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1. Poziția geografică a României
•ROMANIA
• Situat în sud-estul Europei, la aceeași
latitudine ca și Franța,
• O importantă țară europeană
• producătoare de vin - locul 5 în lume.
• Romania are 243,000 hectare de
podgorii.
Podgorii cu struguri de vin
82% din suprafața totală a podgoriilor
Wine Production
5 - 6 millioane hl anual

2. Poziția geografică a Podgoriei Dealul Dorului
Podgoria Dealul Dorului, cu o suprafata
de 16 hectare se afla intr-o zona a Romaniei
specializata in vinuri rosii. Regiunea
viticola a Banatului, profilata pe vinurile
roşii, se limitează prin Muntii Zarandului în
partea de Nord-Vest, Locvei si Muntii
Semenic, în sud şi sud-est şi Câmpia
Banatului în partea de vest. Această regiune
se află de la nord la sud aproximativ pe
aceeaşi longitudine de 21 ° 35 min si
integrează podgoriile: Minis – Maderat,
Recas-Bencec, Silagiu – Buzias, Tirol şi
Moldova Nouă.
Zona Banat include judetele: Timiş,
Caraş-Severin, Arad si Mehedinţi.

3. Podgoria Dealul Dorului – Informații generale
Crama Dealul Dorului este numele unei case vinuri tinere, mo ștenitoarea de facto și
de iure a viticulturii din zona Buziaș - Silagiu. Cu o tradi ție de la jumătatea secolului al
XIX-lea, când în zonă s-au stabilit câțiva coloniști maghiari și germani, de meserie
viticultori.
Cele mai cunoscute vinuri din această regiune sunt: Burgund mare, Merlot, Riesling
Italian.
Vinurile de Silagiu au fost pentru mult timp cele mai apreciate din regiune.
Crama Dealul Dorului este construită în vie, cu dotări moderne, vase noi din inox şi
stejar, instalaţii de cald şi rece, două compartimente: unul la suprafaţă, pentru prelucrare
– şi unul îngropat, pentru păstrare şi învechire.
Tradiția, seriozitatea și o noua filisofie asupra vinului vor duce către scopul bine
conturat de dl. Doru Husarciuc: vinul de cea mai înaltă calitate.
Începand cu structura robustă a unui Riesling Italian, cunoscând un Muscat Ottonel
delicat, în paralel cu un Cabernet Sauvignon bine structurat și echilibrat, un Merlot
interesant, apropiindu-ne de un Burgund Mare încântător, descoperim paleta de vinuri
care oferită de Crama Dealul Dorului.
Podgoria se intinde pe 16 ha, si cuprinde soiurile Muscat Ottonel, Riesling Italian,
Cabernet Sauvignon, Merlot și Burgund Mare.

4. Crama Dealul Dorului – VINUL
MUSCAT OTTONEL, demisec, 12,7 %, D.O.C. - C.M.D.
„Banat- Silagiu”, 2014
Muscat Ottonel demisec este dublu medaliat cu argint la
concursurile internaționale de la Chișinău – CHIȘINĂU WINE &
SPIRITS CONTEST 2015, și de la Vrsac – VINOFEST 2015.
Complexitatea aromatică și bine echilibrată a acestui vin se
datorează strugurilor selectați cu mare grijă și prelucra ți cu mare
pricepere, o combinație a științei cu pasiunea.
Aspect: limpede, echilibrat
Culoare: galben-pai
Miros: aromă tipică de muscat, care evoluează prin învechire de
scurtă durată într-un buchet foarte complex, prin fin şi delicat.
Gust: tipic de muscat, fin, delicat, plin, armonios, cu o plăcută
rotunjime şi nuanţă de catifelare
Temperatura: păstrare: 13oC, servire 10-12oC.

RIESLING ITALIAN, sec, 12,5 %, D.O.C. - C.M.D. „BanatSilagiu” , 2014

Vinul are un aspect limpede și este bine echilibrat.
Culoarea este galben-pal, cu irizații verzui, strălucitor, ceea
ce arată faptul că vinul este tânăr, a șa cum îi stă bine unui
Riesling. Are o aromă fină, plăcută, de strugure în pârgă şi
fructe exotice. Uşor acidulat, vioi, fructuos, cu personalitate,
echilibrat, rotund, cu post-gust plăcut. Se recomandă la
preparatele de pește, carne de pasăre și fructe de mare.
Un vin foarte apreciat în rândul cunoscătorilor de vinuri
și nu numai la evenimentul de la VINVEST ce a avut loc la
Timișoara, 3-5.04.2015.
Temperatura: păstrare: 13oC, servire 10-12oC.

ROSÉ, sec, 14 %, 2013
Structura și complexitatea acestui vin din
struguri de Cabernet Sauvignon, se datorează
exclusiv influenței terroir-ului, făcându-ul unic în
felul său.
Culoarea atractivă roz – somon, aromele
explozive de cireșe și de fructe de pădure definesc
acest vin.
Temperatura: păstrare: 13oC, servire 10-12oC.

ROSÉ, demisec, 12,5 %, 2014
Rosé din struguri de Cabernet Sauvignon, cu aspectul
său limpede, culoare rosé intensă, cu arome de fructe
proaspete, un vin ușor care se potrivește cel mai bine
sintagmei: „La vie en rosé!” Un vin pe care, cu ușurință, po ți
să îl asociezi cu orice fel de preparat culinar.
Foarte apreciat la VINOFEST, Vrsac, Serbia, unde a
câștigat medalia de bronz, și la VINVEST, Timișoara.
Temperatura: păstrare: 13oC, servire 10-12oC.

BURGUND MARE ,sec, 12,5 %, D.O.C. - C.M.D. „Banat Silagiu”, 2014

Burgund Mare este unul dintre cele mai apreciate vinuri
din zona Banatului.
Aspect: limpede, intens colorat
Culoare: roşu-granat, cu nuanţe violacee
Miros: aromă de fructe de pădure coapte: coacăze roşii,
merişor, mure şi afine, după învechire primeşte savoare
discretă de vanilie
Gust: echilibrat, consistent, lung, lipsit de agresivitate,
taninurile astringente fiind bine echilibrate astfel încât
ansamblul încântă printr-o plăcuta catifelare
Temperatura: păstrare: 20oC, servire 16 – 18oC.

MERLOT, sec, 12,5 %, D.O.C. - C.M.D. „Banat - Silagiu”, 2014

Aspect: limpede, transparent
Culoare: roşu-rubiniu, strălucitor, cu nuanţe teracota,
după învechire
Miros: aromă erbacee, inconfundabilă, de strugure în
pârgă
Gust: astringenţa este mai temperată ca la Cabernet
Sauvignon, catifelarea este specifică acestui soi; aminteşte de
cireşe amare ; prin învechire pierde puţin din onctuozitate,
dar câştigă un buchet atrăgător ; armonios, consistent, lung
Temperatura: păstrare: 20oC, servire 16 – 18oC.

ROȘU, sec, 14 %, 2013

Un vin roșu – rubiniu intens, din struguri de
Cabernet Sauvignon, cu un buchet larg și taninuri
fine, cu o textură catifelată, un vin misterios,
codificat în nuanțe de prune, fructe de pădure
negre bine coapte, ciocolată și caramel. Este un vin
astringent, prietenos în compania preparatelor din
vânat, vită, porc și brânzeturi bine maturate.
Temperatura: păstrare: 20oC, servire 16 – 18oC.

ROȘU, demisec, 14 %, 2013
Un vin din struguri Cabernet Sauvignon. Un
vin demisec, corpolent și miros fin, bine structurat,
plăcut, neted, rotund, fructe, elegant. Vinul are o
culoare rosu inchis si bine structurat, un set foarte
interesant de tonuri și nuanțe prin fructe de padure
fructe negre și violete.
Se asociază excelent cu friptură de vită sau
diferite branzeturi, carne de vânat.
Temperatura: păstrare: 20oC, servire 16 – 18oC.

CABERNET SAUVIGNON, sec, D.O.C. C.M.D. „Banat - Silagiu” 14,6%, 2013
Medaliat cu Aur la VINVEST, Timișoara,
2013. Un vin care a surprins prin naturalețe și bun
gust. Un vin cu o culoare intensă, cu nuanțe
violacee spre rubiniu, puternic, cald, cu gust intens
de fructe și piper verde. Un vin glorios, un vin
despre care s-a scris foarte mult în presa de
specialitate.
Temperatura: păstrare: 20oC, servire 16 – 18oC.

CABERNET SAUVIGNON, sec, D.O.C. - C.M.D. „Banat Silagiu” 13%, 2014

Aspect: limpede, translucid
Culoare: roşu-rubiniu, întunecat, prin învechire devine
roşu-cărămiziu
Miros: aromă distinctă de stafide negre şi afine, prin
învechire poate dezvolta nuanţe de violete şi aroma puternică
de tanin se îmblânzeşte, aducând a tabac
Gust: ierbos, cu astringenţă impunătoare, după învechire
asemănător cireşelor sălbatice şi coacăzelor negre. Pe scurt,
acest vin oferă o experiență completă de gust și miros.
Temperatura: păstrare: 20oC, servire 16 – 18oC.

5. Crama Dealul Dorului în imagini
Podgoria

Podgoria

Crama

Crama

Sala de degustări

