
Cum a]i luat decizia de a v` construi o
carier` \n domeniul viticulturii?
Oliver Bauer: Atunci când \]i petreci copil`-

ria \ntr-o vin`rie [i e[ti familiarizat \nc` din

leag`n cu diferitele aspecte ale profesiei,

este foarte greu s` nu te \ndr`goste[ti de

aceast` meserie. Dincolo de abilit`]ile de

baz`, o astfel de carier` necesit` [i o \n]ele-

gere profund` a naturii [i a mecanismelor

sale complexe. Necesit` me[te[ug, precum

[i un soi de artizanat, [i \]i acord` toat` li-

bertatea de a te exprima prin munca ta [i de

a te identifica cu ea – pe scurt, po]i deveni

deveni o mic` parte, dar important`, dintr-un

ansamblu aflat \ntr-o evolu]ie permanent`.

Eu unul am luat clar decizia de a deveni viti-

cultor din pasiune [i din dorin]a de a avea un

anumit stil de via]` care se poate transforma

pân` la urm` [i \ntr-o carier`.

Cum ajunge un viticultor german \n
România [i ce v-a atras aici atât de mult
\ncât s` v` hot`râ]i s` \nfiin]a]i o vin`rie
proprie? 
Oliver Bauer: Totul a \nceput cu oferta pe

care am primit-o de la familia Kripp, \n 2003.

Aici, am avut [ansa rar` de a m` implica \n

procesul de revitalizare a unei vin`rii celebre

[i apreciate [i de a-mi pune \n practic`

ideile, experien]a [i abilit`]ile. Cel mai mult

m-a fascinat faptul c` totul era extrem de

diferit fa]` de ceea ce [tiam pân` atunci. De

la variet`]i de struguri pe care nu le cuno[-

team la condi]iile de clim`, cu totul altele

decât cele din Germania, a fost ca [i cum

cineva mi-ar fi \nmânat o foaie goal` de hâr-

tie [i un creion, odat` cu sarcina de a desco-

peri, defini [i crea ceva nou. România are un

poten]ial considerabil pentru viticultur` [i,

mai ales la Dr`g`[ani, sunt condi]ii favora-

bile pentru aproape toate soiurile de vin [i

varia]iunile lor. Este un adev`rat El Dorado

pentru viticultorii ambi]io[i. |ns` mai e cale

lung` pân` vom putea redescoperi [i ar`ta

\ntregul poten]ial [i \ntreaga bog`]ie a 

acestei regiuni [i a vinurilor sale. Prin Crama

Bauer, am creat un nou „teren de joac`”

unde experiment`m [i reintroducem diferite

tehnici de producere a vinului [i explor`m

poten]ialul variet`]ilor noastre de struguri. 

Ce a \nsemnat pentru dumneavoastr`
mutarea la Dr`g`[ani [i \nceperea unei
cariere \n domeniul viticulturii? 
Raluca Bauer: M-am mutat de la Bucure[ti

„\n vârf de deal” \n 2006 [i, \nc` de la \nce-

Viticultorii sunt acei oameni care petrec mult timp

pe câmp, care \n]eleg spiritul unui loc, clima [i

strugurii, pe care \i \ngrijesc, \i cur`]` de usc`turi

[i \i storc pentru a ob]ine vinul de pe mesele dum-

neavoastr`. De multe ori, ei sunt necunoscu]ii ca-

re, \n \ntunericul cramelor, se joac` cu propriet`-

]ile chimice naturale, testeaz` [i combin` elemen-

te, aflându-se \n permanen]` \n c`utarea aromei

perfecte, a gustului perfect [i a culorii potrivite,

a[a cum designerii modeleaz` spa]iile, prin

func]iuni [i lumin`. Mai mult, dac` ai venit tocmai

din Germania pentru a te stabili \n vârful unui deal

din Dr`g`[ani [i pentru a \nfiin]a o nou` vin`rie

de la zero, acest lucru, prieteni, necesit` enorm de

mult` ambi]ie [i chiar mai mult` pasiune. Aceasta

este povestea cuplului Oliver [i Raluca Bauer, doi

viticultori ce creeaz` vinuri noi pe terroir-urile

române[ti. Oliver a crescut la vin`ria familiei sale,

Robert Bauer/Flein, Würtemberg [i, dup` ce a

petrecut câ]iva ani ca ucenic [i asistent \n cadrul

mai multor vin`rii din Germania, a devenit tehni-

cian specializat \n viticultur` [i oenologie la

Veitshöchheim (Würzburg). A ob]inut apoi titlul 

de maestru de cram` din partea Colegiului din

Veitshöchheim. Dup` terminarea studiilor de 

specialitate [i o perioad` de lucru \n domeniu \n

Germania, a primit o ofert` de nerefuzat – s` par-

ticipe la dezvoltarea unei vin`rii din România. 

Sunt de p`rere c` \ntre vin [i arhitectur` exist` o leg`tur` mult mai puternic`
decât ne-am putea imagina. Atunci când un arhitect [i un viticultor se \ntâl-
nesc, descoper` \ntotdeauna c` au ceva \n comun (\n afar` de o puternic`
\nclina]ie spre b`uturi alcoolice). Este vorba de pasiunea pentru „design” [i
„me[te[ug”, fie c` este vorba de spa]iu sau de vin, mai precis, de dorin]a de a
modela [i crea ceva unic [i valoros de care s` se bucure ceilal]i. 
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put, am fost impresionat` de peisajul incre-

dibil [i de flora [i fauna \nc` neatinse. Do-

meniul viticulturii mi-a oferit [i ocazia de a

descoperi [i explora diversitatea naturii [i de

a o captura \n diferitele soiuri de vin. De 

aceea, „creativitate natural`” este [i 

motto-ul nostru. 

Cum i-a]i prezenta vinurile dumneavoastr`
unei persoane care nu consum` vin de
obicei? 
Oliver Bauer: Pentru noi, nu este vorba nu-

mai de un soi de vin, ci [i de un stil de via]`

[i de cultur`. Când prezent`m un vin nou, ne

dorim s` \i \ndrum`m [i s` \i sprijinim pe cei

care sunt cu adev`rat interesa]i oferindu-le

informa]ii detaliate [i o perspectiv` clar`

asupra tipului de viticultur` practicat de noi.

Ne dorim ca ei s` descopere [i s` se bucure

\n totalitate de vinurile noastre artizanale. |n

orice caz, vinurile Bauer reprezint` o ni[`

foarte mic` \n lumea mare a vinurilor. Prin

urmare, o persoan` nefamiliarizat` cu vinu-

rile ar trebui s` le abordeze cu mult` curiozi-

tate, o minte deschis` [i, desigur, curajul de

a se \ndep`rta de mainstream pentru a

experimenta individualitatea [i diversitatea. 

Cum se diferen]iaz` Bauer de celelalte
vin`rii din România?
Oliver Bauer: Gra]ie conceptului Cramei

Bauer, putem ob]ine vinuri chiar [i din can-

tit`]i foarte mici de struguri, din loturi alese

special. C`ut`m mai ales vii mai vechi, pen-

tru calitatea fructului. |n combina]ie cu pro-

cesul low-tech, „str`vechi”, de fabricare a

vinului, le putem, astfel, oferi clien]ilor

no[tri vinuri autentice, pure, din variet`]i de

struguri indigene sau interna]ionale, cum ar

fi Crâmpo[ie sau Petit Verdot, ambele cu un

caracter puternic, specific. Ne intereseaz`, \n

primul rând, s` oferim produse originale, cu

caracteristici unice, nu doar simple cópii. 

Pentru acest articol, ne-am \ntâlnit cu bunul

meu prieten Robert Marshall [i am degustat

Bauer Cabernet Sauvignon. Iat` impresiile

noastre: un vin tân`r, \nvior`tor, cu structur`

medie [i o culoare violet intens. La degusta-

re, senza]ia este de proasp`t [i verde, gra]ie

aromei pl`cute de piper verde. Poate fi p`s-

trat \n sticl` timp de câ]iva ani pentru a-[i

atinge poten]ialul maxim, dar cu siguran]`

poate fi consumat [i imediat. |ns`, aten]ie,

procentul de alcool este de 14,5%, a[a c` cel

mai bine ar fi s` \mp`r]i]i sticla cu prietenii. 

Vinul Bauer Cabernet Sauvignon, produs la

Crama Bauer, poate fi achizi]ionat la BVS
Wine Bar & Shop, pe str. Covaci, la nr. 19

(col] cu Strada {epcari). 

www.bvswines.ro
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