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Aliman (localitatea unde se
aflã podgoriile) ºi Râºova
(locul unde va fi construi-
tã crama) au dat numele

primului vin „Alira”, care va curge,
astãzi, în pahare. Astfel, dacã “Wine-
Ro” a recoltat, toamna trecutã, primii
struguri din podgoria de la Aliman, în
acest an va fi degustat noul „Merlot”,
produs, sub semnãtura renumitului
oenolog cu experienþã internaþionalã
Marc Dworkin, din aceºti struguri.

Din primele 20 de hectare de stru-
guri au fost produse 45.000 de sticle
de vin, întreaga suprafaþã de 80 de
hectare de vie urmând sã producã
struguri pentru vin abia în anul 2014,
cand va ajunge la cantitatea optimã,
limitatã la 6 tone/ha.

Situatã pe plaiurile dobrogene, via a
fost plantatã în anul 2006, în urma achi-
ziþionãrii celor 80 de hectare de teren,
soiurile cultivate fiind „Feteasca Nea-
grã”, „Merlot” ºi „Cabernet Sauvig-
non”. Investiþia se cifreazã la 2,5 milio-
ane de euro, urmând ca alte 5 milioane
de euro - 2 milioane din fonduri euro-
pene nerambursabile ºi 3 milioane ce
reprezintã co-finanþarea - sã fie investite în
construcþia unei crame, la Râºova - localitate
constãnþeanã situatã la 14 km de Aliman,
unde se aflã podgoria. În acelaºi loc, produ-
cãtorul „WineRo” intenþioneazã sã mai dez-
volte o micã podgorie ºi un hotel cu 24 de ca-
mere, pentru amatorii de turism vinicol.

Pânã în acest an, compania producea, în
Bulgaria, vinul „Enira”, acesta fiind cele-
bru în Marea Britanie, Elveþia, Germania,
Luxemburg, Japonia ºi China, þãri în care
urmeazã sã fie exportat ºi noul vin su-
per-premium, care va fi vândut cãtre marii
retaileri, la un preþ cuprins între 40 ºi 50 de
lei sticla. n

Revista „Vinul.ro”, despre „Alira”: ”Încã
de la primul contact, acest vin reuºeºte sã
impresioneze prin complexitatea sa
aromaticã. Combinaþia armonioasã dintre
tonurile sobre de fructe negre (viºine
amãrui, coacãze negre ºi prune afumate),
lemnul afumat ºi nuanþele uºor lactate,
învelite în senzaþii de vanilie ºi rom,
conferã acestui vin o tentã seducãtoare.
În atac, gustul dã senzaþia de subþirime,
plecând acid-vegetal, dupã care
evolueazã progresiv ºi rotund spre note
adânci de fragi, migdale, cacao ºi
brusture. Punctul maxim de intensitate
aromaticã este atins în partea finalã, unde
dominanta condimentatã este cel mai
bine subliniatã”.

În pivniþele „Rhein” Azuga se produce cel mai vechi
vin spumant din þarã
Wilhelm Rhein sau de unde
începe istoria spumantului în
România

Pivniþele „Rhein” Azuga reprezintã o ra-
ritate pentru piaþa din România, fiind con-
struite la suprafaþã ºi având pereþi groºi de
peste 1,20 m. Pivniþele au luat fiinþã în 1892,
fiind opera descendentului unei familii ger-
mane stabilitã de peste 500 de ani în Braºov
ºi care a cumpãrat un teren în Azuga. Acest
teren aparþinea, atunci, de moºia regelui Ca-
rol I.

În cramele construite din piatrã ºi din pa-
tru rânduri de cãrãmidã, spre pârâul Azuga,
Wilhelm Rhein a început sã prelucreze vinu-
ri aduse din Dealu Mare (Bucov, Chiþorani
ºi Valea Cãlugãreascã). Erau vinuri roºii,
aromate ºi vinuri albe din care s-a nãscut
spumantul de Azuga - “Rhein Extra”. Astfel,
începe istoria cramelor ºi a societãþii „Rhe-
in&Cie”, în 1892.

În aceeaºi perioadã, iau fiinþã numeroase
case de ºampanie în Franþa, Italia ºi Germa-
nia. România este a patra þarã din lume în
care s-a realizat spumantul prin fermentaþie
naturalã în sticlã, dupã Franþa, Germania ºi
Rusia, dar înaintea Italiei ºi Spaniei.

De ce Azuga?

Azuga a fost aleasã din motive economice si geografice.
Construcþia unei crame de suprafaþã este de douã ori mai ief-
tinã, faþã de cea clasicã sãpatã în pãmânt. Fermentaþia secun-
darã necesitã o temperaturã constantã ºi scãzutã, climatul de
la Azuga fiind ideal, în iulie 14EC ºi în ianuarie -4EC, nemai-
fiind necesare dotãri speciale. În plus, Azuga este situatã
într-o regiune centralã a þãrii, aproape de Braºov ºi de Bucu-
reºti.

Între cele douã rãzboaie mondiale, fiul cel mare al lui Wil-
helm Rhein, Heinrich, care a studiat chimia, a dezvoltat afa-
cerea, astfel cã Bucureºtiul a fost împânzit de depozitele de
vinuri Rhein. Dupã al doilea rãzboi mondial ºi dupã naþiona-
lizarea din l948, Otto Rhein, primul nepot revenit din lagãrul
de prizonieri din Austria a mai activat în afacerea familiei,
pânã în 1952, când a emigrat în Germania.

Dupã 1952, statul comunist a conºtientizat cã producþia ºi
exportul bãuturilor de la Rhein constituie o afacere bunã. A
pãstrat ºi dezvoltat producþia de la Azuga. Apogeul a fost

atins în perioada 1985-l986, când, într-un singur an, la Azuga
s-au produs ºi comercializat (inclusiv la export) peste 1,8 mi-
lioane sticle.

Un procedeu de fabricaþie vechi de la 1892

Pivniþele de la Azuga oferã condiþii propice pentru produ-
cerea vinului spumant dupã metoda tradiþionalã, folositã încã
din 1892. La Pivniþele ”Rhein” Azuga, vinurile sunt “închi-
se” în sticle prin dopuire, dupã ce s-au adãugat drojdiile se-
lecþionate, care asigurã fermentaþia secundarã.

Prima etapã pentru ca vinul sã devinã spumant este fer-
mentarea în sticlã, proces care dureazã 9-12 luni, timp în care
sticlele (importate din Italia) se þin la orizontalã. Urmeazã,
apoi, limpezirea, care dureazã în jur de 8 sãptãmâni. În acest
timp, sticlele de spumant sunt aºezate înclinat (45 grade), pe
pupitre de limpezire, ºi se „învârt” de douã ori pe zi, pentru a
permite impuritãþilor rãmase în urma fermentãrii sã coboare
spre gâtul sticlei. Urmeazã degorjarea (procedeul prin care se
scoate sedimentul format în sticlã), controlul ºi etichetarea

sticlelor.
Îmbutelierea cu dopuri de plutã ºi aplica-

rea cosuleþelor sunt singurele “operaþiuni“
mecanizate, etichetarea ºi ambalarea fiind,
de asemenea, manuale.

”Rhein Extra” - replica autohtonã
a ºampaniei

Cramele “Halewood” produc, la Azuga,
spumantul “Rhein Extra” (brut imperial,
brut rose ºi sec) ºi spumantul “Prahova Val-
ley” ( brut, sec ºi demisec). “Rhein Extra”
este replica autohtonã la “Champagne”,
“Cava”, “Prosecco” sau “Cremant”. Spu-
mantul “Rhein Extra” are la bazã cuvee-ul
soiul “Chardonnay”, strugurii provenind de
pe Domeniile “Halewood”, de la Sebeº.

Textura finã ºi aciditatea elegantã se inte-
greazã perfect complexitãþii acestui spu-
mant de culoare alb-verzui, cu aromã inten-
sã de piersici, pere coapte ºi migdale, gust
proaspãt ºi fructuos, în armonie cu o cremo-
zitate atrãgãtoare, perlaj foarte fin ºi persis-
tent, final vibrant ºi prelung.

O parte din producþia de vin spumant
de la Azuga pleacã la export, în Germania
, Belgia, Luxemburg, SUA, Danemarca,
Italia, Franþa, Rusia, Columbia, Mexic,
Japonia.

Cramele “Halewood” - distribuitorul unic al
casei “Bollinger”

Din 2010, Cramele Halewood reprezintã distribuitorul
unic al casei “Bollinger”, una dintre primele trei case inde-
pendente din Champagne. Bollinger reprezintã un stil de
Champagne, specific unei “Case” de familie, care, din 1829
ºi-a menþinut independenþa, în timp ce ºi-a dezvoltat proprii-
le vii aflate în cele mai bune locaþii din Champagne. Acest
lucru a permis Casei “Bollinger” sã menþinã metodele unice
de cupajare, baza unei inimitabile identitãþi.

PAGINÃ REALIZATÃ DE
EMILIA OLESCU ªI

CORNELIA ANGELESCU

Ghenadie Bobeica, administratorul „WineRo”, în cadrul primului cules de la Aliman.

Primul vin „Alira” va curge, astãzi, în pahare

Î
n premierã pe piaþa de retail româ-
neascã, „real,-Hypermarket” pro-
pune o selecþie de vinuri din Geor-
gia, Turcia ºi China. Aceste vinuri
au putut fi degustate, zilele trecute,

în cadrul lansãrii noului catalog de vi-
nuri al „real,-”, în magazinul deschis la „Afi Palace”

Cotroceni, din Capitalã.
Raionul de vinuri din „real,-” cu-

prinde peste 600 de sortimente autoh-
tone ºi de import. Cele 320 de vinuri
româneºti reprezintã 17 podgorii valo-
roase din ºase regiuni viticole din þara
noastrã - Moldova, Muntenia, Oltenia,
Transilvania, Banat, Dobrogea. Restul
de 270 de vinuri internaþionale provin
din 18 þãri cu tradiþie vinicolã din Eu-
ropa ºi din Lumea Nouã, precum
Franþa, Chile, Spania, Italia, Ungaria,
Republica Moldova etc.

În cadrul gamei de vinuri din acest
magazin sunt disponibile atât vinuri
fãrã alcool, din Turcia ºi România, cât
ºi vinuri „bio”, din Germania ºi Franþa.

Noutatea absolutã a toamnei la
„real,-” este introducerea serviciului de
livrare gratuitã la raionul de vinuri ºi
spirtoase, care va funcþiona în aceiaºi
termeni cunoscuþi beneficiarilor de li-
vrare gratuitã a bunurilor de folosinþã
îndelungatã.

Prezent la lansarea catalogului de
vinuri din „real,-”, Sergiu Nedelea,
preºedintele Federaþiei Române a So-
melierilor, ne-a precizat cã piaþa vinu-
lui este în plinã dezvoltare, ca urmare
a numeroaselor moºteniri ºi întineriri
de vie din ultima vreme ºi a tehnologi-
zãrii procesului de producþie, realizatã

de majoritatea proprietarilor de podgorii, în special
din fonduri europene. n

În cadrul raionului de vinuri din „real,-” clienþii pot face degustãri, prin sistemul enomatic. Acesta a fost
introdus în premierã pe piaþa hipermarketurilor europene, în anul 2007. Iniþial, degustarea era fãcutã
contra-cost, acum, însã, clienþii pot degusta gratuit cele 48 de sortimente de vinuri expuse în cadrul enomatului. Sortimentele oferite la degustare
sunt schimbate lunar. Sistemul profesional enomatic este disponibil la „real,-” Vitan, Cotroceni, Pallady, Constanþa Nord, Timiºoara Est ºi Ploieºti.

Vinurile
„Rotenberg” -
degustate la noi ºi
în Franþa

Vinurile produse de Cramele „Rotenberg”
vor putea fi degustate în acest sfârºit de sãp-
tãmânã (25-26 septembrie) în mai multe loca-
þii din România, dar ºi într-un magazin specia-
lizat din Paris, anunþã Vinul.Ro.

Astfel, merlot-urile „Cramele Rotenberg”,
„Menestrel” ºi „Rapsod” vor fi prezentate
sâmbãtã ºi duminicã în hypermarketul „Carre-
four Orhideea” ºi în cel din Bãneasa, Cluj ºi
Ploieºti, precum ºi în magazinul de vinuri
“Chez Miha“, din Paris.

Aceste degustãri fac parte din campania
de orientare ºi conºtientizare a publicului con-
sumator de vin din România, demaratã de
Cramele „Rotenberg”, la sfârºitul lunii iulie.
Potrivit lui Mihai Rotenberg, proprietarul cra-
melor cu acelaºi nume, în luna noiembrie, vor
fi programate degustãri în alte câteva oraºe
din þarã, printre care ºi Braºov. n

ÎN PREMIERÃ PE PIAÞA NOASTRÃ DE RETAIL:

Vinuri din Turcia, Georgia ºi China la "real,-Hypermarket"

În cadrul Pivniþelor “Rhein” Azuga a fost creatã o pensiune care dispune de
15 camere denumite sugestiv dupã nume de soiuri de struguri albi ºi rosii, un
restaurant cu o capacitate de 90 de persoane, dar ºi un magazin de vinuri.


