
Degustatie 26 en 27 februari 2007 1 

Degustatie Roemeense wijnen – Deguvin & MWK 
 
 
Inleiding 
Met ongeveer 200.000 ha is Roemenië het grootste wijnland van Oost-Europa. De grondslag 
van de wijnbouw dateert al van de 7de eeuw voor Christus, toen de Grieken er wijngaarden 
aanlegden. De wijngaarden zijn over het hele land verspreid, zowel in de vlakkere gebieden 
die grenzen aan de Zwarte Zee als in de hoger gelegen heuvels. Hoewel het land op dezelfde 
breedtegraad ligt als Frankrijk is het klimaat er meer uitgesproken continentaal. De zomers 
zijn warm en zonnig en het regent nagenoeg niet in de oogstperiode. Roemenië telt tal van 
inheemse druivenrassen (met name Feteasca als bekendste), maar exportgerichte wijnbouwers 
planten massaal internationale rassen aan zoals Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon en Merlot. 
 
Wijnregio’s & wetgeving 
Lees hierover meer in http://www.lariviere-virtosu.net/wijn/proefschrift-ebook.pdf  
Voor een volledige kaart van de Roemeense wijnregio’s kan je terecht op  
http://www.lariviere-virtosu.net/wijn/carte_viticole.pdf  
 
De wijnhuizen van vanavond 
 
Vinterra 

 

Het wijnbedrijf ‘Vinterra International’ is een Roemeens-Nederlandse Joint Venture met 
wijngaarden in twee streken: Vanju Mare (Orevita) en Dealu Mare (Sahateni). Onder leiding 
van een professioneel team produceert het bedrijf Vinterra enkele wijnseries, allen zijn het 
kwaliteitswijnen, waaronder Black Peak en Bucur Villa. 

De wijngaarden in de streek Vanju Mare zijn gelegen in het wijngebied Orevita, dicht bij het 
stroomgebied van de Donau. Het is een gebied waar de resultaten van het microklimaat 
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opmerkelijk zijn. De wijnstokken staan op de glooiende heuvels van de zuidelijke uitlopers 
van de Karpaten. Hier bezit Vinterra 190 ha. land dat gedeeltelijk is beplant met de volgende 
druivensoorten: Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir en Feteasca 
Neagra. 

De wijngaarden in de streek Dealu Mare omvatten 40 ha. en liggen in Sahateni ten noorden 
van Boekarest. Er is een productie- en opslagcapaciteit van 1,1 miljoen liter wijn. In dit 
gebied staan voornamelijk wijnstokken met Merlot en Cabernet Sauvignon. 

Vinterra is een dynamisch wijnbedrijf dat zich bezighoudt met de productie en verkoop van 
premiumwijnen. Hun slogan luidt: “Our quality is not accidentally”. De beste druiven zijn 
bestemd voor de serie ‘Bucur Villa’ maar alleen de allerbeste ‘cuves’ worden gereserveerd 
voor de topserie ‘Black Peak’. 

Om een constante kwaliteit van haar wijnen te kunnen blijven garanderen heeft Vinterra er 
voor gekozen om het gehele productieproces, van druivenstok tot botteling, geheel in eigen 
handen te nemen. Men weet er de oude tradities van het wijnmaken te combineren met 
moderne Westerse visies en technieken, terwijl men de zeer gunstige voedingsbodem en 
klimatologisch perfecte omstandigheden ten volle weet te benutten. 

Vinterra International heeft zich vooral gespecialiseerd in rode wijnen, die allen vol en zeer 
smaakvol zijn. Deze rode kwaliteitswijnen getuigen stuk voor stuk van het zonnige 
Roemeense karakter. Alle rode wijnen zijn fruitrijk en karaktervol en sluiten goed aan bij de 
smaak van een breed, wijndrinkend publiek. De rode wijnen van Vinterra kunnen 5 tot 8 jaar 
worden bewaard. 

Cabernet Sauvignon Reserve 
 Droge rode wijn, Alc. 13,5 %. 

Er wordt een keuze gemaakt uit de beste ‘cuves’ met druiven. De wijn wordt 3 
jaar ‘gelagerd’ en pas na 3 jaar wordt deze ‘Reserve’-wijn gebotteld. 

De ‘Reserve’ toont dan een fantastische complexiteit van fruit, kruiden en 
vanille. 

 

Shiraz/Syrah 
 

 Vinterra International is op dit moment het enige wijnbedrijf in Roemenië dat 
toestemming heeft om de Shiraz, ofwel de Syrah te produceren. De Syrah-
wijnstok is vanuit Frankrijk geïmporteerd en wordt als proef sinds enkele jaren 
verbouwd in de wijngaarden van Vinterra, in het wijngebied Vanju Mare. 

De aantrekkelijke geur van rijpe bosvruchten geeft een verfijnd aroma. 

Het is een lichte en droge DOC-wijn met een verrassende frisheid. De rijpe 
fruitsmaak geeft met de kruidige complexiteit een typerende smaak. Doordat de 
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wijn weinig tannine bevat is hij zacht te noemen. De Syrah zal zich nog verder ontwikkelen 
maar belooft een toegankelijke wijn te blijven, geschikt voor een groot publiek. 

Het is beter de wijn voor 2008 te drinken. Hij past goed bij gekruide gerechten, kip bereid met 
tomaten en knoflook, gebakken champignons of bij klassiek gegrild varkens- en rundvlees. 
Alcohol percentage: 12,5% vol.  

Stirbey 
Stirbey is een oude prinselijke familie in Roemenië. De erfgenamen hebben hun 
eigendommen teruggekregen in 2001 en sindsdien zetten ze zich in om opnieuw wijnen op 
hoog niveau te produceren. Het domein met 20 ha wijngaard produceert 80.000 l wijn per 
jaar, ze mikken dus niet op kwantiteit maar wel op kwaliteit. De densiteit van de 
aanplantingen is 5.000 wijnstokken per ha in de nieuwe aanplant en 3.500 wijnstokken in de 
oude wijngaarden. 
De nadruk ligt op inheemse druivensoorten uit de Dragasani regio.  
 
De wijngaarden (“Via”) en druiven zijn verdeeld als volgt: 
 
Via Stirbey 4 ha, zuidwest tot west gericht, Merlot, Sauvignon Blanc, wijnstokken  

4 jaar oud.   
Via Bibescu 4 ha, noordoost tot zuid gericht, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, 

Novac, Negru de Dragasani, wijnstokken 5 jaar oud. 
Via Bengescu 5 ha, naar het oosten gericht, Cramposie Selectionata, 21 jaar oud. 

 
Via Tiberie /zuid 4 ha, zuid tot zuidwest gericht, Tamaioasa Romaneasca (24 jaar oud), 

Cabernet Sauvignon, Novac, Negru de Dragasani, (nieuwe beplanting 
is voorzien) 

Via Tiberie / noord 4 ha, noord tot noordoost gericht, Feteasca Regala, Cramposie 
Selectionata, 24 jaar oud.  

 
   
 

Crâmposie Selectionata 
 
Is een inheemse druivensoort van de Dragasani regio. De 
fermentatie gebeurt op lage temperaturen en de wijn ontwikkelt 
aroma’s van appel en peer. Dit wordt gecombineerd met een 
aangename zuurte. Het is een prikkelende en aantrekkelijke wijn 
geschikt voor alle gelegendheden. 
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Feteasca Regala 
 

Is een inheemse Roemeense druivensoort. Ze heeft een exotische 
fruitige smaakstructuur. Het hoge alcoholgehalte wordt 
gecamoufleerd door het krachtige body. 
Deze wijn past uitstekend bij vis en lichte vleesgerechten. 

 
 
Cramele Recas 

 

Cramele Recas is een Roemeens-Engels 
bedrijf gesticht in 1998. Ze hebben 700 ha 
wijngaarden waarvan 150 ha tafeldruiven en 
550 ha wijndruiven. 
Als inheemse druiven telen ze: Feteasca 
regala, Cadarca, Mustoasa de Maderat, en 
Chardonnay, Gewurztraminer, Pinot Grigio, 
Sauvignon blanc, Muscat Ottonel, Pinot 
Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon en 
Kekfrankos/Lemburger. 
De kelders dateren van 1945, zijn ingrijpend 
gerenoveerd en hebben een 
productiecapaciteit van 7.000 hl. 
De beste wijnen worden gerijpt in Franse en 
Amerikaanse eiken vaten van 250 L.  
 

De wijnen: 
Pinot gris: Lichtgroene kleur, kruidige aroma’s van geparfumeerde oliën en toetsen van 
vanille/eik. Koel schenken bij scampi’s en tongrolletjes. 
 
Feteasca Regala: inheemse druif met fruitig karakter, geeft een krachtige wijn met discreet 
floraal aroma. De wijn wordt gemaakt uit manueel geoogste druiven en gerijpt op lage 
temperaturen.  
 
 
Halewood – Prahova valley 
Prahova cellars is bestaat sinds 1949 en is in 1998 overgenomen door Halewood welke zo’n 
10 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in modernisering van de wijnkelders. 
Ze hebben 400 ha wijngaarden in de Dealu mare, de Transylvaanse hoogvlakten en de 
Murfatlar regio. Hun rode wijnen zijn gelegen in de Dealu Mare regio. 
Jaarlijkse productie 42.000 hl. 
Wijnstokken: Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Feteasca Neagra, Muscadet 
ottonel, Sangiovese, Chardonnay, Pinot Gris, Traminer. 
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Vatlagering op Franse en Roemeense eik. 

 
 
Volgende 2 wijnen zijn opgenomen in de wijnkoopgids (2006 en 2007) van Frank Van Der 
Auwera: 
Feteasca neagra – Special Reserve. 13,0% Alc. 

Dealu Mare, Special Reserve(Feteasca Neagra) 2001. 
Verleden jaar pakten we in deze gids uit met een verrassende Pinot Noir, waarmee 
wijnmaakster Amelia Visinescu rode Roemenen meteen weer op de kaart zette. Deze 
oogst selecteerden we echter de meer typische Feteasca Neagra cuvée, een 
autochtone variëteit die beslist niet wekelijks in uw glas belandt. Geen makkie,  want 
een stuk minder toegankelijk dan de elegante Pinot Noir. Nog goede, robijnrode kleur 
zonder overdreven slijtage. Kruidig, aards en mineraal boeket met tevens rode 
kersen. Veel body nog, met impressies van rode pruimen, specerijen en een nog 
duidelijke eiktoets. Noterige finale met flink wat tannines.  Geen wijn om ’s avonds 
mee te chillen, maar wel een introvert exemplaar dat tijdens het wildseizoen zijn 
mannetje staat. 

 
Pinot Noir – Special Reserve. 

Dealu Mare, Special Reserve (Pinot Noir) 2000 
We geven het graag toe : louter afgaand op eerdere ervaringen (aanvaringen?) met 
Roemeense Pinot Noirs, het oogstjaar en de gezwollen etiketliteratuur (Full Bodied 
Barrel Matured Special Reserve...) bereidden de proevers zich op het ergste voor.  
Ze stonden inderdaad paf, maar dan van verwondering, want dit is een héél leuke, 
nog honderd percent intacte én herkenbare Pinot Noir waarvan het fruit -zonder 
filtratie- voor een derde een jaar lang op Franse én inlandse eik rustte.  Wijnmaakster 
Amelia Visinescu weet van wanten.  In ons glas belandt immers een logisch 
verbruinde wijn, energiek tranend, met een innemend boeket dat verwijst naar rijpe 
Bourgogne : lichtjes aards, maar met veel rode bessen, melkchocolade, vers 
gebakken broodkruim en een vleugje kokos.  Verrassend stevig en mondvullend nog, 
met opvallend veel rijpe woudvruchten in het middenstuk en fraaie zuren, heel 
elegant.  Aardse afdronk.  Schenk deze rode maar elegante duivel uit de (sub-
)Karpaten rond maximaal 14/15° en besef dat u weer een vooroordeel armer bent.  

 
De wijnen van de Special Reserve reeks rijpen 6 tot 12 maanden op eiken vaten + 1 jaar op 
fles. 
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Vinarte 
 

 
 
Bedrijf gesticht in 1998, Italiaanse & Franse investeerders brachten meer dan 15 miljoen euro 
samen voor vernieuwing van het bedrijf. 
Totale productie 2.600.000 flessen 
Vinarte bezit 3 wijngaarden: Villa Zorilor 127 ha (Dealu Mare), Terassa Danubiane 190 ha 
(Banat), Castel Bolovanu 60ha (Dragasani) 
 
De Cabernet Sauvignon Bolovanu komt uit de Castel Bolovanu wijngaarden, met een totale 
aanplant van 60 ha (100% Cabernet Sauvignon). De wijnstokken zijn 15-18 jaar oud. 
Appellatie: Samburesti D.O.C.C. (linkeroever van de rivier Olt) 
De wijn rust 6 maanden op eiken vaten en 1 jaar op fles. 
 
De Merlot Sienna komt uit de Terrase Danubiane (Vanju Mare) wijngaarden. De wijngaard 
is 190 ha groot met volgende druivenstokken: Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc, Riesling Italico. De wijnstokken zijn 15 jaar oud. 
Appellatie: Vanju Mare-Orevita D.O.C.C. 
10 % Cabernet Sauvignon en 90% Merlot. Rijpt 6 maanden op eiken vaten en 1 jaar op fles. 
Frank Van Der Auwera schrijft hierover: 

Dat Roemeense rode wijn niet op zwoele fruitpuree hoeft te lijken maar wel degelijk 
kwaliteit kan leveren bewijst deze cuvée, afkomstig van een 190 hectare groot 
domein dat over de Donau uitkijkt en waar de rendementen bewust heel laag worden 
gehouden (35hl/ha). Deze 100% Merlot van de Nieuwe Roemeense Lichting rijpte 
bovendien zes maanden op Franse barriques, wat zijn nog noterige oaky karakter 
verklaart. Robijnrood met reeds tullérand, met dikke tranenboulevard. Rijp boeket 
waarin zoethout, kaneel, cacaopoeder, gedroogde rodesteenvruchten en 
pruimencompote. Daarna in de mond: cederachtige smaakstart, met toch veel rode 
bosvruchten en rode pitvruchten. Nog flinke tannine en een eikdoortimmerde, 
noterige finale. Gun deze fles nog een halfjaartje om zicht helemaal te zetten en zijn 
14% alcohol wat meer te fatsoeneren met het fruit. Schenk deze kanjer uit de 
Karpaten op 16 °C. 

 
De Negru de Dragasani komt uit Samburesti (wijngaard Castel Bolovanu), maar dan wel op 
de rechteroever van de Olt. 
Appellatie: AOC Vânju Mare 
Maceratie: 10 tot 15 dagen 
Rijping 2 tot 3 maand op barrique. 
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Het is een inheemse druif met als oorsprong de Dragasani regio.  
Kruising van de 2 inheemse soorten “Negru vârtos” en “Saperovi”. 
De druif is rond, donkerblauw. De wijn is robijnrood, baksteenrood op latere leeftijd. 
Volle ronde smaak, zwart fruit. 
 


