
 
Prezentare COTNARI 
 
Sub soarele Estului, acolo unde relieful capata unduiri maiestuose, cel mai de pret rod al 
pamantului arata ca o promisiune divina, promisiunea de a se preface in vin. Dar nu un vin 
oarecare, ci dintre acelea care sunt prea nobile pentru a fi baute. Vinul de Cotnari e destinat 
degustarii pentru a avea ragazul sa-ti spuna povestea din fiecare boaba ce il compune. 

 

Pe urmele vinului de Cotnari 

 

Pe aceste taramuri, vita de vie da in parg de mai 
bine de doua milenii. Pe dealurile Catalinei, sub 
atingerea razelor tomnatice de acum 2.500 de 
ani, locuitorii cetatii traco-getice exersau 
maiestria transformarii rodului in licori bahice 
dulci-acrisoare. Mestesug pe care l-au prefacut 
ulterior in traditie. Rasfoind filele istoriei, 
gasim in scrierile lui Radu Rosetti mentiuni 
despre podgoria Cotnari la 1250, inainte chiar 
de intemeierea Moldovei. Dar descoperirile din 
interiorul cetatii Catalina duc cultura vitei de 
vie dincolo de timpul crestin, tocmai in vremea 
regelui geto-dacilor, Burebista (82-44 i.Hr). Si 
chiar daca, intr-un acces de furie, primul rege al dacilor impune defrisarea fara mila a plantatiilor de 
vie, traditia va supravietui exemplar vremurilor pentru a cunoaste apogeul in secolele XV-XVI. In 
perioada domniilor lui Petru al II-lea, Stefan cel Mare si Despot-Voda podgoria Cotnari se arata 
semeata sub soare: via se intinsese ca o iedera pe colinele Moldovei, iar vinul se imbogatise ca 
niciodata pana atunci. Insusi Dimitrie Cantemir avea sa scrie in "Descriptio Moldaviae" despre aceste 
"podgorii sfinte". La sfarsitul secolului al XVI-lea, Cotnariul, cu cele 3.500 de fumuri ale sale, era unul 
dintre cele mai mari targuri ale Moldovei, dupa Suceava si Bacau. Dezvoltarea s-a datorat in mare 
parte ciorchinilor rasfatati de soare, dar si iscusintei oamenilor locului de a implini menirea 
strugurilor: prefacerea in vin. In fond, insusi numele de Cotnari vorbeste despre destinul sau, acela de 
a fi mester in "cotitul butoaielor" (cot – a coti, a masura si ar – mester). Pe la 1830, boabele harazite 
vinului se adunau de pe cele 720 de pogoane ale podgoriei. Un secol mai tarziu dimensiunile acesteia 
se pastrasera, pentru ca in 1990 viile Cotnariului sa cuprinda nu mai putin de 2.000 hectare. Astazi, 
vita de vie se intinde lenesa pe 1.700 hectare de pamant ce imbraca dealurile domoale ale Podisului 
Moldovei. Din ea vinul ajunge a imbatrani frumos in butoaie de stejar ascunse in cramele racoroase de 
la Cotnari. De altfel, vinoteca este una dintre cele mai impresionante din tara, cu peste 1 milion de 
sticle, unele mai vechi chiar decat salasul in care se odihnesc. Intre toate taramurile roditoare de vie, s-
ar zice ca aici Dumnezeu a pus cel mai mult soare pe cer pentru a-i da in grija vitele ingreunate de 
boabe. Desi cocotate pe dealuri, viile sunt protejate de curentii reci datorita fenomenului de 
phoenizare a maselor de aer, ce aduce cu sine brize de caldura. Asa, in bataia vantului prielnic, boabele 
copilaresc in voie si se imbogatesc cu dulceata. La portia de inedit contribuie in buna masura si 
pozitionarea geografica. Afara de faptul ca respira aproape de sufletul Moldovei –Iasi – podgoria 
Cotnari se afla pe acceasi latitudine cu vestitele Souterne din Franta si Tokay din Ungaria. Unii cred 
insa ca egalitatea este strict geografica, pentru ca in fapt calitatea ridica Cotnariul deasupra celorlalte 
doua zone viticole."Desi se afla la limita de nord, sub aspectul favorabilitatii cultivarii vitei de vie, 
podgoria Cotnari, prin clima, relief, expozitie, sol, traditie se impune printre renumitele podgorii ale 
lumii in care se obtin vinuri de cea mai inalta calitate",. In plus, podgoria ieseana este singura din 
Romania care se dedica in exclusivitate vinurilor romanesti. Nici un soi strain nu imparte cu via 
autohtona pamanturile fertile ale zonei. De alftel, nici Grasa de Cotnari si niciFrancusa nu este de gasit 
in alta parte pentru ca nu cunoaste taram mai generos decat cel de acasa, de la Cotnari. 
Si pentru ca inainte de a cauta abundenta, la Cotnari se pune pret pe calitate, strugurii nu sunt nici 
zoriti si nici inghesuiti pe vita. Productia de struguri pe hectar este limitata la doar 70-80% fata de alte 
zone din tara sau de aiurea. Nu degeaba umbla vorba despre vinul de aici ca-i: 

"Puţin, ca tot ce-i bun,/ Şi bun, ca tot ce-i  rar/ Acesta-i vinul de Cotnar". 

http://cotnari.ro/ro/vinurile-albe-cotnari
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