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IN VINO VERITAS

„Vinul este viu, la fel ca omul”

Îl cheamã Rareº Marinescu ºi lucreazã în industria vinului de aproape 10 ani. Este un maestru în degustarea vinurilor, independent,
iar printre altele îi consiliazã pe marii producãtori; este ºi neguþãtor, dar numai de vinuri bune, fie ele româneºti, franþuzeºti sau italiene. Felul în care face degustãrile de vinuri, spune el, sunt imparþiale, nu este plãtit. O lungã perioadã de timp a fost angajat în calitate de consultant la mari producãtori din România. A intrat în lumea vinului... ieºind din Cramele Recaº, din Banat. Acolo s-a format ºi a deprins cultura vinului, pe care o stãpâneºte, iar licoarea “nu suportã comparaþie cu niciun altfel de produs de larg consum”.
Obiºnuieºte sã organizeze degustãri de vinuri. La o degustare de vinuri, la care participa Rareº Marinescu, am asistat ºi noi. Vinuri
alese, bucate, mã rog, antreuri pe mãsurã. Licori uºoare, catifelate, seci ºi demi, albe ºi roze, sau unele cu tanini sãlbatici, dintr-alea
de-þi ridicã ºi “gingia de pe dinte”. Fingerfood-uri special au fost concepute pentru a exemplifica asocierea vinului cu mâncarea. Iatã
câteva dintre ele: crevete cu avocado, un biscuite cu pateu din ficat de gascã, grisine înfãºurate în ºuncã - bacon, brânzeturi, somon cu
verdeþuri ºi alte minunãþii culinare moþate cu steguleþe mici pe post de scobitori, pentru care au mers bine un Riesling Italian 2011, un
Merlot Roze 2011 – Dealu Mare, Poderi Dei Bello Ville 2005 – Toscana, Momo 2008 – Ribera Del Duero – Spania ,Lacerta 2010 –
Cabernet Sauvignon – Dealu Mare. Cât am stat de vorbã cu Rareº Marinescu, maestrul degustãrilor, acesta a decantat sticlele de vin,
le –a lãsat sã rãsufle, le-a ferit de fumul þigãrilor ºi ne-a dat câteva poveþe. Paharul cu vin nu se þine de cupã, ci de picior, nu se
amestecã în aer, precum artiºtii din telenovele, ci pe tãblia mesei. Dupã un vin bun nu trebuie sã te doarã capul. Alte ºi alte secrete, mai
jos, într-un interviu acordat revistei noastre.

- Degustarea este o artã, nu-i aºa? Cât va luat sã o deprindeþi?
-Nu glumesc. Am fãcut un curs de
degustãror de vinuri, care a durat o sãptãmânã! Dar, în momentul în care l-am terminat nu eram un degustãtor de vinuri. Un
astfel de curs te învaþã doar cum sã structurezi ºi sã organizezi informaþiile, cum sã
analizezi vinul, dar pentru a deveni un
degustãtor trebuie, în primul rând... sã
deguºti vinuri.
- Ce vedeþi într-un pahar cu vin,sau ce
simþiþi? Ce însuºiri trebuie sã ai?
- Cea mai mare calitate a unui degustãtor
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profesionist este de a privi vinul cu
imparþialitate, pentru cã pe mulþi colegi iam vãzut plecând cu idei preconcepute.
Spre exemplu: “Domnule, nu se poate ca
un vin -din nu ºtiu ce regiune- sã fie bun!”
Aºa cã, automat, în momentul în care gustã
din acel vin cautã doar pãrþile lui proaste. A
doua mare calitate: sã ai miros, iar acuitatea ta senzorialã este, din pãcate, foarte
micã. Apoi,
vine bagajul tãu de
cunoaºtere, sã ºtii ce anume cauþi, sã
reuºeºti sã înþelegi senzaþiile „gusturilor”
olfactive pe care þi le creeazã vinul.
- Aveþi douã pahare cu vin în faþã. N-aþi

vãzut sticla, nu aþi decantat-o dvs. Cum
faceþi diferenþa dacã este un vin bun, ori
nu? O întrebare de profan, care se uitã
întodeauna pe etichetã.
- Pare o întrebare foarte simplã, dar nu este.
Un vin bun, spuneaþi mai devreme, este ca
o lucrare artisticã, trebuie sã fie echilibrat.
Este bun pentru cã are un nivel de alcool
foarte mare, sau vechime mare, sau este
proaspãt, ori cã stã într-o sticlã foarte
preþioasã. Existã o tendinþã în industria
românescã, dar ºi la nivel mondial, a unor
producãtori care fac niºte vinuri mediocre
ºi le poziþioneazã ca ºi produse premium.

