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Kraj o czystym powietrzu i wodzie nie 
dotknięty piętnem industrializacji. 

Kraj nazywany za czasów carskich „ogro-
dem Rosji”, a za czasów Związku Radzieckie-
go „spichlerzem ZSRR”. Kraj o powierzchni 
równej Belgi, który zamieszkuje 3,5 mln oby-
wateli, z czego czasowo 1 mln przebywa na 
emigracji. Kraj, którego historia związana jest 
nierozerwalnie z Rumunią i Rosją, dotknięty 
rokoszem Naddniestrza, gdzie mieszka pół 
miliona Mołdawian czujących się bardziej 
Rosjanami. My możemy zazdrościć Mołdawii 
wysokiej jakości gleb oraz produkcji wina. 

Pierwsze wrażenie doznane przez okna samolotu 
„spalona ziemia, spalone ścierniska” – myliliśmy to 
z kolorem czarnoziemu, którego pokłady sięgają często 
1,5 m. Bogactwo, które nie jest w pełni wykorzystane. 
Przemiany społeczne, rozpad ZSRR, którego skutkiem 
było zerwanie wszelkich więzi gospodarczych spowo-
dował głęboką zapaść gospodarki. Dzisiaj Mołdawia 
poszukuje dróg rozwoju poprzez kontakty z UE i USA. 
Budzi się do życia wg wzorców demokracji europejskiej, 
ma przed sobą szereg reform, które pozwolą wykorzy-
stać jej potencjał, którym jest gleba, klimat i historia.

Historia produkcji wina w Mołdawii sięga 2 000 lat. 
Obszary Mołdawii oraz Iranu były prekursorami wina na 
świecie. Wino, czym ono jest, czym może być, czym było – 
Mołdawianie opowiadali o nim z dużą dozą dumy i znaw-
stwa. Mówili: to nie jest napój, to coś więcej, to filozofia 
życia, której celem jest więź ze środowiskiem i ludźmi.

Niektórzy z uczestników wyjazdu mający winnice 
doskonale rozumieli ten sposób patrzenia na wino. Wi-
dzieliśmy największe winnice Mołdawii (Chateau Purca-
ri, Cricova, Milestii Mici), będące wizytówką produkcji 
wina, którego Mołdawia jest 13. eksporterem na świecie. 
Poznaliśmy agrotechnikę, różne technologie produkcji 
oraz ludzi, którzy całe życie zajmują się produkcją wina. 

Mołdawia jest krajem szerzej nieznanym dla prze-
ciętnego turysty, warto jednak zmienić swój sposób pa-
trzenia na nieznany kraj i jechać tam, aby poznać jego hi-
storię i poznać wiele smaków wina, które dla Mołdawian 
jest czymś więcej niż tylko napojem alkoholowym.

Tradycje gościnności wobec podróżnych rozwijały się 
dzięki starożytnym szlakom handlowym, które tamtędy 
przebiegały łącząc Europę z Azją. Na znak gościnności 
Mołdawianie nadal wzdłuż dróg budują studnie, aby po-
dróżni mogli się przy nich zatrzymać i odświeżyć. Tra-
dycyjne mołdawskie domy zawsze mają tzw. Casa Mare 
(duży pokój), do którego zapraszani są goście, by rozko-
szować się domowym winem i smakowitym posiłkiem. 

Mołdawianie mają wielką pasję do wytwarzania 
wina. Utalentowani winiarze produkują je z dbałością. 
Winogrona są w zdecydowanej mierze zbierane ręcz-
nie w okazałych winnicach, w których uprawiane są 

zarówno miejscowe, jak i znane na całym świecie od-
miany winorośli rosnące w wyjątkowym lokalnym sie-
dlisku. Nagradzane wina przez wieki znajdowały się na 
stołach rosyjskich carów i europejskich rodów królew-
skich. Dziś przeżywają renesans. Są połączeniem tra-
dycyjnych metod wyrobu wina z wysoką jakością, co 
przywraca ich miejsce pośród najlepszych win świata. 
Produkcja wina to ważna część kultury, dlatego Mołda-
wia ma wiele do zaoferowania turystom podróżującym 
szlakami winnymi. Mołdawskim winom towarzyszy 
kuchnia, muzyka i hojność wobec gości. 

Znaczenie jaki ma produkcja i tradycje z tym zwią-
zane, najlepiej można zrozumieć podczas obchodów 
Narodowego Dnia Wina, który jest dla Mołdawian 
bardzo ważny. To wręcz narodowe święto pod mar-
ką „Wina Mołdawii. Żywa legenda”. Odbywa się ono 
w pierwszy weekend października i jest odwiedzane 
przez mieszkańców oraz zagranicznych turystów.

 

DZIEŃ PIERWSZY
Przelot z Krakowa, przez Warszawę, do Kiszyniowa. 

DZIEŃ DRUGI
1. Wizyta w gospodarstwie, którego właścicielem jest 
Mihai Sava w Costesti. Gospodarstwo o powierzchni 
5,5 ha, z czego winnica stanowi 2 ha. W początkach go-
spodarstwa, właściciel uprawiał winogrona i sprzedawał 
je do przetwórni. Jednak ze względu na niskie ceny po-
stanowił winogrona przerabiać na wino. Od 2012 r. pro-
dukuje wina w oparciu o różne odmiany, w tym odmia-
ny endemiczne. Warunki produkcyjne w gospodarstwie:

opady 320 do 500 ml, •	
zimą temperatury sięgają od 10 do –20°C,•	
położenie winnicy 100 m. n.p.m.,•	
ochrona oparta o preparaty miedziowe i siarkowe,•	
nawożenie nawozami organicznymi, międzyrzędzia •	
winnicy utrzymane w czarnym ugorze.
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Gospodarstwo średnio produkuje 
około 4 t z ha winogron rocznie oraz 
2 500 butelek wina, z możliwością 
zwiększenia produkcji. Gospodar-
stwo nie płaci akcyzy i VAT-u – jest 
z tych opłat zwolnione. Gospodarstwo 
otrzymało pomoc finansową w ramach 
programu Stanów Zjednoczonych, za który został zaku-
piony osprzęt na kwotę 15 000 dolarów, w tym urządze-
nie do chłodzenia moszczu przeznaczonego do wyrobu 
białych win, cena sprzedaży jednej butelki około 5 euro. 
Wina deserowe o większej zawartości alkoholu i cukru 
– 15 euro. Winnica wytwarza następujące rodzaje win: 
Sauvignon – białe wytrawne 12,3% alk., Cabernet – ró-
żowe półsłodkie 13,7% alk., Merlot – różowe wytraw-
ne 13,2% alk., Bianca – białe wytrawne 13,3% alk. oraz 
Traminer – białe wytrawne 13,8% alk. W gospodarstwie 
pracuje tylko rodzina: mąż, żona i syn. 

W czasie wizyty podano do degustacji 6 win: wino 
białe, różowe półwytrawne, czerwone i deserowe. Wła-
ściciel w czasie degustacji szczegółowo charakteryzował 
poszczególne wina określając ich zawartość alkoholu, 
kwasowość, zawartość cukru oraz omawiając warunki 
przechowywania win w temperaturze konsumpcji oraz 
rekomendowane potrawy, którym te wina mogą towa-
rzyszyć. Przy produkcji win deserowych, aby uzyskać 
wyższą zawartość alkoholu i cukru stosuje podgrzewa-
nie moszczu. Technologia ta nie była znana naszym wi-
niarzom. Przed zbiorami winogrona mają ilość cukru 
wynoszącą około 24°Bx (Brixa). 

W czasie spotkania omówiono również warunki ży-
cia na wsi w Mołdawii oraz gospodarkę ziemią (średnia 
cena 1 ha ziemi to około 7 000 euro).
2. Wizyta w National College of Viticulture and Winema-
king. Instytut kształci specjalistów w zakresie winogron 
i win ze specjalizacją wytwarzanie wina oraz produk-
cja alkoholu. W czasie wizyty omówiono ogólne wa-
runki uprawy winogron i produkcji wina w Mołdawii. 
Winogrona są uprawiane na 7% powierzchni gruntów 
rolnych w Mołdawii i stanowią 30% eksportu Mołdawii. 
Potencjalne możliwości uprawy winogron określa się na 

300 tys. ha. Istnieje tendencja do rezygnacji z zachod-
nich odmian na rzecz odmian miejscowych. Średnia 
powierzchnia plantacji w Mołdawii to od 0,5 do 30 ha. 

Producenci wina i winogron zrzeszeni są w Stowa-
rzyszeniu Producentów Wina Mołdawii. Ciekawą for-
mą edukacji w instytucie jest prowadzenie plantacji wi-
nogron przez uczniów od momentu przyjścia do szkoły 
aż do produkcji wina w plantacji, którą się opiekują.

W czasie wizyty omówiono również zagadnienia eno-
turystyki. W Mołdawii jest 8 szlaków winnych opraco-
wanych wspólnie z Ministerstwem. Mołdawię odwiedzi-
ło w 2017 r. 0,5 mln turystów z czego 120 tys. to byli eno-
turyści, którzy korzystali również z usług agroturystyki.

3. Wizyta w Chateau Vartely Winery. Przykład nowo-
założonej winnicy ze znaczącym udziałem kapitału 
zewnętrznego. Winnica ma 300 ha. Na terenie win-
nicy położone są: zakład przetwórczy oraz 3 budynki 
będące zapleczem hotelowym winnicy wybudowane 
z materiałów charakterystycznych dla trzech regionów 
Mołdawii: północy, części środkowej i południa.

Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość spotkania się 
z sommelierem pracującym również w tej winnicy. 
Omówił on idee funkcjonowania sommelierów i ich 
znaczenie na rynku win, gdyż stanowią oni pomost po-
między producentem a konsumentem. Zarobki som-
melierów są zależne od wieku i kraju w którym pracują 
i wahają się od 1 500 do 4 000 euro. 

W 1985 r. przywódca Związku Radzieckiego Mi-
chaił Gorbaczow, wprowadził prohibicję na napoje al-
koholowe. Produkcja wina spadła o 50%. Wiele winnic 
zostało zniszczonych. Wielu mieszkańców, którzy tra-
dycyjnie pracowali w sektorze winnym straciło prace. 
Przed 1985 r. było 167 firm eksportujących wina, te-
raz jest tylko 40. Wykładowca posiadał doświadczenie 
w zakresie rynku w Polsce. Badał ten rynek stwierdza-
jąc, że konsumenci polscy preferują wina półsłodkie, 
słodkie i w oryginalnych butelkach. Następnie scha-
rakteryzował warunki temperaturowe w jakich po-
winny być podawane wina.
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Rodzaj wina i właściwa temperatura serwowania:
wina musujące 4-6˚C•	
szampany nierocznikowe 6-9˚C•	
szampany rocznikowe 10-12˚C•	
wina białe lekkie i kwasowe 6-10˚C•	
wina białe treściwe i beczkowane 14-16˚C•	
wina różowe 6-10˚C•	
wina czerwone lekkie i owocowe 12-14˚C•	
wina czerwone treściwe i dojrzałe 18˚C•	

W winnicy Chateau Vartely Winery są produkowane 
następujące gatunki win: 

❧ Taraboste: Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon 
– Merlot, Chardonnay, Pinot Noir;

❧ Individo: Feteasca Regala – Riesling, Traminer – Sau-
vignon Blanc, Cabernet Sauvignon – Merlot, Fetea-
sca Neagra, Rara Neagra – Malbec – Syrah, Merlot 
– Cabernet Sauvignon;

❧ wina regionalne – Feteasca Regala, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Traminer, Malbec & Syrah Rose, Pinot 
Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon;

❧ wino lodowe – Ice Wine Riesling, Ice Wine Muscat 
Ottonel, Chardonnay Dulce (Botrytis);

❧ wina musujące – Chateau Vartely Brut Alb, Chateau 
Vartely Brut Rose;

❧ wina likierowe (wzmacniane) – Muscat, Pastoral;
❧ destylaty winne – Aqua vie, Rachia di Moscato.

Po zakończonym wykładzie uczestnicy degustowali 
białe wino Feteasca o zawartości 13% alk. oraz czerwo-
ne Cabernet Sauvignon o zawartości alkoholu 13,5%.

DZIEŃ TRZECI

Całodzienny pobyt w winnicy w Purcari – najstar-
szej winnicy Mołdawii założonej w 1827 r., mającej 
w swojej historii doświadczenia mnichów i kolonistów 
niemieckich. Winiarnia jest znana na całym świecie 
dzięki słynnemu winu „Negru de Purcari” – powiada-
ją, że było ono serwowane na dworze królowej Wiktorii. 
Wino to zdobyło pierwszy złoty medal jeszcze w 1878 r. 
Powierzchnia winnicy to 260 hektarów. 70% win produ-
kowanych w tej winnicy to wina czerwone. Winnica po-
łożona na prawym brzegu Dniestru. Roczna produkcja 

to 2 mln butelek z czego 80% sprzedawanych jest na eks-
port. Głównymi odbiorcami są Polska, Rumunia, Chiny, 
USA. Obecnie winnica Purcari jest elementem grupy 
winnic, które odnotowywane są na giełdzie w Bukaresz-
cie. W winnicy na stałe zatrudnionych jest 60 osób, jed-
nak w czasie zbiorów zatrudnia się dodatkowo 200 osób.
W winnicy Purcari produkowane są następujące wina: 
Alb de Purcari, Cabernet-Sauvignon de Purcari, Char-
donnay de Purcari, Cuvee de Purcari, Extra Brut White, 
Cuvee de Purcari Brut Rose, Cuvee de Purcari Brut 
White Wine, Freedom Blend, Ice Wine Purcari, Maluri 
de Prut, Merlot de Purcari, Negru de Purcari, Pastoral, 
Pinot Grigio de Purcari, Pinot Noir de Purcari, Rara Nea-
gra de Purcari, Rose de Purcari, Rosu de Purcari, Sauvi-
gnon Blanc de Purcari, Vinohora Feteasca Alba & Char-
donnay, Vinohora Feteasca Neagra & Montepulciano, 
Vinohora Rara Neagra & Malbec.

W czasie degustacji zaprezentowane zostało: wino 
białe Chardonnay Sauvignon, czerwone Cabernet Sau-
vignon oraz wino deserowe Pastoral (wino mnicha). 

DZIEŃ CZWARTY

1. Wizyta w winnicy Milesti Mici o powierzchni 200 ha. 
Winnica posiada unikatową piwnicę, powstałą w wyni-
ku podziemnej eksploatacji wapienia, których łączna 
długość wynosi prawie 200 km na głębokości 80 m. 
Piwnice mają wyjątkowe warunki do przechowywania 
wina: 95% wilgotności, stała temperatura 12-14°C. Uli-
ce Milestii Mici tworzą największą sieć jaskiń kiedykol-
wiek wykopanych przez człowieka. Dzięki imponującej 
kolekcji, zawierającej ponad 2 mln butelek z winem, 
w 2006 r. kompleks Milestii Mici został wpisany do 
Księgi Rekordów Guinnesa. Winnica udostępnia swoją 
powierzchnię w piwnicach prywatnym kolekcjonerom.

Winnica wytwarza następujące wina: Negru de Milestii 
Mici, Rosu de Milestii Mici, Cahor-Ciumai, Auriu, Tran-
dafirul Moldovei, Gratiesti, Purpuru de Purcari, Codru, 
Cabernet, Aligote, Sauvignon, Traminer, Chardonnay, 
Merlot, Alb de Milestii Mici, Margaritar, Moldova de 
Lux, Vivino, Milestii Mici, Cabernet-Sauvignon, Sauvi-
gnon Blanc, Riesling de Rhin, Ilustrious. W czasie degu-
stacji zaprezentowano Chardonnay, Merlot, musujące, 
różowe oraz deserowe.
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2. Po południu uczestnicy wyjazdu spotkali się z Panią 
Weroniką Tomascu – przedstawicielem prywatnego 
przedsiębiorstwa Winetours, która scharakteryzowała 
obecną enoturystykę Mołdawii przedstawiając cały sze-
reg przedsięwzięć marketingowych, w tym Narodowe 
Święto Wina, omawiając również propozycje związane 
z wycieczkami gastronomicznymi, pieszymi i krajoznaw-
czymi oraz charakteryzując ich walory oraz program.

DZIEŃ PIĄTY

W czasie wyjazdu dzień piąty był poświęcony zwie-
dzaniu Kiszyniowa oraz lokalnych bazarów i targów 
żywnościowych, gdzie jest prowadzona szeroko rozu-
miana sprzedaż bezpośrednia.

DZIEŃ SZÓSTY

Wizyta w winnicy Cricova. W piwnicach znajduje się 
ponad 70 ulic o powierzchni prawie 53 ha, noszących 
nazwy nawiązujące do gatunków win np. ul. Sauvignon, 
ul. Chardonnay, ul. Cahor. Kolejna piwnica powstała 
w byłej kopalni wapienia. Posiada doskonałe warunki 
do przechowywania wina zgromadzonego w tysiącach 
beczek dębowych, które średnio użytkowane są co 
6-7 lat. W piwnicach Cricova panują idealne warunki 
do magazynowania wina. Swoje wina przechowują tu 
politycy z pierwszych stron światowych gazet, tacy jak 
Angela Merkel, Donald Tusk. Co ciekawe, każdy może 
przechowywać swoją kolekcję w podziemiach Cricovej. 
Powierzchnia winnicy to ponad 1 000 ha, zlokalizowa-
nych w różnych częściach kraju. Winnica produkuje 
również wina musujące, technologia produkcji jak przy 
szampanach francuskich, jednak bez możliwości uży-
wania nazwy szampan. W winiarni tej znajduje się ko-
lekcja win będąca enoteką narodową Mołdawii.

 

• 

• 
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* * *

Opinie uczestników wyjazdu do Mołdawii
Pani Zofia Michałowska (Winnica Zadora): 

Wyjazd do Mołdawii uważam za znakomite wydarze-
nie. Przedstawiam swoją krótką opinię na temat win za-
prezentowanych przez tamtejszych producentów:

Wina zarówno białe, różowe, jak i czerwone oraz likie-
rowe wzmacniane (pierwsze trzy 13% alkoholu, wytraw-
ne) zrobione były z bardzo dobrego jakościowo surowca 
(kilkusetletnia tradycja winiarska i sprzyjający klimat). 
Wykonane zostały zgodnie z obowiązującą na świecie 
tendencją produkcji i picia jakościowych win wytraw-
nych. Technologia wykonania bardzo precyzyjna. Duże 
znaczenie miał także sposób serwowania win – tempera-
tura wina, dobór kieliszków i odpowiedni rodzaj potra-
wy (poziom europejski).
Pan Wiesław Gój (Winnica Goja): 

Wszystkie degustacje były przygotowane znakomicie. 
Podawano nie tylko wina ale także smakowite przeką-
ski. Widać było, że producenci chcieli się jak najlepiej 
zaprezentować i tak też nas przyjąć. Rzadko wcześniej 
próbowałem win z Mołdawii. Spodziewałem się raczej, 
że będą bardziej w stylu gruzińskim czyli mocno tanicz-

ne i wymagające, które nie bardzo mi odpowiadają.  
A tu miłe zaskoczenie. 

Wina białe bardzo poprawne i czyste ze świeżymi owo-
cami jabłek, gruszek i cytrusów w bukiecie, a nawet 
płatków róży w zależności od użytej odmiany. W smaku 
zrównoważone i lekkie, które można podawać do nie-
zobowiązujących potraw. Równie dobrze można je pić 
w letni ciepły wieczór. Brakowało mi w nich odrobiny 
rześkości i wigoru, które to występują w polskich winach. 
Wyższa kwasowość stworzyłaby kręgosłup tym winom 
i pokazałaby ich charakter. Z kolei wina czerwone to już 
światowa ekstra klasa. Świetne kupaże z endemicznymi 
szczepami takimi jak feteasca neagra czy rara neagra. 
Zrobione z nich wina mogą podbić serca wielu smako-
szy. Mocne, gęste ze świetną owocowością gdzie przebi-
jają się jeżyny, czereśnie i wanilia dębowej beczki, której 
muśnięcie wydobywa lekkie taniny.

Także wina z odmian cabernet sauvignon, merlot czy 
pinot noir, ze swymi aromatami leśnych jagód, suszonych 
i podwędzonych śliwek, powideł, karmelu, czekolady czy 
nawet palonej kawy. Wszystkie bardzo dobre ze swoją 
owocowością i lekką taniną, gładkie i przyjazne dobrze 
zbalansowane. Próbując jeden kieliszek ma się od razu 
ochotę na następny by odkryć jeszcze większe bogactwo 
aromatów i smaków. W każdym łyku czuć czarną moł-
dawską ziemię i ciepło słońca w którym dojrzewają wi-
nogrona. Moim zdaniem świetne wina, obok których nie 
można przejść obojętnie.

* * *

1. 

2. 

3. 
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Przy przygotowaniu sprawozdania wykorzystano informacje pochodzące z materiałów promocyjnych Mol-
dova Competitiveness Poject, ufundowanych przez USAID oraz SIDA; materiałów promocyjnych organizacji 
Winetours, materiałów promocyjnych gospodarstwa Mihaia Savy oraz ze stron internetowych: www.alewino.
pl, www.o-winie.pl, www.dniwina.pl, www.paragrafwkieliszku.pl, www.purcari.wine/en, www.vartely.md, www.
milestii-mici.md, www.jmaroschik.de, www.sjp.pwn.pl, www.wikipedia.pl.
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W dniach 11 – 14 czerwca 2018 r. Małopolska 
Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd spe-

cjalistyczny pn. „Wschodnią Ścianą Polski” mający na 
celu poznanie specyfiki rolnictwa z województw lu-
belskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz 
porównania go z małopolskim rolnictwem. W wyjeź-
dzie uczestniczyła czterdziestoośmioosobowa grupa 
delegatów Izby, rolników z Małopolski wraz 
z Panią Dyrektor Oddziału Terenowego 
KOWR w Krakowie. 

W pierwszym dniu grupa odwiedziła 
2 gospodarstwa w woj. lubelskim. Pierwsze 
ukierunkowane na produkcję chmielu, dru-
gie gospodarstwo ekologiczne z nowo założo-
ną plantacją konopi. Po wizytach terenowych 
grupa spotkała się z przedstawicielami Lubel-
skiej Izby Rolniczej: Członkiem Zarządu LIR 
oraz Panią Kierownik Oddziału Zamiejsco-
wego Biura LIR w Białej Podlaskiej. Podczas 
spotkania została przedstawiona charakte-
rystyka rolnictwa w woj. lubelskim, trudna 
sytuacja w związku z chorobą ASF i koniecz-
nością szukania alternatyw w związku z li-
kwidacją gospodarstw z trzodą chlewną. 

W drugim dniu wyjazdu grupa odwiedziła Stadni-
nę Koni Arabskich w Janowie Podlaskim gdzie z prze-
wodnikiem poznała historię stadniny, zobaczyła Stajnię 
Czołową, powozownię oraz cmentarz dla koni. Po wizy-
cie w stadninie, z województwa lubelskiego grupa prze-
jechała do woj. podlaskiego gdzie pierwszym miejscem, 
w którym się zatrzymała, było gospodarstwo „Zioło-
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