
Romania –
hjemmelandet til vinguden Bacchus



Hva vet DU om 
Romania?

Romania topper ikke statistikken over 
Nordmenns reisemål. 

Årsaken er at mange ikke kjenner til 
mulighetene i dette vakre landet som deles 
av Karpatene og som grenser mot 
Svartehavet i øst; historisk påvirket av 
Ottomansk islam, russisk-ortodoks kirketro, 
fransk kultur og impulser like fra Det fjerne 
Østen. Rumensk språk hører til den latinske 
språkgruppen som fransk, spansk, italiensk 
og portugisisk, men Romania er en latinsk 
øy i et stort slavisk landskap.





Rumensk vin i historien

Geto-Dacians, de eldgamle innbyggerne i landene i Donau, 
Svartehavet og Karpaterne, verdsatte vin på en spesiell måte, og 
vinstokkene var en av deres viktigste rikdommer. De pleide å drikke 
vin som ble hellet i okse eller hjort gevir. Det sies at i tiden for den 
store kongen Burebista, grunnleggeren av den første sentraliserte 
daciske staten, hadde dacianerne en slik lidenskap for vin at kongen, 
rådet av ypperstepresten Deceneu, iverksatte tiltaket for å opprote 
vinstokken. Det ser imidlertid ut til at avgjørelsen hans ble bestemt 
mer av interessen som ble vist fra nabolandene for Dacian-vin, og som 
av denne grunn gjorde hyppige inngrep her. Vi har disse første omtale 
om Dacian vindyrking fra den eldgamle geografen Strabo (66 f.Kr. - 24 
f.Kr.).

Men med alle tiltakene som Burebista ville ha gjort, er det som er 
kjent med sikkerhet at da romerne kom til Dacia, ble dyrking av 
vinstokker praktisert på store landområder. Vin var en førsteklasses 
rikdom for dette territoriet og i handel: "Derfra," sa Homer, "kom skip 
lastet hver dag med vin for de greske troppene som beleiret Troy. 
Derfra skaffet Odysseus av Maran, presten i Apollo i Lamaria , den 
fantastiske drinken han beruset Cyclops Polyphemus med.” Den 
franske historikeren Raymond Billiard bemerker i sin bok Vin i 
antikken at “i alle deler av Europa var Thrakia den eldste og mest 
respekterte for vinene sine og den som bevart prestisje i lengste tid ".



De to ansiktene til rumensk vin

Moderne vinprodusenter og vingårder med 
avanserte teknologier, høyt kvalifiserte vindyrkere 
og ønologer som vinner medaljer.

Små vingård eiere som jobber familiens 
vingård, med middelaldersteknikker, og 
deretter lager vinen, "etter øre".



Hvor mye produksjon, hvor mye 
eksport?

I 2019 nådde vinproduksjonen 5,2 millioner hektoliter. 
Disse tall plasserer Romania på 12. plass i verden og 6. i 
Europa, og blåser bakerst på Portugal, et av de store navnene 
når det gjelder produksjon av Bacchus-likør. Romanias 
vinproduksjon økte med over 20% i fjor, med et eksepsjonelt år 
når det gjelder mengde. 

På den andre side har rumenske produsenter vanskelig for å 
sette sitt preg på internasjonale markeder, mens rumensk vin 
fortsatt anses som billig. Dermed går bare 3,5% av 
produksjonen til eksport. Av den totale lokale vineksporten 
går det fleste til EU-land, resten til "eksotiske" markeder, ledet 
av Kina, USA og Canada.

Den dyreste vinen når land som Kina, Canada og Polen, som 
ikke produserer vin. På den annen side, i Spania, når rumensk 
vin 1,1 euro per liter.

På det rumenske markedet er det over 180 vinprodusenter 
som produserer flaskevin, og antallet er på en kontinuerlig 
oppadgående trend de siste årene.



Vinregioner

1. Maramures & Crisana
2. Transylvania
3. Banat
4. Moldovan Hills
5. Dobrogea
6. Danube Terraces
7. Muntenia
8. Oltenia



Druene

Internationale druer:
• cabernet sauvignon, gewürztraminer, 
merlot, pinot noir og sauvignon blanc, 
welschriesling, pinot gris, chardonnay, 
blaufrankisch og muscat m.m.

Lokale druer: 
• feteasca (I 3 varianter – neagra, alba, 
regala), grasa de Cotnari, tamaioasca 
romaneasca, galbena de Odobesti, babeasca 
neagra m.m.



Fra det historiske vinområdet Minis, helt vest i Romania, ligger 
vinhuset Balla Geza. 
Her har de 120 hektar vinmark, hvorav 80% er til rødvin og 
20% til hvitvin. 

I vinfremstilling blander de tradisjonelle og moderne metoder 
etter filosofien som de ikke legger til og ikke tar bort noe fra 
vinen. Flertallet av vinen gjæres spontant, men temperaturen 
kontrolleres.
Hvite viner og roséer er for det meste lages på en reduktiv måte 
slik at de bevarer sin friskhet og fruktige smak. 
Fermenteringens temperatur kontrolleres og holdes på 
maksimalt 15 ° C ved å ekskludere oksygen i ståltanker på 
10000 hl. Den spontane gjæringen slutter etter 2-3 måneder, 
og blir fulgt av stabilisering og en rask tapping ved lav 
temperatur. Disse lettere, reduserende vinene modnes på 
flasker i ytterligere 2-3 måneder før de blir introdusert til 
markedet.



Frizzy (lett perlende vin)

Frizzy er en lett musserende/perlende av aromatiske hvite 
varianter blandet med den lokale Mustoasa de Maderat, 
kjent for sin utpregede syrenivå, som er basevin for denne 
lettdrikkende frizzante-vinen.
Hvite frukter og blomsternoter kan oppdages i den friske 
duften. 
Vinens syre og friskhet blir fremhevet av den tilsatte 
raffinerte kullsyren som gir en fin balanse med alkoholen 
som er i vinen. I tillegg til de spesifikke smakene som er til 
stede i smak og lukt, kommer også noe mineralsk 
ettersmak. Vinen lages på en reduktiv måte, med langsom 
absorpsjon av kullsyre i etterkant.



Stonewine Furmint

Furmint kommer fra en sørvendt skråning kalt "Öreg-
dűlő" (som betyr "Old-vingård") i Paulis: gammel, 
steinete, granittjord, vendt mot elven Mures, med lavt 
utbytte (30-40 q / ha). 
Vinen har en levende, gul farge, komplekse aromaer av 
kaprifol, fersken og kvede. 
Smaken er smooth og frisk med delikate steinfrukter, 
epleblomst og sitronskall på ganen som fører til en 
lang, peppery finish. 
50% av vinen ble modnet i store - 500 l) ungarsk 
eikefat i ca. 6 til 8 måneder på bunnfall, «sur lie», med 
batonnage annenhver uke.



Stonewine Cadarca 2013
Dyrket i gammel, steinete, granittjord, 
lavt utbytte (30-40 q / ha), innhøstet fra 
sør-vestlige skråninger, kalt "Napos" -
vin, som betyr solrik. 
Fargen er rubin med en dypere tone enn 
Kadarkas gjennomsnitt. 
Vinen har en rik og moden rød 
fruktaroma med hint av svarte kirsebær, 
lakris, fedd, vanilje med finkornede 
tanniner. Finishen er lang og kompleks 
med en karakteristisk krydret og fruktig 
note som er typisk for Cadarca. Vinen 
gjennomgikk en lagring på to år i gamle 
og nye eikefat.



Alira er en 80-hektar boutique-vingård, som 
ligger i Dobrogea, på åsene ved bredden av den 
gamle Donau.

Her fant den franske vin eksperten Marc 
Dworkin et område hvor sol, vann, og 
jordsmonn formet en perfekt harmoni for 
vinproduksjon. Sammen med den tyske vin 
entusiast og forretningsmann, Dr. Karl Heinz 
Hauptmann besluttet de å utnytte dette område 
til produksjon av kvalitetsvin.
Navnet Alira er et ekteskap mellom navnene på 
lokalitetene Aliman og Rasova der vingårdene 
ligger og hvor vinen er født.
.



Alira Rose

Produsert på 70% Cabernet Sauvignon og 
30% Feteasca Neagra. 
Håndplukket, vinifisert i rustfritt stål.

Druene plukkes manuelt, og velges deretter 
nøye på sorteringstabellene. Pressingen var 
veldig delikat, ved lavt trykk. Musten gjæret i 
10 dager ved 16 ° C. Så, i en periode på 20 
dager, satt vinen på fine gjær, i løpet av den 
tiden to «batonnages» ble gjennomført.

Vinen gjæret i rustfrie ståltanker for å 
beholde friskheten. 



LacertA har sitt navn etter en lynkjapp firfirsle 
som løper rundt i vinmarken.
Lacerta har vinmarkene sine ca. 100 km nord for 
Bucuresti.
De kaller seg en god representant for Den Nye, Nye 
Verden. 
De kombinerer bygninger fra 1901 med 
ultramoderne vinkjellere og lokale druer med 
internasjonale varianter.
Så langt har det blitt 21 viner i porteføljen. 
Vinene lagres i barrique fra Frankrike, USA, 
Russland, Ungarn og Romania, som tilfører 
personlighet, aromaer og fruktige nyanser. Det 
gamle og det nye fletter sammen, og naturens kraft 
brukes til å maksimere potensialet til viner og for å 
gjøre behandlingen av druer så skånsom som 
mulig.



LacertA Feteasca Neagra 2015

100% Feteasca Neagra fra Dealu Mare
Druene håndplukkes og  modnes på fat. 
1,5 –2  år på 225 liters eikefat (rumenske, 
russiske, amerikanske) 
Aroma; mørke bær, plommer, tørket 
frukt, krydder og hint av vanilje. 
Smaken følger nesen og den har en fin 
syre som balanserer frukten, gode 
kryddertoner og vanilje og kaffepreg i en 
lang ettersmak
Mat: God til fett kjøtt, lam og småvilt.



Davino mener at vin ikke drikkes, men leves. I 
nesten 20 år har de, sammen med menneskene 
som vin er en del av deres liv, klart å skaffe 
essensen - Davino-viner. Av de 70 hektar som eies 
og 18 hektar er leid, får man ikke mer enn 200 000 
Davino-flasker årlig. Via, hjertet av Davino-viner, 
arbeides ved å lede veksten og beskjæringen i grønt 
for å oppnå maksimalt 5000 kg / ha, og druene er 
nøye utvalgt av de menneskene som kjenner og 
elsker dem. Davino-viner er spesielt blandinger, 
men vi elsker også to viner laget av de mest 
verdifulle rumenske variantene - Fetească Albă og 
Fetească Neagră.



Davino Domaine Ceptura 
Rouge 2013

Den produseres ved selektiv høsting av druer 
fra de mest verdifulle tomtene hvor 
vinrankene har en gjennomsnittsalder på ca 
37-40 år. De tre variantene som kommer i 
sortimentet gjæres separat: klassisk på fat, i 
små kar i rustfritt stål ved 26-28oC Cabernet 
Sauvignon - i 30 dager, Merlot - 22 dager og 
Feteasca Neagra - 20 dager. Fermentering er 
ofte malolaktisk og det skjer umiddelbart 
etter den alkohol gjæringen på som er i 
barique.
100% modnet i 12 måneder på små 

rumenske eikefat (225 liter), hvorav 70% 
nye. Aldring i flaske i minimum 26 måneder.


