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FRANKE CLASSIC LINE

Armonie în bucătărie

Bucătăria este centrul casei, locul în care se petrece cel mai mult timp alături de cei dragi, căpătând rolul de spațiu
de întâlnire în care se pregătește și se servește masa și locul unde întreaga familie socializează. Dată fiind importanța
bucătăriei, amenajarea acesteia necesită o atenție deosebită pentru a face timpul petrecut cât mai plăcut.
Franke introduce noua gamă Classic Line completând oferta de soluții complete pentru bucătărie, zona de
pregătire a mâncării compusă din chiuvetă și baterie, zona de gătit compusă din cuptor, plită, hotă, cuptor
cu microunde și zona de depozitare reprezentată de frigider fiind perfect integrate din punct de vedere estetic
şi funcţional pentru a crea o armonie perfectă în interiorul bucătăriei.

Vă așteptăm la partenerii noștri din toată țara și pe
www.franke.ro, www.frankemagazinonline.ro
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EDITOR’S CHOICE
Eau de Parfum,
Sphinx Rose, 500 lei

Gavroche din mătase,
Magic Sphinx, 250 lei

Colier Luna Piena,
Hommage a
Claude Monet,
3.730 lei

ARTĂ

în EMAIL

Ceas Helena, Hommage a
Claude Monet, 9.190 lei

Cercei Waterdrop,
Hommage a Claude
Monet, 3.540 lei
Cravate din mătase,
Magic Sphinx, 500 lei

Brăţară Aphrodita, Hommage a
Claude Monet, 4.700 lei

Butoni cu email,
Treasures of History,
2.140 lei

Stilou Treasures of History, 5.750 lei
Geantă Soiree Parisienne,
6.720 lei
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EDITOR’S CHOICE
1

El

COLOR
de la

2

PASIÓN

Roşul este incontestabil una dintre cele mai
populare culori. Puternică şi strălucitoare, dar
feminină totodată, această nuanţă se va mula
perfect pe rochii, lenjerii şi accesorii. Tot ce
trebuie să faci este să îndrăzneşti!

4
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1. Plic Dolce&Gabbana, preţ la cerere
2. Lipstick Bloodline, Anastasia, Victoria
Gallery, 119 lei
3. Sutien, 599 lei, slip, 459 lei, suspender
599 lei, Agent Provocateur, Victoria Gallery
4. Plic Valentino, preţ la cerere
5. Rochie Valentino, preţ la cerere
6. Ghete Dolce&Gabbana, preţ la cerere
7. Pantofi Marzo, www.marzo.ro, 695 lei
8. Inel din argint Crissara, 430 lei
9. Fard cremă waterproof Anastasia,
Victoria Gallery, 119 lei
10. Pantofi Marzo, www.marzo.ro, 595 lei
11. Curea Roberto Cavalli, preţ la cerere
12. Portofel Burberry, preţ la cerere
13. Rochie Cristina Săvulescu, 3.500 lei
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EDITOR’S CHOICE
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PODOABE

9

FERMECATE
Când vine vorba de bijuterii
posibilitățile sunt infinite!
De la cercei mici cu șurub, la
cercei lungi și opulenți sau
pandantive, inele și brățări,
toate vor veni cu un aer delicat
și versatil în completarea ținutei
perfecte! Motive figurative sau
geometrice, de culori clasice
aurii sau argintii până la tonuri
aprinse de verde și magenta,
toate te vor inspira să găsești
combinația care te va pune în
valoare.
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1. Colier Roberto Cavalli, 7.950 lei
2. Cercei Roberto Cavalli, 2.450 lei
3. Cercei Valentino, 1.150 lei
4. Butoni de argint Crissara, 300 lei
5. Colier Roberto Cavalli, preţ la cerere
6. Inel Balair, Victoria Gallery, 378 lei
7. Colier Roberto Cavalli, preţ la cerere
8. Inel Crissara, 397 lei
9. Cercei Moschino Couture, 450 lei
10. Colier din piele şi cristale Brunelo Cucinelli, preţ la cerere
11. Colier Roberto Cavalli, preţ la cerere
12. Inel Balair, Victoria Gallery, 315 lei
13. Cercei Crissara, 433 lei
14. Brăţară din piele cu aplicaţii monile Brunelo Cucinelli,
preţ la cerere
15. Butoni din argint Crissara, 309 lei
16. Cercei din argint Crissara, 434 lei
17. Brăţară Valentino, 1.150 lei
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EDITOR’S CHOICE
1

2

3

4

1. Ceas TAG Heuer Formula 1 Steel & Ceramic 37 mm - 6.380 lei
2. Ceas Revue Thommen Airspeed XLarge Classic Chronograph 40.5 mm - 8.780 lei
3. Ceas Raymond Weil Toccata 39 mm - 4.130 lei
4. Colier Pasquale Bruni Bon Ton din aur roz şi cuarţ – 17.730 lei
5. Ceas Grovana Sport Black PVD – 2.330 lei
6. Inele din aur roz cu/fără diamante Pasquale Bruni Promessa d’Amore
– 4.840 lei/ 4.510 lei
7. Ceas Grovana Traditional Rose PVD – 1.240 lei
8. Inel Pasquale Bruni Bon Ton din aur roz, cuarţ roz şi diamante – 10.640 lei
9. Ceas Longines Saint-Imier din aur roz şi oţel, decorat cu diamante
– 16.590 lei
6

QUALITY
5

TIME
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BEAUTY

Girlfriend - Balsam păr
350 ml, 78 lei

Mască de ochi, 65 lei

Apă de corp, 49 lei

Set îngrijire ten (spumant de curăţare, exfoliant,
cremă hidratantă, bureţel, gentuţă), 260 lei

RĂSFĂŢ pentru

SIMƫURI

Lumânare parfumată în
pahar ceramică, 95 lei

The Essence of Pleasure

Ulei de corp - ediţie
limitată, 62 lei

Gentuţă cosmetice

Set îngrijire
picioare
Exfoliant de corp ediţie limitată, 79 lei

10

Revista BURSA - CADOURI DE PAȘTI | Aprilie 2015

EDITOR’S CHOICE

BEAUTIFUL

9

8

DIVERSITY

7

Primăvara lui 2015 vine cu inspirație florală și vegetală.
Natura se imprimă pe genți și aduce culoare și stil în
ținutele noastre. Chiar dacă se mențin nuanțele clasice,
acestea sunt vibrante și se combină cu cele pline de viață,
nonconformiste. Putem alege din diversitatea de forme
și modele ingenioase, de la dreptunghiulare la rotunjite
şi chiar inimioare. Gențile sunt de nelipsit în ținuta
oricărei doamne, mai ales când promit să arate precum
cele din fotografii! Lasă-te ispitit și alege modelul
preferat! Dacă poți alege doar unul...

1. Pantofi Marzo,
www.marzo.ro, 595 lei
2. Geantă Valentino, preţ la cerere
3. Geantă Valentino, preţ la cerere
4. Clutch Roberto Cavalli, preţ la cerere
5. Geantă Moschino, 4.550 lei
6. Genţi DOLCE & GABBANA,
preţ la cerere
7. Geantă Valentino, preţ la cerere
8. Geantă DOLCE & GABBANA,
preţ la cerere
9. Geantă Roberto Cavalli, preţ la cerere
10. Geantă Valentino, preţ la cerere
11. Pantofi Marzo,
www.marzo.ro, 695 lei
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12. Clutch Robeto Cavalli, preţ la cerere
13. Clutch DOLCE & GABBANA,
preţ la cerere
14. Geantă Valentino, preţ la cerere

1
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DOLCE & GABBANA
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EDITOR’S CHOICE
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aptul că și-a dorit din tot sufletul să aibă
o familie nu o împiedică să fie artistă.
Astăzi Ellie White este mama unui băieţel
de doi ani și nu peste mult timp își va ţine
în braţe și cel de-al doilea copil, o fetiţă pe
care o așteaptă cu nerăbdare. Ellie White nu se oprește din drumul ei în muzică chiar dacă este mamă.
“Acest lucru nu face decât să mă ambiţioneze și mai
tare să fac din proiectul ăsta o reușită”, ne-a mărturisit cântăreaţa.
“Am pornit la drum cu toate puterile mele și cu tot
talentul de care dispuneam. Nu m-am mai gândit
la nimic altceva, dat fiind că, pe mine, cântatul mă
completează, mă face să simt că fac ceea ce trebuie!”,
spune artista.
Una din vocile cu care Ellie White a crescut și pe care
o recunoște într-o secundă datorită timbrului inconfundabil este Whitney Houston, voce pe care a studiat-o ani la rând și care i-a fost un adevărat “profesor”
de dicţie și interpretare.
Dragostea, iubirea în general, este subiectul de bază
care o inspiră cel mai mult în cântecele sale pe Ellie
White. Fie că este vorba de o iubire împărtășită sau
nu, iubirea de mamă sau de viaţă în general, dragostea
este un subiect în care multe persoane se regăsesc în
permanenţă.
Poate fi foarte greu să împaci slujba de artist cu cea
de mamă pentru că sunt unele momente în care ești
departe de familie, de copil. Ellie pleacă de fiecare
dată cu dorul în suflet și se întoarce cu bucuria revederii, așa că timpul trece mai repede. “Momentele
în care copilul meu îmi sare în braţe când mă vede și
nu mai știe ce să facă de bucurie compensează orice
distanţă și orice zi petrecută departe de el”, ne spune
cântăreaţa.
Când am întrebat-o cum arată o zi perfectă pentru ea,
Ellie ne-a spus că aceasta este o zi petrecută alături de
fiul și de logodnicul său, fără grabă, fără telefoane, o
zi în care se joacă, mănâncă și dorm împreună.
Cântăreaţa se bucură de mulţi fani care o admiră și îi
urmăresc constant activitatea. Ei sunt de toate catego-

riile și de toate vârstele. Uneori este surprinsă când,
la concertele sale, vin copii de 6-7 ani care fredonează
piese vechi de aproape 10 ani și speră să își păstreze
plaja largă de fani și să cucerească cât mai mulţi în
continuare.
Din pasiune pentru scris și din dorinţa de a fi cât mai
aproape de fanii săi a luat naștere, de curând, blogul
artistei, www.elliewhite.ro.
Ellie White este o persoană foarte transparentă prin
natura firii sale. “Dacă aș minţi cu ceva sau aș fi falsă, lumea ar percepe lucrul acesta”, ne spune artista.
Cântăreaţa consideră că viaţa personală începe să fie
afectată de viaţa de vedetă doar dacă se permite acest
lucru. Cantitatea de informaţii transmisă către public
este direct proporţională cu propria decizie. “Nimeni
nu se va băga cu bocancii înainte să-ţi afle secretele”,
mărturisește Ellie White. Cântăreaţa este de parere că
fanii au dreptul să știe anumite intimităţi, face parte
din “job”, dar contează și cantitatea de intimitate pe
care o transferi asupra fanilor și a lumii în general.
Ellie își dorește să împărtășească anumite experienţe
și trăiri, de aceea și-a înfiinţat blogul.
Pe lângă muzică și scris, lui Ellie îi place foarte mult
să citească, chiar dacă în general nu are chiar atât de
mult timp la dispoziţie să-l dedice acestei pasiuni.
Printre picături, după ce adoarme Mihăiţă, artista reușește să își facă timp să mai citească câteva
rânduri dintr-o carte. Una dintre cărţile care au
impresionat-o foarte mult a fost “Trandafiri” de Leila Meacham, iar “Shantaram” a lui Gregory David
Roberts i-a lăsat dorinţa de a mai descoperi și alte
secrete indiene.
Un alt domeniu de care Ellie White se simte atrasă
este cel al fashion-ului: “Să fim serioși, cărei femei
nu-i plac hainele, pantofii, genţile, accesoriile și cam
tot ce ţine de fashion?”
Se gândește dacă va face o carieră și pe acest plan sau
va rămâne la stadiul de pasiune.
Un alt proiect în care artista s-a implicat este lansarea cafelei care îi poartă numele, Ellie White – Black
Coffee. Până în prezent a fost lansat primul sortiment

al acestei game, “Ethiopia Yirgacheffe” o cafea culeasă
de mână la ferme din munţii de lângă orașul Yirgacheffe din Sudul Ethiopiei cu o aromă florală puternică și un gust catifelat și fin. Ellie White ne promite
că în fiecare lună se va lansa o aromă nouă!
În această perioadă cântăreaţa pregătește lansarea
unui nou single, o piesă la care a lucrat alături de baieţii de la Fly Project urmând ca, după naștere, să reia
concertele care sunt în momentul de faţă în pauză.
Pauză doar la concerte, nu și la repetiţii, pentru că
“repetiţiile fac diferenţa între un concert bun și unul
memorabil”, mai spune Ellie White. În plus artista are
foarte multe concerte de onorat în această vară și în
toamna acestui an alături de band-ul său.
Până anul acesta cântăreaţa a reușit să se ţină departe
de bucătărie în perioada Sărbătorilor, însă anul acesta
va trebui să se implice serios în prepararea bucatelor tradiţionale, dar, fiindcă nici ea și nici Doru nu
mănâncă miel, cel mai probabil că drobul va fi unul
vegetarian.
În ceea ce privește cadourile, Ellie White spune că
alegerea cadoului potrivit a fost dintotdeauna o provocare pentru ea deoarece, din dorinţa de a lua “cel
mai bun cadou”, risca de multe ori să aibă parte de
efectul invers. Ea oferă cu drag fiecare lucru cu titlul
de “cadou” și consideră: “Cel mai mare dar pe care
am putut să îl fac cuiva a fost copilul nostru, o minune oferită cu tot sufletul meu lui Doru, persoana care
de 7 ani este alături de mine în fiecare zi și căruia, în
acest an îi mai «ofer» încă o minune.”
Ellie White a mers tot timpul pe premise “fără regret”. Crede că avem cu toţii anuminte momente în
viaţă pe care ne-am dori să le rescriem dar nu putem,
iar micile greșeli sunt atât de infime încât nu contează
și nu ar fi schimbat prezentul. Artista și-a ghidat viaţa după premisa “Carpe Diem” sau “Trăiește clipa”!
Simte că poate fi un sfat foarte bun pentru mulţi care
aleargă după viitor și uită să se bucure de prezent.
“Viitorul va fi întotdeauna «mâine», iar noi trăim
întotdeauna «azi»”, conchide Ellie White.

Adelina Toader
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Depozitarul Central
mulțumește tuturor
partenerilor pentru
colaborare!
Paște Fericit!
DEPOZITARUL CENTRAL ESTE O INSTITUȚIE FUNDAMENTALĂ A
PIEȚEI DE CAPITAL DIN ROMÂNIA, CARE ASIGURĂ COMPENSAREA
ȘI DECONTAREA TRANZACȚIILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE,
PRECUM ȘI EVIDENȚA REGISTRELOR SOCIETĂȚILOR EMITENTE.

Web: www.DepozitarulCentral.ro

Tel.: 021/408 58 00

e-mail: PublicRelations@depozitarulcentral.ro

EDITOR’S CHOICE

HYPNOTIC
MECANICS
1

1. Ceas de buzunar Revue Thommen Manufacture – 7.440 lei
2. Butoni Hysek Kilada – 1.790 lei
3. Stilou Hysek iO – 2.260 lei
4. Stilou Hysek Ladies – 1.380 lei
5. Stilou Hysek Abyss – 3.180 lei
6. Ceasuri de birou Mondaine cu alarmă – 760 lei
7. Time Mover BUBEN&ZORWEG Spirit 4 – 20.300 lei
8. Cutie pentru depozitarea ceasurilor BUBEN&ZORWEG
Vantage 18 Carbon – 8.540 lei

Magazinele Galt - orologerie elveţiană oferă în
cele trei locaţii din Bucureşti mărci excepţionale
de ceasuri, accesorii şi bijuterii cât şi consiliere
de specialitate şi servicii post-vânzare la cel mai
înalt nivel.
 Calea Dorobanţilor 153
 Str. George Enescu nr. 5
 The Grand Avenue J.W. Marriott

6

2

3

4
7

5
8

19

Revista BURSA - CADOURI DE PAȘTI | Aprilie 2015

Fondată de doi ingineri textiliști experimentați, compania Formens a luat naștere în 1999
odată cu achiziția echipamentului VESTRA,
lider în industria textilă din Franța. Poziționată strategic la granița nord-estică a României,
într-o regiune cu tradiție în domeniul producției textile, fabrica Formens a devenit în scurt
timp lider pe piața de costume din Franța,
datorită know-how-ului româno-francez.
Capacitatea de a înțelege piața și de a anticipa nevoile clientului în funcție de particularitățile ţării căreia se adresează, a determinat
dezvoltarea producției în două direcții: cea a
articolelor vestimentare ready-to-wear și made-to-measure.
Louis Purple este cel mai recent proiect, în
care specialiștii Formens au investit toată
pasiunea și cunoștințele, pentru a obține
un raport calitate-preț neîntâlnit până acum
pe piața de vestimentație masculină. Com-

binând tehnologia de ultimă generație cu
tehnicile tradiționale, Louis Purple reușește
să mulțumească întru totul chiar și pe cei mai
exigenți clienți.
Calitatea de jucător important în producția
mondială de costume masculine dar și implicarea specialiștilor în procesul de creație
oferă clienților Louis Purple accesul la produse de o calitate remarcabilă, cu un design
de top. Ionuţ Marin, co-fondatorul Ego Men’s
Fashion Concept, magazin care a distribuit
cu succes brandul Louis Purple încă din anul
2010, coordonează un serviciu inovator pentru clienţi, orientat către nevoile acestora. La
Louis Purple, nu există “vânzători”, ci mai degrabă consilieri de stil care interacţionează
cu clientul, ajutându-l să facă cele mai bune
alegeri vestimentare.
Parteneriatele cu țesătorii prestigioase, cum
ar fi: Vitale Barberis, Reda sau Dormeuil oferă

BUCUREȘTI: Bd. Lascăr Catargiu nr. 2, sector 1, (Piața Romană)
IAȘI: Palas Mall – Str. Palat nr. 7A
TIMIȘOARA: Iulius Mall – Str. A. Demetriade nr.1
CLUJ: Iulius Mall – Str. Alexandru Vaida-Voievod, nr. 53
BOTOȘANI: Str. Calea Națională nr.4 – Formens

WWW.LOUISPURPLE.COM

acces clienţilor la țesături premium, cu prețuri accesibile.
Gama ready-to-wear Louis Purple include
articole din gama business, smart-casual și
de ceremonie, într-o varietate excepțională.
Zona de Made to Measure a magazinelor
oferă clientului sofisticat posibilitatea de a-și
exprima stilul, prin peste 18.000 de combinații: țesături, croială, tip de rever, buzunare,
butoniere și nasturi, detalii ce fac unică fiecare piesă din garderobă.
Pentru că experiența și priceperea în croitorie sunt tot mai rare, Louis Purple apelează la
tehnologia de ultimă generaţie de scanare
3D a întregului corp, reducând procesul de
măsurare a clientului la 5 minute. Avatarul
astfel creat ajunge în fabrică, unde specialiștii analizează morfologia și dimensiunile, realizându-se astfel un costum potrivit siluetei
fiecarui client.

VACANƫE

MALTA,

Azure Window

VACANŢA 3 în1
Uimitorul arhipelag din Mediterana te aşteaptă cu distracţii, cultură şi mult soare

D

e la bărcile colorate ale pescarilor și până la arhitectură sau bucătărie, Malta,
ţărișoara aflată la doar două ore de zbor faţă de România, nu are cusur. Privită
de pe mare, din depărtare, arată ca un castel de nisip perfect construit. Când te
apropii însă de zidurile cu turnuri impunătoare, înconjurate de șanţuri de apărare, îţi
taie răsuflarea.
r Valetta e, de departe, bijuteria coroanei malteze. În inima orașului cu cea mai mare
concentrare de monumente din lume tronează Palatul Marilor Maeștri, dovadă celor
270 de ani de influenţă politică și economică a cavalerilor maltezi. Iar acesta este doar
unul din cele 320 de monumente pe care le poţi vizita luând-o la pas.

Mdina
Palatul Marilor Maeştri

Festa

r Staţiunea St. Julian trebuie să fie, măcar pentru o seară, pe lista destinaţiilor tale. Pentru că aici pare să pulseze viaţa nebună a Maltei, zona e cea mai căutată și mai populate
din insulă. Și nimic din ce oferă acum nu mai aduce cu fostul sat pescăresc care a înflorit
în timpul ocupaţiei britanice. Hoteluri de lux, dar și cazări pentru bugete reduse ori iahturi care-ţi taie răsuflarea sunt pline de turiști veniţi
din toată lumea pentru câteva zile de mare, soare și distracţii până-n
zori în cluburi de noapte, restaurante, baruri sau terase pe plajă.

Cu un amestec delicios
EVEFSMXEPMERSFVMXERMG
1EPXEIWXISJSVXħVIEŎħ
HEVĽMYRPSGVSQERXMG
TPMRHIGPħHMVMHIZMW
din calcar de culoarea
QMIVMMĽMHIWXVħHYŎIwRKYWXI
care duc spre mare.

r Fortul Saint Elmo străjuiește coasta malteză de pe peninsula Sciberras care desparte cele două mari porturi naturale Marsamxett și
Marele Port, cel mai mare port natural al Mediteranei. Dincolo de construcţia în sine și de frumuseţea străduțelor care-l înconjoară, fortul
este special în perioada „Paradei Gărzilor”, un adevărat spectacol în
care maltezi tineri sau cu tâmple albe reconstituie evenimente istorice
autentice, cu tot cu salve de tun și parade fastuoase.

r Mdina, cetatea care a fost locuită de fenicieni în urmă cu peste 2.700
de ani se află în cel mai înalt punct al insulei Malta. În timpul stapănirii
romane a fost construit în interiorul ei Palatul guvernatorului și se spune că tot aici a locuit și Sfântul Pavel după naufragiul sau pe insulă. Dar
nici până acum “orașul tăcut”, cum i se spune acestei cetăţi de vis tot de
culoarea mierii, în care nu au voie decât mașinile celor care locuiesc în
ea, nu și-a pierdut farmecul. Iar petele de culoare pe care le reprezintă
micile balcoane din lemn, obloanele sau florile căţărătoare nu fac decât
să-l desăvârșească.
r Nu trebuie să existe vacanţă în Malta fără o ieșire la Festa, acea sărbătoare a artificiilor
în care se implică întreaga comunitate a unui sat. Casele și străzile sunt decorate în culorii vii, bisericile și catedralele sunt acoperite de zeci de mii de luminiţe multicolore, au
loc spectacole de muzică tradiţională sau clasică, parade ale cavalerilor costumaţi în stil
medieval sau baroc, iar mâncarea, băutura și suvenirurile se vând peste tot. Ce contează
însă cel mai mult sunt spectacolele pirotehnice unice în lume, oraganizate sub formă de
întrecere, pe străduţele altfel liniștite.

Fortul
Saint
Elmo

r Insula Gozo, a doua ca mărime din arhipelag, care a păstrat mai mult din tradiţia
rurală a vechilor locuitori ai Maltei trebuie să ocupe de asemenea una din zilele tale
de vacanţă. Ai de văzut frumoasa biserică Ta Pinu, singura nepictată pe interior, care
cuprinde o expoziţie cu obiecte donate de cei care au venit aici și s-au rugat, iar apoi au
trăit o minune. Nu poţi rata însă nici “Azure Window” și “Blue Grotto”, fereastra și grota
albastre, care par să amplifice turcoazul mării.
OFERTA TRAVEL SENIORI + 50 la Hotel Bella Vista, 4Ì cu demipensiune - 299 €

Biserica Ta Pinu
Blue Grotto

OFERTA COPILUL CĂLĂTOREȘTE GRATIS cu condiția ca el sa stea în cameră cu
doi adulți. Oferta este de 455 €/persoana - la hotel 4Ì cu mic dejun
Tariful include:
· avion charter Bucuresti - Malta- Bucuresti
· 7 nopți cazare la hotel 4 Ì
· transfer la hotel și retur
· asistență turistică în limba română
Nu sunt incluse: taxe aeroport- 95 € / pers, asigurarea medicală - 36 lei (opțională)
asigurare turist plus premium (recomandată) - 64 lei (valabilă pentru 8 zile).
www.malta.ro
Str. Pitar Moș nr. 29, et.1, ap. 23C, sector 1, București
telefon/fax: 021/318.59.93, 021/318.59.92, mobil: 0722.626.903
E-mail: maltaltd@malta.ro

Grup Feroviar Român urează tuturor românilor

SĂRBĂTORI
FERICITE!

Grampet GROUP
Calea Victoriei nr. 114, Sector 1, Bucureşti
Tel: 0040 21 317 30 90
Fax: 0040 21 317 30 91
www.grampet.ro

OIL TERMINAL
VĂ UREAZĂ
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traditionally yours since 1898
OIL TERMINAL S.A.
2, Caraiman str., 900117 Constantza, Romania
phone: + 40 0241-702.600, fax: + 40 0241-694.833
email: office@oil-terminal.com
web: www.oil-terminal.com

O idee, o pasiune,
o poveste...
!

inurile 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. Combinaţia de soiuri plantate pe pantele cu
expoziţie predominant sudică, este unică. Vânturile vestice şi nordvestice favorizează reglarea ritmului viţei de vie, evaporând apa în
exces provenită din roua dimineţii, ceaţă sau precipitaţii, ajutând,
astfel, ca strugurii să reţină zaharuri, aciditate tipică şi arome specifice acestui terroir.
Povestea a început în jurul anului 2001, când Heiner Oberrauch a descoperit aici, în inima Transilvaniei, acest loc plin de
promisiuni. Dorinţa lui a fost de a crea vinuri unice, cu mult caracter, de neuitat pentru toţi cei ce urmau să le deguste. Solurile au fost
cartate, studiate, iar profilul lor geologic a arătat sedimente formate,
cu precădere, din argilă, minerale şi cantităţi de apă ideale pentru ce
avea el în minte.
În cursul următorilor ani, 32 de hectare au fost plantate cu soiuri nobile locale, Fetească Albă, Fetească Regală şi Fetească Neagră,
alaturi de soiuri clasice, Sauvignon Blanc, Riesling de Rhin, Gewurztraminer, Muscat Ottonel, Pinot Noir şi Merlot. Mai târziu, un soi
alb, de origine germană, Kerner şi unul roşu, de origine austriacă,

Zweigelt, au fost adăugate la soiurile déjà plantate. Vinurile rezultate
din aceste soiuri sunt două dintre vinurile preferate ale lui Heiner,
de acasă, din Tirolul italian.
Oenologul cramei este italianul Celestino Lucin, deţinătorul
titlului Winemaker of the Year 2009, acordat de publicaţia italiană
de vinuri Gamberto Rosso, asistat de către şeful de cramă Mihaly
Denes. Combinaţia între tradiţia vinului transilvănean şi tehnologia modernă şi inovatoare, în acest caz, conduce la un rezultat care
poate fi regăsit în titlurile şi medaliile acordate vinurilor VILLA
VINEA, încă din primul an de prodictie, 2011, vinuri deosebite prin
complexitatea aromatică, echilibru, tanini catifelaţi şi un post-gust
lung.
Păstrarea autenticităţii locului a fost unul dintre criteriile
de bază în construcţia cramei. Turnul, caracteristic zonei Transilvaniei medievale, veghează asupra frumoaselor dealuri plantate cu diferite soiuri de struguri din întreaga Europă, a satelor
cuibărite în vale şi a râului şerpuind la baza podgoriei. Este un loc
cu o atmosferă deosebită, la fel de impresionant ca vinurile create aici. Şi cu ajutorul oamenilor de pe valea Târnavei Mici s-a
creat un loc aparte din care rezultă “picături foarte speciale” –
vinurile VILLA VINEA.

◆◆◆
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