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presenteert: 

    
 

 
Naam: Alb de Ceptura, Faurar 
 

Druiven: Sauvignon Blanc + Feteasca Alba + Riesling 

 

Stijl: Fris wit 
 

Jaartal: 2016 
 

Wijnhuis: Davino 
 
Regio: Dealu Mare (Roemenië) - 45°00’47”Nb 
 

 

 

Omschrijving: Rijpe Sauvignon Blanc, een Feteasca Alba die structuur geeft en Riesling frisse 
fruitige zuren. Dit kan alleen maar goed zijn! 
Geen hout, enkel inox vaten, dit voor elke druif apart. Voor elke druif werd een specifieke gist 
geselecteerd. Fris, fruitig maar vooral veel drink plezier. 
 

Druif: Feteasca Alba is een natuurlijke mutatie van de druif Feteasca Neagra en de moeder van 
Feteasca Regala. Niet eenvoudig maar wel een echte Roemeense druivenfamilie. Feteasca Alba 
geeft veelal structuur en een aangename vettigheid. Het blijft een licht aromatische druif die zich 
goed laat verouderen op hout. Het is een druif die overal voorkomt in Roemenië maar de beste 

resultaten worden verkregen in Oost- & Zuid-Roemenië. 
 

Gastronomie: Je ziet deze wijn best als een ‘pass partout’ wijn. 
 

Bewaren: Jong drinken. 

 
Wijnhuis: Davino is de naam en werk van 2 gepassioneerde wijnliefhebbers. Dan Balaban & 
Bogdan Costachescu startte 20 jaar geleden met hun Davino-verhaal door het pachten van 
enkele hectare wijngaard en het aankopen van druiven van collega wijnbouwers. Hun eerste 

wijn werd verkocht in het jaar 2000. Door hun constante focus op kwaliteit en uitzonderlijke 
gedrevenheid is Davino kunnen uitgroeien tot één van de vooraanstaande wijndomeinen van 
Roemenië met vandaag meer dan 68ha in eigen beheer. Davino werkt 'lutte raisonnée', enkel 
sproeien dus wanneer de economische belangen (verlies oogst) wint. Onkruid wordt niet 
bestreden met synthetische stoffen en bemesting gebeurt enkel natuurlijk. Door slim te snoeien 

laten ze voldende ruimte tussen de trossen om schimmel te vermiijden, de rendementen worden 
hiermee bewust laag gehouden waardoor dit de kwaliteit ten goede komt. 
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De wijnen met het label 'Davino' zijn het parade paartje van het domein en worden enkel 

gemaakt uit de 'free-run juice' van stokken tot 50 jaar oud. Voor de houtopvouding wordt enkel 
gebruik gemaakt van kwaliteitsvol Roemeense eik. 
 
Website: http://davino.ro/ 

Webshop: http://www.northernwines.be/webwinkel/davino 
 

Regio: Dealu Mare valt onder de koepel Muntenia-Oltenia dewelke de grootste aanplant kent 
van Roemenië, +/-83.000ha of 45% van het totale wijnbouwareaal. In deze groep van 
wijngebieden is Dealu Mare veruit de belangrijkste. De locatie, Zuid-Roemenië, is ideaal voor de 

wijnbouw. Het overgrote deel is rood en dat is niet verwonderlijk vanwege zijn vele zonuren 
(2100) en ideale jaarlijkse neerslag van 600mm. Gelegen tussen de Karpaten en de Donau-vlakte 
zorgen de hellingen voor een perfecte hellingsgraad en een zuid, zuidoostelijke oriëntatie. De 
druiven staan hier in een ideaal kliaat om tot volle rijpheid te komen. 

 
Land: Graag stel ik Roemenië voor als het Frankrijk van Oost-Europa. Niet alleen vanwege zijn 
band met Frankrijk al daterend van de Middeleeuwen, maar vooral vanwege zijn fijne wijnen met 
een grote diversiteit en een hoge kwaliteit. Uiteraard is er maar weinig dat het niveau haalt dat 
wij gewoon zijn te drinken. De onstabiele omgeving, zowel politiek als economisch, laten nog 

niet toe op grote schaal kwaliteitswijnen te maken. Door de financiële ondersteuning van de EU 
en de internationale investeringen belooft er veel te veranderen. Hopelijk vertaald dit snel tot 
meer Roemeense schoonheid in het glas! 
 

Het wijnland Roemenië wordt grootendeels gevormd door de Karpaten, de Zwarte Zee en de 
Donau. Over het algemeen kent Roemenië een gemiddeld continentaal klimaat die voor een 
goede rijpheid van de druif zorgt zonder te alcoholisch, jammy of saai te worden.Overal in 
Roemenië kan er aan wijnbouw worden gedaan. Voor Transylvanië enkel het plateau tussen de 
pieken van de Karpaten. 

 
Zoals vaak in Oost-Europa zit de echte originaliteit in de autochtone druiven: Feteasca Neagra 
genereert rode wijnen van wereldklasse, Feteasca Alba is de Chardonnay van Roemenië en met 
Grasa de Cotnari zit je goed voor één van de mooiste zoete wijnen ter wereld. 

 
Een wijnland dus zeker de moeite om te ontdekken! 
 
 

 


