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Peste 100 de vinuri lansate
în premierã la “Goodwine”

M
ai mult de 100 de sortimente de
vin din cele peste 360 care se re-
gãsesc în cadrul Târgului Interna-
þional de Vinuri “GoodWine” vor

fi lansate în premierã pe piaþa noastrã. Printre
producãtorii care aduc vinuri noi se numãrã
“Murfatlar”, ”Recaº" ºi “Vinarte”, acesta din
urmã lansând cinci sortimente de vin. De ase-
menea, Crama “Girboiu” prezintã, în premierã,
gama “Bacanta”, un proiect realizat special
pentru HoReCa ºi magazinele de specialitate.
Aceastã gamã cuprinde vinuri excepþionale, fer-
mentate ºi vinificate în inox, la temperaturã con-
trolatã ºi învechite în baricuri noi din Franþa.

Lansãri, în cadrul târgului, vor avea ºi “Casa
Panciu”, “Budureasca”, Crama “Opriºor”,
“Curtea Regalã”, SERVE, Cramele “Roten-
berg”, Domeniile Dealu Mare Urlaþi, Domenii-
le Ostrov, “Edoardo Miroglio” (Bulgaria), “Te-
nuta Carretta” (Italia), “Ade Excal” (Spania),
“Bodegas Vicente Gandia” (Spania) etc.
Ambasada Chile lanseazã în România peste 50
de sortimente ale producãtorilor chilieni.

Cea de-a patra ediþie a Târgului Internaþional
de Vinuri “GoodWine” îºi deschide porþile astã-
zi, în cadrul hotelului “Pullman”, din Capitalã.

Organizat de “Proactive Business Communica-
tion”, evenimentul reuneºte peste 30 de produ-
cãtori, distribuitori ºi importatori de vinuri pre-
mium din þara noastrã, dar ºi producãtori din
strãinãtate. Potrivit organizatorilor, cele trei zile
pe parcursul cãrora va fi desfãºuratã manifesta-
rea (26-28 noiembrie) “vor fi un adevãrat mara-
ton al lansãrilor, degustãrilor ºi prezentãrilor de
vin, dar ºi al show-urilor gastronomice”.

Târgul se adreseazã segmentului HoReCa,
precum ºi celor pasionaþi de vin, iar licorile
prezentate la “GoodWine” provin din Româ-
nia, Franþa, Italia, Spania, Bulgaria, Australia,
Argentina, Chile, Africa de Sud, California,
SUA, Georgia.

Pe lângã societãþile din piaþa vinului, la
“GoodWine” vor fi prezente zece companii
din domenii conexe - apã mineralã, echipa-
mente frigorifice, accesorii pentru vin, agen-
þii de turism, edituri de cãrþi, autoturisme. De
asemenea, la târg vor participa reprezentanþi
ai Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi
Dezvoltãrii Rurale, Asociaþiei Degustãtorilor

Autorizaþi din România, Asociaþiei Somelie-
rilor din România, Federaþiei Somelierilor
din România, Ordinului Cavalerilor Vinului
European, Clubului de presã de vin, precum
ºi reprezentanþi ai organizaþiilor din industria
de profil.

Pe durata târgului, bucãtari profesioniºti de
la ªcoala de Bucãtari Bella Italia ºi de la di-
verse restaurante, precum ºi din cadrul Cen-
trului de Excelenþã în Gastronomie “Aroma”,
vor gãti preparate culinare care sã se asorteze
cu vinurile prezentate. Maestrul ceremoniei
este cunoscutul degustãtor ºi scriitor Cãtãlin
Pãduraru. În tot acest week-end vor avea loc
degustãri de vinuri de înaltã clasã. “Vinex-
pert” va prezenta, de asemenea, gama de pa-
hare “Riedel”.

Târgul Internaþional de Vinuri se deschide
astãzi, la ora 12.00. Sâmbãtã ºi duminicã va
putea fi vizitat începând cu ora 10.00. Iubito-
rii de vin pot merge la “GoodWine” astãzi ºi
mâine pânã la ora 19.00 ºi duminicã pânã la
16.00. n

Un nou vin
spumant de top,
pe piaþa noastrã

“Granddis”, compania care distri-
buie mãrci de top precum “Stalin-
skaya”, “Wembley”, “Evan Wil-
liams”, “Stolichnaya” ºi “Garrone”,
lanseazã pe piaþa româneascã vinul
spumant premium “Rose Mary”,
produs de “Santero”, în Italia.

Producãtorul
acestui vin este
una dintre cele
mai importante
companii italie-
neºti din domeniu.
Fondat în anul
1958, are o capa-
citatea de pro-
ducþie de peste
20 de milioane
de sticle/an, ma-
joritatea produc-
þiei fiind destinatã exportului. Vinul
spumant “Rose Mary” provine din
Piemonte - o zonã viticolã italianã
foarte apreciatã.

“Rose Mary” are un nivel de al-
coolizare de 10,5% ºi
arome fructate, fiind de-
stinat unui public mo-
dern ºi pretenþios.

“Publicul din Româ-
nia devine, încet-încet,
avizat, în privinþa bãutu-
rilor de acest gen, ºi înce-
pe sã facã diferenþa între
«vinul spumos» ºi «vinul
spumant». Vinul spumos
este obþinut prin îmbogã-
þirea cu dioxid de carbon,
are bulele mai mari ºi
mai dese, iar spuma di-
spare foarte repede. Vi-
nul spumant este obþinut
în urma fermentaþiei na-
turale, în cadrul metodei
«charmat», folositã pen-
tru producþia vinului
spumant «Rose Mary»,
fermentaþia naturalã are
loc în vase de dimensiuni
mari, vinul fiind îmbute-
liat sub presiune, astfel
încât bãutura are bule
mai mici ºi mai fine, care
sunt eliberate mai încet”,
a explicat Claudia Marin,
director de marketing în
cadrul "Granddis".

Piaþa româneascã a vinurilor efer-
vescente (spumante, spumoase ºi
ºampanie) a atins, în 2009, un vo-
lum de 5 milioane de litri ºi o valoa-
re de 45 de milioane de euro, potri-
vit “Euromonitor”. Conform datelor
deþinute de “Granddis”, cel mai

des întâlnit vin
spumant este cel
demisec, cu o
cotã de 49,3%.
În proporþie de
90%, acest seg-
ment de pia þã
este dominat de
brand-uri cu o
gradaþie alcoo-
licã între 10% ºi
11,5%.

C o m p a n i a
“Granddis”, deþinutã de acþionari
români, face parte din Grupul “Pro-
dal” ºi este unul dintre cei mai im-
portanþi distribuitori de bãuturi alco-
olice din România. n

“Le Manoir” va deschide un wine
bar lângã magazinul din centrul
Capitalei

“Le Manoir”, importator de vinuri
de calitate superioarã din Franþa, Ita-
lia ºi Spania, intenþioneazã sã des-
chidã un wine bar, de 500 de mp,
lângã magazinul “Comtesse Du
Barry” pe care îl deþine lângã hote-
lul “Athene Palace Hilton”, din Ca-
pitalã. Cristian Preotu, reprezentan-
tul “Le Manoir”, ne-a precizat cã, la
începutul acestei luni, a mai fost
inaugurat un astfel de show-room,
în cadrul centrului comercial “Bã-
neasa Shoping Citty”.

Societatea intenþioneazã sã des-
chidã un magazin ºi în provincie, în
prezent având, deja, unul, la Con-
stanþa, în sistem de francizã.

În magazinele “Comtesse Du
Barry”, pe lângã vinurile importate,
se gãsesc ºi vinuri de înaltã calitate
din þara noastrã, dar ºi diverse pro-
duse din gastronomie, cum ar fi cio-

colatã, castane glasate, praline, ca-
viar, pateuri fine sau brânzeturi,
marca proprie. Zonele pe care le re-
prezintã vinurile aduse pe piaþa
noastrã de “Le Manoir” sunt Borde-
aux, Bourgogne, Côtes du Rhône,
Loire, Provence (Franþa), Piemonte,
Toscana, Veneto, Sicilia (Italia) ºi
Ribera del Duero, din Spania.

“Avem vin ºi la 15.000 de euro
sticla. Este un «Chateau Petruce»,
din Bordeau, dar se încadreazã la vi-
nuri unice. Cei care cumpãrã vinuri-
le de 15.000 de euro sunt persoane
fizice cu venituri foarte mari, în spe-
cial expaþi. Ceea ce vedeþi în maga-
zinele noatre este aceeaºi selecþie
care se gãseºte ºi în New York, Chi-
na, Roma ºi Paris, preþurile fiind
aproximativ identice”, ne-a precizat
Cristian Preotu.

Compania este prezentã pe piaþa

noastrã din anul 2004. Valoarea im-
porturilor realizate anul trecut se ri-
dicã la circa un milion de euro, fiind
similarã cu cea din 2008, dupã cum
ne-a spus domnul Preotu, adãugând
cã, în 2010, nivelul importurilor este
aproximativ acelaºi - peste o mie de
tipuri de vin de calitate.

Cifra de afaceri înregistratã anul
trecut de companie se ridicã la 2,2
milioane de euro, pentru anul în curs
f i ind es t imatã o creº te re de
15%-20%, având în vedere proiec-
tele noi, a conchis reprezentantul
“Le Manoir”: “Ne aflãm într-un an
în care cresc poziþiile, nu profiturile,
acestea vor fi mult mai mici decât în
anii trecuþi”. Vânzãrile societãþii
depãºesc 500 de euro, sãptãmânal.
«Comtesse du Barry» lanseazã în
fiecare lunã pânã la patru produse
noi. n

“Gramma” - o cramã pe un deal
plin de istorie

Pe dealul unde „a fost pusã la
cale” prima unire a Principate-
lor Române rodeºte, acum, via

care se aflã în proprietatea societãþii
“Gramma”. La coacerea strugurilor
vegheazã, aºadar, bãtrânul Castan al
Unirii, la umbra cãruia s-au întâlnit
unioniºtii.

În localitatea Viºan, din judeþul
Iaºi, îºi desfãºoarã, astfel, activitatea
de producãtor de vinuri “Casa
Olteanu”, care deþine 60 de hectare
de vie pe rod - 20 ha în proprietate ºi
40 ha arendate de la diferiþi propie-
tari din zonã. Locuinþa familiei
Olteanu, locul unde se aflã ºi mo-
derna cramã, este printre puþinele
case ce pot fi regãsite în satul ieºean.
Cei doi soþi care conduc afacerea
s-au mutat în aceastã localitate cu
câþiva ani în urmã, dupã ce ºi-au re-
vendicat proprietãþile din Viºan.

“Dealurile Buciumului reprezintã
unele dintre cele mai renumite zone
viticole ale Moldovei, cu atât mai
mult cu cât în zonã au fost aduse ºi
plantate douã vagoane de viþã altoitã
din coloniile franceze, suprafeþe
care, ulterior, au fost defriºate ºi re-
plantate cu actualele soiuri, de cãtre
regimul comunist”, ne-a povestit
Marian, fiul familiei Olteanu.

Potrivit acestuia, la început, acti-
vitatea societãþii se rezuma doar la
producerea de struguri ºi comercia-
lizarea acestora cãtre unitãþile de
profil din zonã: “Ulterior, însã, mo-
tivaþi de potenþialul calitativ al stru-
gurilor obþinuþi ºi de apariþia prime-
lor fonduri în ceea ce priveºte inves-
tiþiile private în domeniu, am luat
d e c i z i a s ã a c c e s ã m f o n d u r i
SAPARD, pentru a ne dezvolta pro-
priul proiect bazat pe pricipii mo-
derne ºi sãnãtoase”. Fondurile euro-
pene absorbite pentru dezvoltarea
acestei afaceri au depãºit uºor 1 mi-
lion de euro.

Familia Olteanu intenþioneazã sã
replanteze o suprafaþã de 20 ha cu
soiuri autohtone, în special “Feteasca
Neagrã” ºi “Tãmaioasa Româneascã”.
De asemenea, va investi în dezvolta-
rea capacitãþilor de maturare a vinu-
rilor ºi a oenoturismului.

În ceea ce priveºte capacitatea de
producþie a “Gramma”, societatea a
produs, anul trecut, 1.600 de hecto-
litri de vin. Soiurile cultivate, în pre-
zent, sunt “Aligoté”, “Feteascã Re-
galã” ºi “Feteascã Albã”, vinurile
fabricate de aceastã cramã fiind din
gama premium sec cu denumire de
origine controlatã. “Gramma” pro-

duce, de asemenea, ºi un sortiment
demidulce.

Tehnologia utilizatã de societate
presupune, potrivit lui Marian
Olteanu, “maceraþie prefermentati-
vã la rece, în vederea extragerii unei
palete cât mai ample de arome, de-
burbarea corespunzãtoare a mustu-
rilor, fermentaþia la temperaturi scã-
zute, inertarea cu gaz a vaselor ºi a
întregului proces tehnologic. În ge-
neral, mergem pe principiul «cu cât
mai puþine tratamente, cu atât mai
bine pentru viitorul vin», deoarece
se ºtie cã fiecare tratament taie câte
o felie din calitatea vinului. În preþul
de cost al unei butelii cu vin se regã-
seºte ºi manufacturarea la nivelul
îmbutelierii, acest proces fiind su-
pervizat îndeaproape de personal
calificat”.

Livrarea se face direct de la cra-
mã ºi prin distribuitorii cu care com-
pania colaboreazã.

Deºi 2010 este primul an în care
vinurile “Gramma” sunt prezente pe
piaþã, proprietarii cramei îºi doresc
sã ajungã “punct de referinþã pe har-
ta vinurilor mondiale”.

PAGINÃ REALIZATÃ DE
EMILIA OLESCU

Din cele peste 85.000 de hectare
plantate, la nivel de þarã, cu soiuri nobile

de viþã de vie, aproximativ 19.200 de
hectare aparþin Regiunii Viticole a Dea-
lurilor Munteniei ºi Olteniei. Mai mult

de 11.500 de hectare din supra-
faþa totalã sunt planta-

te cu soiuri roºii,
în timp ce res-
t u l d e c i r c a
7.700 hectare
reprezintã su-
prafaþa planta-
t ã c u s o i u r i
albe. Producþia
totalã de vin, în

Regiunea Viti-
colã a Dealurilor

Munteniei ºi Olteniei,
se cifreazã la 608.606 hectoli-

tri. Din acest volum, 353.600 hl este
vin roºu, în timp ce, puþin peste 255.000
hl de vin este alb. n

La “GoodWine” vor fi expuse ºi articole conexe vinului, cum ar
fi accesoriile sau cãrþile.

45
milioane euro -

valoarea pieþei

autohtone de vinuri

efervescente.


