016, Sec, Gama Ravak

		

Frei Andy SRL (Licorna Winehouse)

Cabernet Sauvignon, Shiraz, 2016, Sec

		

Conacul Ceptura

Merlot, Shiraz, 2016, Sec

Frei Andy SRL (Licorna Winehouse)

Cabernet Sauvignon, 2014, Sec, Gama Anno

		

Domeniile Urlați

Fetească Neagră, 2014, Sec

		

Stenota Winery

Merlot, 2014, Sec

Oltenia

Viticola Corcova SRL

Sauvignon Blanc, 2016, Sec

		

Casa de Vinuri Negrini SRL

Sauvignon Blanc, 2016, Sec

		

Sanvino Prod SRL

Sauvignon Blanc, 2016, Sec

Viticola Corcova SRL

Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot, 2016, Sec

		

Castel Stârmina, Mehedinți

Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, 2016, Demisec

		

V.INC SRL

Cabernet Sauvignon, 2015, Sec

Sanvino Prod SRL

Fetească Neagră, 2016, Sec

		

Domeniile Mennini SRL

Negru de Drăgășani, Merlot, 2014, Sec

Transilvania

Castel Vinum SRL

Kerner, 2015, Sec

		

SCDVV Blaj

Traminer Roz, 2014, Sec

		

Crama La Salina

Chardonnay, 2015, Sec

Crama Corbuț

Cabernet Sauvignon, Merlot, 2016, Sec

		

Instal Roland SRL

Cadarcă, 2016, Sec

		

Elite Wine

Cuvée (Pinot Noir, Fetească Neagră), 2016, Sec

Crama La Salina

Pinot Noir, 2015, Sec

		

Crama Corbuț

Fetească Neagră, 2015, Sec

		

II Moica Ioan

Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, 2015, Sec

Vinuri Albe

Vinuri Roze

Vinuri Roșii

Vinuri Albe

Vinuri Roze

Vinuri Roșii
Vinuri Albe

Vinuri Roze

Vinuri Roșii
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Vinuri Câștigătoare

Câștigător 2017, Cat. vinuri albe

Câștigător 2017, Cat. vinuri roze

Câștigător 2017, Cat. vinuri roșii
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Delan® Pro

Unic la fel ca opera ta de artă

Un nou fungicid pentru
combaterea manei
la vița de vie
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Sercadis®

Flexibil pentru nevoile tale

Soluția puternică și flexibilă
pentru combaterea făinării
la vița de vie
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