
Aromele vinului vechi
Motivul pentru care Cosmin apreciaz` 
vinurile mature e foarte simplu: i se 
pare c` ofer` mai mult decât cele 
tinere: „Vinul nou e foarte plictisitor,  
e ca [i cum ai bea vin dulce de la  
\nceputul pân` la sfâr[itul mesei.” 
Dac`, \n vinurile noi, se simt aromele 
primare (de fructe), pe m`sur` ce vinul  
\mb`trâne[te, se dezvolt` arome 
secundare [i ter]iare (de ciuperci, de 
piele, de tabac). „Mie \mi place ca vinul 
s` miroas` a carne, a sânge, a vânat 
pus la fezandat.” Dar preferin]ele se 
schimb` \n timp. |n ultimul timp, 
apreciaz` vinurile din Fran]a [i din Italia 
(dar nu din Toscana, ci din Piemont – 
„au arome extraordinare de trufe”).

Când am v`zut bolta larg`  
de vi]`-de-vie din fa]a casei, 
m-am gândit imediat: „E 

clar, de-aici i se trage pasiunea, a 
mo[tenit-o de la p`rin]i”. Dar m-am 
\n[elat. „Aaa, nu, tata bea doar vin 
f`cut de el!”, mi-a spus Cosmin, \n 
timp ce punea pe mas` platouri cu 
gust`ri („C` doar nu putem s` bem 
pe stomacul gol...”) – mozzarella 
stropit` cu ulei de m`sline [i 
cimbru, felii de ro[ii, prosciutto, 
chorizo, brânz` de capr` [i trei 
tipuri de m`sline. 

Pasiunea l-a lovit brusc [i destul 
de recent, \n decembrie 2008: „Mi-a 
deshis ochii un vin alb foarte bun 
din sudul Fran]ei. {tii, e foarte 
greu s` g`se[ti vinuri albe care s`-]i 
dea senza]ia de «wow!». ~sta avea 
ni[te arome atât de speciale, de 
coniac vechi, \ncât mi-am zis c` a[a 
ceva nu se poate”. Apoi a \nceput 
s`-[i comande vinuri din 
str`in`tate (a[a le cump`r` [i 
acum, direct de la produc`tor sau 
de la negociant), s` citeasc` bloguri 

[i reviste de specialitate, s` 
urm`reasc` licita]ii online (pe 
www.liv-ex.com ). „La \nceput  
\nghi]i multe g`lu[ti, ca \n orice 
domeniu”, adaug` zâmbind. Dar 
evolu]ia a fost destul de rapid`: 
„Acum am vinuri \n pivni]` a c`ror 
valoare a crescut cu 80% de când  
le-am cumparat”.

Un blog de ni[`
|n aprilie 2010 scria primul post  
pe blog: „Am v`zut c` mult` lume 
prezenta vinuri de 20-30 de lei 
sticla, \n timp ce eu beam unele 
mult mai scumpe. Mi-am dat seama 
c` e o ni[` neexploatat`. Cât despre 
faptul c` scriu \n englez`... a[a mi-e 
mai simplu; e limba pe care o 
folosesc tot timpul la serviciu. 
Termenii tehnici \mi sunt mai 
accesibili decât \n român ”̀. Cititorii 
nu au o problem` cu asta („Cine d` 
50 de euro pe o sticl`, cred c` e 
familiarizat cu limba englez ”̀), mai 
ales c` unii dintre ei sunt str`ini. 

Când [i-a f`cut ultima vacan]`,  

mAsA 
ideAl~
Cosmin 
viseaz` s` 
organizeze 
„wine dinners” 
– mese cu 
meniu 
prestabilit,  
la care s` 
participe 12-14 
persoane [i  
s` se deguste 
vinuri vechi de 
30, 40, 50 de 
ani.

\n Piemont, le-a scris produc`torilor 
pe care dorea s` \i viziteze, iar 
feedbackul a fost surprinz`tor 
(„Faptul c` mi-au putut citi 
articolele \n englez` a contribuit 
probabil la asta”). 

La câteva s`pt`mâni dup` 
lansarea blogului, articolele i-au 
fost preluate de vinul.ro. La câteva 
luni, era invitat deja la degust`ri. 
Acum e prieten cu Oliver Bauer, de 
la {tirbey, [i cu Mark Dworkin, de 
la Enira: „Când vin la Bucure[ti, 
ie[im la restaurant [i fiecare aduce 
sticle de vin pe care s` le \ncerc`m. 
Restaurantele la care ies sunt doar 
câteva – cele care \]i permit s`-]i 
aduci vinul de acas`: Escargot, La 
Cantine de Nicolai, Trattoria Roma, 
La Veranda (de la Crowne Plaza). 
Când [tiu cu cât se vinde vinul la 
produc`tor [i v`d c` adaosul de 
restaurant e 100%, parc` nu-mi 
vine s` dau banii. Mai bine stau 
acas` [i g`tesc eu ceva”.

Cosmin ar fi un subiect bun  
[i pentru rubrica „Buc`tar de 
pl`cere”. „Mâncarea este 
important` nu doar ca s` nu te ia 
capul imediat (surâde [mechere[te), 
ci [i ca s` \mbog`]easc` experien]a 
vinului.” Când se apuc` s` 
g`teasc`, se gânde[te la ce arome 
ar merge cu vinul pe care vrea s`-l 
deschid`: „Am f`cut o dat` piure de 
castane cu piept de ra]` \n sânge [i 
reduc]ie balsamic`. A mers de 
minune cu un Shiraz din sudul 
Fran]ei”.

Pasiunea cost`
Crama lui are \n jur de 500 de sticle 
(a c`ror valoare se ridic` la 20.000 
de euro), dintre care [i câteva l`zi 
pe care nu le va deschide niciodat`, 
pentru c` sunt o investi]ie ([i la 
birou are clien]i care i-au cerut s` le 
creeze portofolii de vinuri. Peste 
80% din sticlele alese provin din 
regiunea Bordeaux). Deschide câte 
o sticl` o dat` la trei-patru zile, cel 
mai frecvent \n weekend. „Acum, c` 
am sticle scumpe, \mi ia cam 20 de 
minute ca s` aleg ce s` deschid,  
\ntr-o zi obi[nuit`, nu de Pa[te, 
Cr`ciun sau nu [tiu ce aniversare. 
Mi-a[ dori eu s` pot bea zilnic o 
sticl` de 30 de euro, dar \nc` nu e 
cazul...”. Iar vinurile extraordinare 
pot fi mult mai scumpe de atât. De 
aceea sunt utile „wine dinners”, 
pentru c` se \mpart costurile la mai 
multe persoane.

Investi]ii lichide
Titlul, \mprumutat de la una dintre c`r]ile pe care le-am v`zut \n timpul interviului, mi se pare o prezentare concis` a intereselor  
lui Cosmin Grozea: tranzac]ii bursiere, ca job, [i vinuri, ca pasiune. Despre experien]ele sale \n c`utarea vinului perfect po]i citi  
pe blogul fromgrapestowine.wordpress.com. Text ADInA sCor}esCu Foto CIPrIAn sTrugArIu

 Dac` nu e mâncare lâng`, nu deschid 
vinul. Când m` apuc s` g`tesc, m` gândesc 
la ce arome ar merge cu vinul pe care vreau 
s`-l \ncerc. De exemplu, am f̀ cut odat` 
piure de castane cu piept de ra]` \n sânge [i 
reduc]ie balsamic`. A mers de minune cu un 
Shiraz din sudul Fran]ei  
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