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Viticultorii din Buzãu ºi
Prahova organizeazã un
tur al cramelor de Dealul
Mare, în perioada 22-23

august. Invitaþia este lansatã pe pagina
de socializare, acolo unde, organizato-
rii au oferit ºi toate datele acestei ”eva-
dãri” prin care proprietarii cramelor
sperã sã relanseze turismul viticol, mai
ales în acest an în care pandemia de co-
ronavirus i-a pus la grea încercare.

Asociaþia Dealul Mare a anunþat
printr-un mesaj pe pagina sa de so-
cializare: ”Timp de 2 zile de
week-end, 12 crame de top din renu-
mita regiune Dealu Mare vor fi gaz-
dele bucuroase de oaspeþi ale iubito-
rilor de vinuri, gastronomie, mânca-
re ºi culturã. Vizitatorii vor fi organi-
zaþi pe grupuri în cadrul cãrora sã se
poatã respecta normele sanitare în
vigoare ºi vor beneficia de tururi ghi-
date ale fiecãrei crame ºi de câte o
degustare a 4 vinuri reprezentative la
fiecare dintre ele. Specialiºtii ºi iubi-
torii de vin care lucreazã în crame
vor rãspunde întrebãrilor. Îi vei cu-
noaºte în aceastã Evadare pe oamenii
din spatele vinurilor atât de apreciate
sau poate încã nedescoperite. ªi –
mai ales - îi vei cunoaºte pe alþi oa-
meni asemeni þie - donatori dornici
sã facã bine, pasionaþi de vin, de plã-
ceri oenogastronomice, socializare
ºi ieºiri în naturã”.

Gramofon, Dagon,

Serve, Davino, primele

crame vizitate

Organizatorii au pregãtit trei trasee
de vizite, iar în primul tur sunt incluse
Gramofon, Dagon, Serve, Davino .

”Una dintre cramele care îi va pri-
mi cu porþile deschise pe cei ce aleg
Traseul 1 este S.E.R.V.E. (…)! Ame-
najat în anul 2012, pavilionul nostru
pentru degustãri, cu o capacitate de
35 de persoane ºi cu acces la o curte
spatioasã, poate gãzdui evenimente
deosebite, cum ar fi degustãri în ca-
drul team building-urilor, sau eveni-
mente private restrânse”, scriu orga-
nizatorii pe pagina de socializare.

Vizitatorii care vor sã desluºeascã
tainele licorii bahice vor face o opri-
re ºi la a Davino.

”Ei cred în atenþia pentru detalii-
evenimente subtile ºi trecãtoare pen-
tru unii: vânt, ploaie, soare. Condiþii
esenþiale pentru cei care au ºtiinþa de
a le valorifica într-un vin special: de-
opotrivã creaþie ºi strãduinþa unui act
de auto-depãºire, reluat an de an”,
susþin organizatorii.

Primul traseu va face un popas ºi
la Conacul Dagon Clan, cramã bouti-
que româneascã: ”Gustã alchimia
tradiþiei româneºti cu imaginaþie bo-
gatã ºi ochi dulci, unde se fac vinuri
cu HAR, numai bune de degustat în
pahare de CLEªTAR.Vã aºteptãm la
degustare cu sete de bine potolitã de
vinurile Dagon, 1 colecþie. 4 vinuri.
1 votat Cel mai bun Rosé din
România de Ga-
ul t&Mil lau în
2018.

De ase-

menea, oaspeþii care vor parcurge
traseul 1 vor poposi ºi pe la Crama
Gramofon, un hobby a doi prieteni
paradoxali: Marcel Pascu, profesor
de muzicã (ºi saxofonist) ºi Marcel
Vulpoi, expert contabil care spune
despre afacerile cu vin: cã, „dacã
vrei sã devii milionar din vin, secre-
tul e sã începi ca miliardar.” ºi “Ase-
mãnarea dintre vin ºi contabil? Dacã
îþi iei unul ieftin, a doua zi te doare
capul!”, mãrturisesc reprezentanþii
Asociaþiei Dealul Mare.

Metamorfosis ,

Budureasa, Licorna,

Apaqeum, Tohani,

vizitate în traseul 2

Traseul 2 ajunge la Crama Apoge-
um care valorificã
trei re-

pere ale istoriei: o vie, un loc ºi o me-
todã de vinificaþie rarã în România.

„lubesc Feteasca Neagrã pentru cã
seamãnã atât de bine cu poporul
român: ceva în care puþini cred, dar
care ascunde un potenþial imens”,
spune Virgil Mândru, proprietarul
cramei.

”Ansamblul Cramei Apogeum cu-
prinde conacul Principelui Nicolae,
fratele regelui Carol II, care a ales sã
îºi urmeze glasul inimii ºi s-a stabilit
la Tohani, alãturi de Ioana Doletti.
Fosta lor reºedinþã este azi un loc de-
dicat degustãrilor ºi experienþelor
prilejuite de celebrarea unui vin
unic”, spun, la rândul lor, organiza-
torii.

O bijuterie arhitectonicã amplasa-
tã perfect între viile de la Tohani. Co-
nacul are disponibile camere pentru

oaspeþi, un restaurant – mu-
zeu ºi sa-

lã de degustare a vinurilor. Anul vii-
tor aici se va deschide ºi un SPA.

”Metodele de vinificaþie sunt cele
folosite acum 2000 de ani, în amfore
de ceramicã în care este creat vi-
nul-eveniment APOGEUM, proba-
bil cea mai elegantã Feteascã Nea-
grã. Strugurii provin dintr-o vie ve-
che de 50 de ani, amplasatã într-un
amfiteatru natural în zona Dealu
Mare”, explicã reprezentanþii Aso-
ciaþiei Dealul Mare.

Pentru iubitorii de vinuri care
merg pe Traseul 2 se vor deschide
larg porþile cramei Licorna Wineho-
use.

”Crama, aºa cum poate fi admiratã
în prezent, a fost deschisã în 2013,
însã locul s-a îmbogãþit de poveste
mulþi ani înainte ca Licorna sã fie o
inspiraþie pentru nume. Localnicii
spun cã mai bine de 100 de ani în
urmã, soþii Nicolae ºi Elena Nicolau
au hotãrât sã-ºi construiascã o cramã

pe acest loc. Nicolae Nicolau îl
visase pe domnitorul

C o n s t a n t i n
Brâncovea-

nu care
îi

cerea sã clãdeascã o cramã unde sã
facã un vin negru precum cocoºul
din curtea acestuia”, informeazã or-
ganizatorii.

O altã oprire va fi la Vitis Meta-
morfisis. Oenologul cramei este Fio-
renzo Rista. El este cel care îngri-
jeºte de fiecare vin, astfel încât aro-
mele sã fie cât mai plãcute ºi armo-
nioase. Cu experienþã de peste 25 de
ani în domeniu, acumulatã în Italia ºi
România, Fiorenzo a decis sã inve-
steascã într-o podgorie proprie în
Dealu Mare, convins fiind cã aici pot
lua naºtere unele dintre cele mai
bune vinuri româneºti. În cadrul Vi-
tis Metamorfosis, a ales sã creeze vi-
nuri care sã reflecte specificul local,
combinate cu noi stiluri care sã revi-
talizeze vinurile locale. El invitã pa-
sionaþii de vinuri: „Despre noi, prea
multe nu vrem sã-þi spunem cãci abia
aºteptãm sã ne cunoaºtem la noi aca-
sã. Nouã ne place sã fim gazde, deci
te aºteptãm sã ne treci pragul. Despre
vinuri, ce sã-þi spunem? Doar cã sunt
fãcute cu pasiune ºi cu trudã, iar noi
credem cã meritã încercate. Dacã îþi
sunt pe plac sau nu, asta doar tu vei
decide. Ne vedem în August, la final,
în 22 ºi 23”.

Traseul 2 poposeºte ºi la Crama
Budureasca, inauguratã în primã-

vara anului 2013, una dintre
cele mai noi ºi mai mari cra-

me din regiunea Dealu
Mare. ”Enologul lor

ar fi putut avea o
strãlucitã carierã

de stand up co-
median, dar a

ales sã facã
vinuri ex-

celente
º i sã

d i s-
tre-

ze oaspeþii atunci când trec pragul
cramei”, informeazã organizatorii
care au pregãtit în turul doi ºi un po-
pas la crama Tohani, care a cunoscut
o lungã istorie, documentele care
atestã existenþa podgoriei datând din
1773.

”A fost, dintotdeauna, un loc cu o
putere aparte, care a influenþat de-
stine ºi a schimbat cursul istoriei.
Fiecare vin de aici are povestea lui,
împletitã cu cea a geniului ºi a pa-
siunii celor care l-au creat...hai sã o
auzi de la oamenii locului”, pove-
stesc pe pagina de socializare orga-
nizatorii.

Oaspeþii de pe Traseul 2 vor face
cunoºtinþã ºi cu Vinurile Domeniile
Prince Matei, un brand creat la Villa
Zorilor, conacul de varã al familiei
poetului Vasile Cârlova ºi loc viti-
col cu tradiþie încã de acum un se-
col.

”Pentru cã momentan acesta este
în renovare, veþi gusta eleganþa ºi ra-
finamentul unui prinþ al Merlot-uri-
lor româneºti, Prince Matei 2013, de
mai micul, dar laureat cu aur la
IWCB 2020, Petit Matei, de un para-
dox, Red Paradox si Villa Zorilor în
spaþiul pus la dispoziþie cu generozi-
tate de colegii din Asociaþie. Forþa,
dar ºi eleganþa acestui Merlot amin-
tesc de personalitatea marelui voie-
vod Matei Basarab (al cãrui nume îl
poartã), acest „Mecena” al culturii ºi
ortodoxiei de care se leagã folosirea
pentru prima datã a limbii romane în
viaþa oficialã, civilã ºi religioasã sau
prima legislaþie scrisã „Pravila
Micã”, descriu reprezentanþii Aso-
ciaþia Dealul Mare.

Doamna ”Feteascã

Neagrã”, Iconic Estate,

Lacerta, Conacul Bellu,

urmãtoarele vizitate

Buzoianca Aurelia Viºinescu,
numitã de cunoscãtori ”Doamna Fe-
teascã Neagrã” îºi va întâmpina vi-
zitatorii care vor alege Traseul 3
pentru care organizatorii au pregã-
tit vizite la crama Domeniile Sãhã-
teni, Iconic Estate, Lacerta, Cona-

cul Bellu.
”Paºii m-au purtat în Lumea Nouã

unde vinul se face cu inovaþie ºi cer-
cetare ºtiinþificã. Cei peste 20 ani
care au trecut de când am terminat
ºcoala de vinuri au completat
cunoºtinþele de chimie ºi microbio-
logie cu o experienþã a gustului ºi a
mirosului esenþialã vinurilor bune.
Mi-am cultivat pasiunea visând ca
într-o zi sã cultiv propria podgorie.
ªi cum adevãrul stã în vin, visul a de-
venit realitate”, spune Aurelia
Viºinescu.

În aceeaºi zi, vizitatorii vor poposi
la o alt cramã din Buzãu, Lacerta.

”Numele cramei vine din latinã ºi
înseamnã ºopârlã. E un loc unde
pãmântul fertil ºi curat, ideal pentru
struguri, e recunoscut dupã aceste
vietãþi”, scriu organizatorii ca un
îndemn spre descoperire.

”Dacã alegeþi Traseul 3, veþi fi pri-
mii vizitatori ai noii crame The Ico-
nic Estate, parte a Alexandrion Gro-
up, lider de piaþã în producþia ºi di-
stribuþia de vinuri ºi bãuturi alcooli-
ce din România. The Iconic Estate a
preluat moºtenirea Cramelor Hale-
wood ºi a pivniþelor Rhein, primii
producãtori de vinuri spumante din
România, cu o istorie care începe din
1892”, promit organizatorii.

Accesul se va face pe bazã de bile-
te, iar costul pentru o persoanã este
de 200 de lei, fãrã transport inclus.

ANA FELEA

Viticultorii din Buzãu
ºi Prahova organizeazã

o ”Evadare în
Dealul Mare”

Asociaþia Dealul
Mare a anunþat

printr-un mesaj pe
pagina sa de

socializare: "Timp
de 2 zile de

week-end, 12 crame
de top din renumita

regiune Dealu Mare
vor fi gazdele

bucuroase de oaspeþi
ale iubitorilor de

vinuri, gastronomie,
mâncare

ºi culturã".


