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Piaþa hotelierã



12 cãsuþe tradiþionale construite

ca odinioarã (pereþii - din lut, piatrã

ºi lemn ºi acoperiºurile - din stuf),

douã restaurante - dintre care unul

cu terase - unde pot fi savurate bu-

cate autentice moldoveneºti, stro-

pite cu vin din crama de alãturi ºi

asezonate cu muzicã live din par-

tea locului, priveliºti fãrã cusur ºi

liniºte întreruptã doar de trilurile

pãsãrilor, toate învelite în povestea

vinului prezentatã în cadrul incur-

siunii prin cramã ºi condimentate

cu degustãri din licoarea lui Bachus

- acestea sunt ingredientele pe

care le oferã vinãria Asconi din Re-

publica Moldova turiºtilor care îi

calcã pragul.

Proiectul turistic ce diversificã tai-

na vinului de la Asconi a început în

urmã cu câþiva ani, când a fost con-

struit primul restaurant, extins con-

stant ºi care gãzduieºte ºi sute de

turiºti pe zi. Anatolie Sîrbu, proprie-

tarul Asconi Winery, a explicat, re-

cent, în cadrul unei vizite de presã

la cramã: "Sunt zile în care avem ºi

400-500 de turiºti. Toþi pleacã foar-

te încântaþi de la noi. Preparatele

culinare sunt realizate în bucãtãria

noastrã, din ingrediente naturale,

pe care le producem aici. Noi nu

avem bucãtar ºef, avem numai

doamne selectate din zonele Mol-

dovei, fãrã studii specializate, care

ºtiu sã gãteascã tradiþional, sã

mânuiascã cuptorul ºi sã învârtã

aluatul pentru plãcinte aºa cum fã-

ceau bunicii noºtri".

Anul trecut, crama Asconi a fost

vizitatã de 37.000 de turiºti, potrivit

domnului Sîrbu, care a spus cã, în

prezent, se lucreazã la finalizarea

celor 12 cãsuþe tradiþionale ce ur-

meazã sã fie deschise la finalul lunii

iunie.

Mihaela, fiica domnului Sîrbu,

care se ocupã de partea turisticã de

la Asconi, a explicat: "Prima datã, în

urmã cu câþiva ani, când am des-

chis restaurantul, am construit un

cuptor ca sã facem plãcinte pentru

anumite delegaþii oficiale ºi diverºi

clienþi. Treptat, am observat succe-

sul ºi am dezvoltat restaurantul cu

o salã, apoi cu douã sãli, cu trei sãli

(n.r. cele trei sãli închise ºi cele

douã terase au o capacitate totalã

de peste 400 de locuri), am mãrit

bucãtãria, apoi ne-a venit ideea

construirii unui sãtuc alcãtuit din

12 cãsuþe cu un total de 20 de ca-

mere (patru dintre cãsuþe sunt de-

dicate familiilor) ºi a unui nou res-

taurant tradiþional pe douã nivelu-

ri, toate preparatele servite aici

fiind 100% naturale ºi facute la noi.

Produsele culinare sunt inspirate

din bucãtãria balcanicã, iar capaci-

tatea restaurnatului nou este de
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12 cãsuþe din lut
acoperite cu stuf
urmeazã sã fie
inaugurate la
crama Asconi
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circa 150-200 de turiºti. De aseme-

nea, lemnarii noºtri lucreazã tot

mobilierul ºi anexele din lemn, por-

nind de la duºumea, dulapuri, pa-

turi etc., excluzând mesele ºi scau-

nele. Vreau sã menþionez cã în Mol-

dova mai sunt doar 4-5 meºteri

lemnari, iar 2 lucreazã pentru noi".

Pentru încãlzirea celor 12 cãsuþe,

Asconi a investit în producerea de

energie geotermalã, însã fiecare

dintre ele are ºi câte o sobã

încãlzitã cu lemne, astfel încât,

iarna, unul dintre pereþi va fi cald.

Totodatã, acoperiºurile din stuf au

fost tratate cu soluþie anti foc.

Atenþia amfitrionilor pentru au-

tentic merge mai departe de atât.

Mihaela Sîrbu spune cã minibarul

din cãsuþe nu va conþine decât pre-

parate fãcute la cramã, cum ar fi di-

verse compoturi sau biscuiþi.

Lângã sãtucul cu 12 cãsuþe, Asco-

ni construieºte ºi o terasã sezonierã

ºi are în plan inclusiv realizarea

unei zone cu piscine.

Despre aceste proiecte, fata pro-

prietarului ne-a spus: "A apãrut ide-

ea construirii unei terase sezoniere,

care sã fie deschisã din aprilie pânã

în octombrie ºi care sã aibã bucãtã-

ria ei ºi sã poatã gãzdui 200-300 de

persoane. Planul pentru zona de

piscine prevede o piscinã mare,

una mai micã pentru copii ºi una cu

tot felul de tobogane. De aseme-

nea, ne gândim la un spaþiu de

evenimente închis mai mare decât

cel pe care îl avem acum ºi unde

pot intra doar 100-120 de

persoane".

Tot proiectul, inclusiv crama, se

întinde pe o suprafaþã de 8 hectare,

iar în incinta restaurantelor putem

gãsi elemente tradiþionale precum

covoare, macate, preºuri, perne,

prosoape lucrate la mânã, dar ºi

obiecte de mobilier vechi, din lemn

ºi obiecte de metal din lumea

bunicilor.

"Am adunat obiecte tradiþionale

de prin toate satele din jur. Unii le

aruncau, iar noi le-am recuperat, de

la alþii le-am cumpãrat", ne-a expli-

cat Mihaela.
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ç Mihaela Sîrbu însufleþeºte proiectul cu entuziasmul sãu ºi
dorinþa constantã de a face mai mult ºi mai bine. Toatã povestea sa
ºi a locului pe care îl creazã ne-a spus-o cu ochii plini de zâmbet ºi
bucurie ºi cu vorbele apãsate.

Ne-a dat de înþeles cã la baza felului de a manageria partea turisticã
a cramei Asconi se aflã pregãtirea ºi experienþa cãpãtate în anii de
ºcoalã ºi de lucru în afara þãrii. Fata proprietarului de la Asconi are
studii în domeniu efectuate în Anglia ºi Elveþia, iar în ultimii patru
ani a lucrat în Abu Dhabi, în hostelerie.

A pornit de jos ºi a ocupat toate funcþiile pânã a ajuns manager de
evenimente. Astfel, a avut de-a face cu tot felul de situaþii, tradiþii,
cerinþe ºi mai ales persoane, cele mai multe cu prestanþã ºi pretenþii
ridicate.

Parte din rigorile ºi tendinþele impuse în afara þãrii, Mihaela
încearcã sã le aplice pe cât se poate ºi în proiectul ei de la Asconi.

"Managerii locului în care lucram au vãzut cã îmi place foarte mult
ceea ce fac, cã îmi fac cu pasiune munca ºi îmi dedic tot timpul
necesar ºi au avut încredere în mine. Însã când ai foarte mulþi ºefi
este destul de greu sã îþi impui punctul de vedere ºi sã schimbi ceva.
Aici pot modifica din mers lucrãrile, le pot îmbunãtãþi fãrã sã mã
împiedice nimeni. Dacã nu era acest proiect, nu mã întorceam în
Republica Moldova", recunoaºte Mihaela în timpul povestirii sale.
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ç Asconi Winery a fost fondatã în 1994 ºi este o afacere de familie,
fiind bazatã pe reconstrucþia unei crame vechi. Fundamentul
vinurilor "Asconi" este bazat pe soiuri clasice franþuzeºti, ca
Chardonnay, Sauvignon-Blanc, Muscat, Cabernet-Sauvignon, Merlot,
dar crama are plantate ºi soiuri speciale ca Riesling, Malbec, Pinot
Noir ºi soiuri autohtone regionale precum Feteasca Albã, Feteasca
Neagrã, Rara Neagrã ºi Saperavi.

Reprezentanþii producãtorului de vinuri ne-au explicat, în cadrul unei
vizite de presã la crama din Republica Moldova, cã Asconi produce în
principal vinuri specializate, în funcþie de cererile clienþilor, acestea
fiind extrem de diversificate de la þarã la þarã ºi chiar de la client la
client.

Compania urmeazã sã facã noi replantãri de viþã de vie. Ion
Mereuþã, oenologul vinurilor produse în cadrul acestei crame, a
subliniat: "Extindem via ºi pânã anul viitor vom planta 35-50 ha,
avem deja achiziþionaþi butaºii. Apoi intenþionãm sã creºtem
organic ºi avem în vedere o dezvoltare anualã de 5-10 ha de butaºi
plantaþi. Pânã la începutul lunii viitoare, vom avea pregãtite sã îºi
primeascã vinul ºi cele 21 de cisterne noi, cu un volum de 150.000
litri, achiziþionate pentru a stoca vinul ºi a rãspunde cererii la
export în creºtere". Domnia sa a subliniat cã replantãrile de viþã de

vie se fac cam din trei în trei ani.

Printre altele, compania are în plan investiþii în schimbarea unor
capacitãþi tehnologice. Asconi are în jur de 50 de clienþi internaþionali,
numai din China fiind peste 26.

Vinãria din republica Moldova, care deþine peste 500 de hectare de
viþã de vie ºi are o capacitate de producþie de aproximativ 13
milioane de sticle de vin anual, este prezentã ºi pe piaþa noastrã, de
la finalul anului trecut, cu brandurile "Sol Negru", "Ice Wine" ºi
"Rezerva". Importatorul exclusiv pentru România al vinurilor "Asconi"
este Wine Art Office.

Strategia pentru România este creºterea brandului "Sol Negru"
pentru industria HoReCa, dar, pe termen mediu ºi lung, Wine Art
Office are în plan crearea unei etichete personalizate pentru lanþurile
de retail.

Importatorul Asconi, care a achiziþionat pânã acum 20.000 de sticle
de vin pentru þara noastrã, intenþioneazã sã aducã în România pânã
la 500.000 de sticle în urmãtorii cinci ani.

La crama Asconi din Republica Moldova lucreazã circa 80-85
de oameni, iar pe partea de tursim - aproximativ 40 de
persoane.


