
Vinlandet Romania



Fakta om Romania

• ROMANIA er et vakkert land i Sørøst- Europa. 
Landet grenser til Ukraina i nord,Republikken
Moldova i nordøst, Svartehavet i sørøst, Bulgaria i
sør , Serbia i sørvest og Ungarn i nordvest.

• Hovedstaden er Bucuresti – eller på engelsk; 
Bucharest - og har over 2 millioner innbyggere.

• Landet har et kontinentalt klima med 
middelhavsklima langs kysten. Geografisk er
Romania på linje med Provence og Languedoc-
Roussillon, men landet er såklart preget av fjell og
innlandsklima i motsetning til de Sør-Franske
regionene.

• Overraskelsene og variasjonene står i kø, ikke minst 
naturmessig. Massive fjellkjeder, lange og solrike 
badestrender, brede elver og endeløse 
landbruksmarker er noe av det som vil møte deg. 





Romanias vinhistorie

Rumenerne har laget vin i 8000 år – lang 
før grekerne styrte landet. Legenden sier 
at vinguden Dionysos ble født i Thracia, i 
dag rumensk territorioum.

Landet har et glimrende klima for 
druedyrking og om høsten henger klasene 
like tungt og mange som vinmarkene i 
Bordeaux. Den rumenske vinen har vært i 
verdensklasse, men i 1960-årene ble vinen 
eksportert til Sovjet og kvantiteten ble 
prioritert foran kvalitet.

Etter revolusjonen har kvaliteten igjen 
kommet på agendaen, og siden 1994 har 
Romania på mange måter igjen plassert 
seg som et av de viktigste vinlandene i 
Europa.



Vinregioner
Landet er delt inn i 8 vinregioner: 

Maramures & Crisana

Transylvania

Banat

Moldovan Hills

Dobrogea

Danube Terraces

Muntenia

Oltenia

De viktigste vinområdene er lokalisert
mellom den Karpatiske fjellkjeden og
Svartehavet.

Moldova, Muntenia og Oltenia
produserer mesteparten av vinen i
landet.
Moldova er kjent for vinen Cotnari, en
botrytisert søt vin, som har blitt fremstilt
i mer enn 600 år!
I Muntenia og Oltenia er det Dealu Mare 
som har skilt seg ut med internasjonale
druesorter som Merlot, Pinot Noir og
Cabernet Sauvignon.



Druene

Romania har en bred portifolio av druer, mest en fransk påvirkning med 
cabernet sauvignon, gewürztraminer, merlot, pinot noir og 
sauvignon blanc, welschriesling, pinot gris, chardonnay, 
blaufrankisch og muscat

Vi har også lokale druer som feteasca i flere varianter (neagra, regala og 
alba). Feteasca betyr jomfru eller ung pike. Feteasca alba, den hvite jomfru, 
kjennetegnes ved høy syre, mineralitet og urter over gul frukt, mens den 
kongelige jomfruen Fetească regala har mer personlighet. Den rode Fetească 
neagra, den sorte jomfru, gir gjerne krydrede,  plommesmakende viner med 
bløte tanniner. 

Grasa, tamaioasa, mustoasa de Maderat, cadarca og furmint som 
er kjent for sin bruk i Tokaij i Ungarn er osgå brukte i Romania.

Ofte blander vi lokale druer og internasjonale druer, for eksempel sauvignon 
blanc og feteasca alba.

½ av druene er Vitis Vinifera og resten er hybrider.

Rumenerne selv drikker først og fremst hvitvin. 75% av det nasjonale 
forbruket er hvitvin. Men rødvinen er også utmerket og den eksporteres i 
store mengder.



Rumensk vinlov

• DOC (Denumire de Origine
Cotrolata): 32 stk.

• DOC-CMD - perfekt modne
druer (DOC)

• DOC-CT  - sen innhøsting

• DOC-CIB – sen
innhøsting/botrytis

• PGI - 13 stk pr 2014

• Rezerva - 6 mnd fat + 6 mnd 
flaske

• Vin de Vinoteca - 1 år fat + 4 år 
flaske



Rumenske vingårder

 Det produseres mye vin men eksporteres lite, landet har veldig stort potensiale til 
vinproduksjon men mangler kapital. 

 I 2016 har Romania produsert 3,267 mil. hektoliter og ekspoertert bare 129 000 
hektoliter. 

Noen av vingårdene vi representerer i Norge er:
 BallaGeza winery
 Vitis Metamorfozis
 LacertA
 Alira
 Serve
 Davino
 Domaine Ceptura
 Cotnari



 Fra det historiske vinområdet Minis, helt vest i Romania 
og på grensen til Ungarn, ligger vinhuset Balla Geza
(Wine Princess SRL). Det er denne produsenten som
produserer druer rett ved Transylvaniafjellene som har
lagt 3 viner vi skal smake på.

 Her har de 120 hektar vinmark, hvorav 80% er til rødvin
og 20% til hvitvin. Som mange andre rumenske vinhus
fokuserer de på lokale druevarianter supplementert med 
internasjonale varianter. Druene er både gamle rumenske
druer og nye importerte druer. De viktigste er: Cabernet 
Sauvignon, Cadarca, Merlot, italiensk Riesling, Feteasca
Regala, Furmint, Pinot Noir, Muscat Ottonel, Mustoasa de 
Maderat, Feteasca Alba. 

 De bruker spontan og naturlig gjæring på nesten alle 
vinene sine.

 De begynte med vinlinjen Stonewine i 2009, navnet 
kommer av den steinete jordsmon de plantet druene i.



Frizzy (lett perlende vin)
 Frizzy er en lett musserende/perlende vin 

produsert på Mustoasa de Maderat, Pinot 
Gris og Tamaioasa Romaneasca. Hver
druesort er plukket og vinifisert for seg
selv for så tankmodnet i 6 måneder. De 
blir blandet 2 måneder før tapping og det
produseres ca. 6500 flasker årlig.

 Vinen har en lett fruktig aroma, melne 
epler, pærer og florale toner. Den er tørr 
og elegant på smak, har fine bobler og en 
halvlang, litt bitter ettersmak med 
mineralpreg.

 Kan lagres i 5 – 6 år.

 En unik vin som passer godt til salater, 
grønnsaker og lyst kjøtt.



Prøv Frizzy med: Geitost salat med 
rødbetter, pærer og valnøtter.



Ballageza Stonewine Furmint 2015
 produsert på Furmint druen, den er 

spontanfermentert på fat og lagret 6-8 
måneder på bunnfallet på 500 liters 
eikefat.

 Vinen har en spennende aroma, god preg 
av gul frukt, melne epler, aprikos, hint av 
tropisk frukt og litt mineraler.
Den er rund og behagelig på smak, fruktig 
med fin syre, godt preg av mineraler og 
vanilje i ettersmaken.

 En balansert og meget god hvitvin, kan 
lagres i 5-6 år, men drikkes godt nå til 
lyse kjøttretter og alene.

 Passer kjempebra til røkt laks eller 
makrel. 



Prøv Furmint med Kylling Paprikash med 
paprika pulver, løk, tomat, kyllingbuljong 
og rømme. Servert med rumensk polenta.



Rosu de Minis Cadarca

 produsert på druen Cadarca, kjent 
fra den ungarske «okseblod» vinen 
Egri Bikavér. Den er produsert med 
naturlig gjæring og lagret i 1,5 – 2 år 
på 5000 liters eikefat deretter 6 mnd. 
på flaske.

 Vinen har aroma av markblomster, 
krydder og urter, smak av mye frukt, 
syre og lette tanniner, god balanse.

 En vin som kan lagres i 6-8 år, men 
også drikkes nå til rødt og lyst kjøtt.



Prøv Cadarca med Kaningryte med vilt 
sopp, gulrotter, tomat og vårløk.



 Vitis Metamorfosis i Dealu Mare er eid av 
italienske Marchese Antinori, et velkjent vinhus når 
det kommer til kvalitetsvin. Giancorrado Ulrich, 
lederen av Vitis Metamorfosis, trengte ikke å 
overbevise Piero Antinori om å begynne å produsere 
vin her, Piero kunne se likheten til hans elskede 
Toscana og mulighetene til dette området i Romania.

 Så langt er det plantet Cabernet Sauvignon, Fetească 
Neagră, Negru de Dragăşani, Fetească Regală (Royal 
Maiden), Fetească Albă (White Maiden), Tămâioasă 
Românească,  Muscat Ottonel, Merlot, Syrah, Pinot 
Noir , Sauvignon Blanc og Chardonnay. 

 25% av druene som blir høstet på vingården blir 
høstet økologisk, det er et tall som kommer til å øke i 
fremtiden. Vitis Metamorfosis oppnådde sertifisering 
for den første avlingen av økologiske druer av 
Østerrike Bio Garantie i 2013, etter å ha blitt nøye 
overvåket de siste tre årene. Østerrike Bio Garantie 
er en av de europeiske lederne når det gjelder 
inspeksjon og sertifisering av økologisk landbruk.



Metamorfosis Fluturi Feteasca Regala

 Økologisk hvitvin produsert på 100% 
Feteasca Regala.

 Den er frisk og fruktig, godt preg av 
moden gul frukt, pære, sitrus, florale 
toner og krydder. Den er rik på smak, har 
god fylde, balanserende syre og sitter 
godt.

 Passer bra med: fisk, skalldyr, kylling og 
fingermat/tapas.

 En vin med mye smak for pengene, godt 
kjøp.



Prøv Fluturi med Grillet ørret med urter og 
sitron og kokte poteter med dillsmør.



Metamorfosis Cantvs Primvs 2013
 Metamorfosis Cantvs Primvs Feteasca Neagra 

2013 er den første vinen produsert på vingården 
(første årgangen var 2009), den er produsert på 
100% Feteasca Neagra og er lagret på eik i 14 
måneder.

 Vinen har en intens aroma av røde og mørke 
bær, moden frukt, litt syltet, hint av mineraler 
og vanilje. Den er rik og fyldig på smak, har god 
syre og tanniner, krydret og lang ettersmak med 
litt fatpreg. 

 En strukturert og god vin som kan nytes nå til 
kraftige kjøttretter men kan gjerne lagres noen 
år i kjelleren også.

 Kan også passe til svart sjokolademousse med 
chili og havsalt 



Prøv Cantvs Primvs med en klassisk Coq au 
vin med potetpuree med smak av trøffel



 LacertA har sitt navn etter en lynkjapp firfirsle som 
løper rundt i vinmarken.

 Lacerta har vinmarkene sine ca. 100 km nord for 
Bucuresti.
Lacerta kaller seg en god representant for Den Nye, Nye 
Verden når det kommer til vin og administrerer 84 hektar
vinmark og lager både rød, hvit og rosèvin.

 De kombinerer bygninger fra 1901 med ultramoderne
vinkjellere og lokale druer med internasjonale varianter.

 Så langt har det blitt 21 viner i porteføljen. Her er det
Chardonnay med og uten fatlagring, Riesling, Sauvignon 
Blanc, Pinot gris, Feteasca alba, Feteasca neagra, 
Burgund mare, Pinot Noir, Cabernet sauvignon, Merlot 
og Shiraz, samt ulike blandingsviner.



LacertA Cuvée IX 2014
 har følgende druesammensetning: 

Feteasca Neagra 15%, Cabernet 
Sauvignon 40%, Merlot 40% og Shiraz 
5%, lagret ett år på 225 liters eikefat.

 Hver druesort plukkes og vinifiseres for 
seg, modnes på fat og blandes til slutt.

 Vinen har en kompleks aroma med rød og 
mørk frukt, skogsbær, tørket frukt og hint 
av fat. Den er kompleks også på smak, 
fruktig med fin syre og strukturert kropp. 
Kaffe og vaniljetoner i en lang og markert 
ettersmak.

 Denne kan drikkes nå, men har betydelig 
langt langrinspotensiale som vil slipe 
tanninene noe. Drikkes til kraftige 
kjøttretter.



Prøv Cuvee IX med Andeconfit med rødkål 
stekt i rødvin og julekrydder, servert med 
potetpurre med pepperrot.



 Sør øst i Romania hvor Dobrogea møter 
Donaudalen fant den franske 
vineksperten Marc Dworkin et område 
hvor sol, vann, og jordsmonn formet en 
perfekt harmoni for vinproduksjon. 
Sammen med den tyske vinentusiasten 
og foretningsmannen, Dr. Karl Heinz 
Hauptmann besluttet de å utnytte dette 
område til produksjon av kvalitetsvin.
Vingården Alira Wines of Romania 
ble derfor etablert i dette området.



Alira Rose 2016

 produsert på 70% Cabernet 
Sauvignon og 30% Feteasca Neagra, 
druene er håndplukket og vinen er 
lagret kun på ståltank.

 Vinen har en frisk og fruktig aroma, 
innbydende bærpreg og god frukt, litt 
krydder, sitrus og florale hint. Den er 
rund og balansert på smak, har noe 
fedme og god syre. Hvit steinfrukt i 
en tørr og god utgang.

 En god rosèvin som absolutt er verd 
pengene.



Prøv Alira Rose med Lakstartare med 
avocado og rødbetter.



SUNT VINURI. There are wines.

 Vi representerer 15 rumenske vingårder.  Vi lagerfører 23 rumenske viner utvalgt i 
samarbeid med norske vinkjennere og vinelskere. 

 21 viner tilgjengelig for kjøp i Norge,noen ligger på nettsidene til Vinmonopolet mens 
andre må spesialbestilles (spør ditt lokal VP eller ring), da ligger nummeret på vinen 
etter navnet. Flere produsenter og viner som er på vei inn.

 Vi treffes på www.suntvinuri.com , FB @SuntVinuriNorway.

 Koordinator Romania: Bianca Sburlea, Tlf. +40 754 990 179

 Koordinator Norge: Egil Kjær, Tlf. +47 93 07 27 66. 

E-mail: ekjaer@suntvinuri.com

http://www.suntvinuri.com/
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