A R O M A

Calitate, Eleganţă, Rafinament
S.A. „AROMA” este unul din cei mai mari producători de divinuri din Republica Moldova, cu o experienţă în domeniul
vinicol de peste un secol.
Întreprinderea îşi deschide primele file ale activităţii sale în anul 1898 – pînă în prezent trecînd prin mai multe etape de
dezvoltare. În arhiva statală s-au păstrat documente ce confirmă întemeierea de către firma “Tоргово - промышленное
товарищество Н.Л. Шустова с сыновьями” a fabricii de producere a coniacurilor din or. Chişinău. Pe parcursul anilor
întreprinderea a suferit multe reorganizări. În perioada postbelică ea a fost bine cunoscută sub denumirea “Combinatul
de vinuri şi coniac din Chişinău”. Actuala denumire a apărut în 1983 în urma fondării Asociaţiei de producere “AROMA”. În
urma desfiinţării asociaţiei, întreprinderea şi-a păstrat denumirea, iar în anul 2000 a obţinut prezentul statut de societate
pe acţiuni.
Astăzi S.A. „AROMA” deţine un nume notoriu, fiind cunoscută şi dincolo de hotarele ţării pentru calitatea produselor sale.
Compania S.A. „Aroma” este specializată în producerea, îmbutelierea şi comercializarea băuturilor alcoolice, cu
preponderenţă a divinului.
Sortimentul producţiei cu marca „AROMA” include cca 30 denumiri de produse, printre care mărci comerciale renumite
cum ar fi: Belîi Aist, Barza Neagră, Moldova, Chişinău – branduri care au devenit cartea de vizită nu numai a întreprinderii,
dar şi a Republicii Moldova.
S.A. „Aroma” produce divinuri cu vârsta de la 3 până la 70 ani, precum şi alte băuturi - brandy, rachiu de cidru de mere,
wisky, balsam, lichior.

Quality, Elegance, Refinement
“AROMA” JSC is one of the oldest winemaking companies in the Republic of Moldova, founded at the end of XIX century,
with more than one hundred years of successful alcohol production. The factory opened its first chapter in winemaking
long way in 1898, passing a numerous development stages till nowadays. In the State Record Office there are documents
certifying that the Company „Trade and Production Partnership N.L. Shustov & Sons” set up in Chisinau a cognac plant.
The Company passed through many reorganizations and changed many names. Since 1959 it had been widely known
as the Chisinau Wine and Cognac Combine. The present name appeared in 1983 as a result of the incorporation of the
Production Union „AROMA”. After the dissolution of the Union, the Company retained that name and in January 2000
it was reorganized in the Joint Stock Company „AROMA”. Today, “AROMA” is a notorious national brand, well-known
abroad of our country, for the quality of its products.
„AROMA” is a joint stock company which specializes in the distillation, production, bottling and distribution of strong
drinks, predominantly on divin, a distinctly Moldavian product.
The range of products under the trademark „Aroma” contains more than 30 items of divin, including famous brands such
as: Belii Aist, Barza Neagra, Moldova, Chisinau - brands that have become the business card not only of the company, but
also of the Republic of Moldova.
”AROMA” JSC produces divins from 3 to 70 years aging, as well as other drinks - brandy, apple strong drink, whisky, balsam,
liqueur.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A R O M A

Categorie: XXO I Vîrsta: 60 ani

I Alcool: 40% vol

Divin din categoria premium - colecţie limitată.
Băutură nobilă, ce impresionează prin culoare şi buchet complex cu nuanţe
intense de învechire şi aromă îmbietoare. Gustul deosebit, cu o savoare unică,
conferă divinului originalitate inegalabilă.
Category: XXO I Age: 60 years I Alcohol: 40% vol
Divin premium category – limited collection. Noble drink, produced from wine
distillates aged for 60 years, that impresses with its color and complex bouquet,
intense notes of aging and inviting aroma. The special taste and the unique
flavor gives this beverage a remarkable originality.

Sticla «Orbit» 0,67 l. în cutie de lemn
Bottle «Orbit» 0.67 l. in a wooden box
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A R O M A

Categorie: XXO I Vîrsta: 55 ani

I Alcool: 40% vol

Divin nobil fabricat din distilate pentru divin învechite în butoaie de stejar 55 ani.
Impresionează prin eleganţa şi complexitatea sa aromatică bine pronunţată în
armonie cu gustul nobil, profund şi o amprentă seducătoare cu o senzaţie de
căldură şi fineţe.
Category: XXO I Age: 55 years I Alcohol: 40% vol
The elite collection divin is produced from high quality wine distillates aged
for 55 years. The full balanced taste distinguishes with exclusive softness and
harmoniousness.
The delicate, original, well matured with the tones of enanthic other bouquet
makes this beverage unique.

Sticla «Gold Mat» 0,58 l. în cutie de lemn
Bottle «Gold Mat» 0,58 l. in a wooden box
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A R O M A

Categorie: XXO I Vîrsta: 50 ani

I Alcool: 40% vol

Divin fabricat din distilate pentru divin învechite 50 ani. Calitate excelentă şi un
caracter distins. Culoarea naturală de chihlimbar închis, un amestec interesant
de arome şi gusturi, unde domină nuanţele de stejar, mirodenii şi tutun conferă
divinului rafinament şi nobleţe.
Category: XXO I Age: 50 years I Alcohol: 40% vol
Excellent quality and noble “character”. Natural dark-amber color, an exciting
combination of aromas and flavors, dominated by shades of oak, spices and
tobacco are all indicators of age and “wisdom” of 50-years-old divin.
Divin «Aroma-50» provides a unique opportunity for gourmets to go on an
exciting journey through time.

Sticla «Decanter» 0,62 l. în cutie din piele naturală
Bottle «Decanter» 0,62 l. in a leather box

7

8

“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A R O M A

Categorie: XXO I Vîrsta: 45 ani

I Alcool: 40% vol

Divin de colecţie, foarte vechi, fabricat din distilate pentru divin cu vîrsta de
învechire 45 ani. Buchetul impresionează cu o gamă complexă de nuanţe de
învechire, eterice şi balsamice. Gust plin, uleios, de o fineţe rară, înnobilează
cavitatea bucală printr-o persistenţă gustativă intensă şi o plinătate de excepţie.
Băutură divină, cu o distinctă individualitate, excelentă pentru admiratori şi
experţi.
In cadrul concursului «Chisinau Wines & Spirits Contest-2016» a fost decernat
cu premiul mare - GRAND PRIX.
Category: XXO I Age: 45 years I Alcohol: 40% vol
The divin is produced from high quality wine distillates aged for 45 years.
Full harmonious taste, thin, well developed, with ethereal tones. An exquisite
bouquet gives this drink its originality.
At the international contest «Chisinau Wines & Spirits Contest-2016» received
the highest award - GRAND PRIX.

Sticla „Laguna” 0,64 l. în cutie de lemn
Bottle “Laguna” 0.64 l. in a wooden box
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A M B A S A D O R

Categorie: XXO I Vîrsta: 40 ani

I Alcool: 40% vol

Divin de elită, foarte vechi, fabricat din distilate pentru divin cu vîrsta de învechire
40 ani. Gustul său inimitabil, moale, uleios, de o fineţe rară, buchetul complex,
bine pronunţat cu nuanţe eterice şi enantice îi conferă o distinctă individualitate
şi originalitate. Băutură splendidă, excelentă pentru admiratori şi experţi.
Premiul GRAND PRIX la Concursul Internaţional “Krîm Koniac – 99” 1999.
Premiul GRAND PRIX la Concursul Internaţional al Vinurilor şi băuturilor
alcoolice 2001.
Medalie pentru design-ul cel mai reuşit la Concursul internaţional
„Krîm Koniac -99” 1999.
Category: XXO I Age: 40 years I Alcohol: 40% vol
Divin, produced from high quality 40-years-old wine distillates. The full, wellbalanced taste is characterized by an extraordinary softness and harmony.
The fine, specific bouquet with ethereal and enanthic notes makes this beverage
unique. Having tasted “AMBASADOR AROMA”, you will have no doubts as to
its values.
Awards: Grand prix – International Contest „Crimea Brandies -99” 1999
Grand Prix – International Contest of Wine and Alcoholic Drinks 2001
Medal for best design – International Contest „Crimea Brandies -99” 1999

Sticla «Nemo» 0,7 l. în cutie din lemn
Bottle «Nemo» 0,7 l. in a wooden box
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

M O L D O V A

Categorie: XXO I Vîrsta: 35 ani

I Alcool: 40% vol

Este un divin fabricat din distilate pentru divin învechite cu vîrsta 35 ani.
Culoarea chihlimbărie, buchetul bogat, fin cu nuanţe de esteri şi răşină, gustul
plin, moale, armonios formează caracterul desăvîrşit al divinului.
Category: XXO I Age: 35 years I Alcohol: 40% vol
Is a superior quality divin, produced from wine distillates aged for 35 years.
The amber color, the rich, fine bouquet with ether and resinous undertones,
the soft and harmonious taste creates the perfect character of this divin.

Sticla «Kingstone» 0,7 l.
Bottle «Kingstone» 0,7 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A R O M A

Categorie: XXO I Vîrsta: 30 ani

I Alcool: 40% vol

Divinul cu vîrsta de învechire 30 ani a fost elaborat de specialiştii întreprinderii
în sortimentul producţiei S.A. „AROMA” în anul 2005. Este o băutură excelentă
pentru admiratori şi experţi, are gust inconfundabil, plin, moale, armonios.
Buchetul este bogat şi fin cu nuanţe eterice şi de răşină.
La concursurile internaţionale a fost distins cu 2 Mari Medalii de Aur, 2 medalii
de aur. În cadrul concursului „Marca Comercială a Anului” a obţinut Mercuriul
de Aur.
Category: XXO I Age: 30 years I Alcohol: 40% vol
Is a superior quality divin, produced from wine distillates aged for 30 years.
The unique, delicate, uncommon taste, large distinctive bouquet with subtle
ether undertone, confers on it a distinctive individuality to manifest its-self.
At international exhibitions is awarded with two GRAND Gold medals and two
gold medals. In 2008 at the contest “The Trademark of the Year” won the Gold
Mercury.

Sticla «Helianti» 0,7 l. în cutie de carton
Bottle «Helianti» 0,7 l. in a cardboard box
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

D A C I A

Categorie: XXO I Vîrsta: 25 ani

I Alcool: 40% vol

Unul din cel mai reuşit divin produs la întreprinderea S.A. „Aroma”.
Pentru fabricarea acestuia distilatele pentru divin de cea mai înaltă calitate au
fost puse la învechire la începutul anilor 70 a secolului trecut. Este o băutură
excelentă pentru admiratori si experţi. Posedă un gust inconfundabil, uşor uleios.
Buchetul e complex, aroma deosebită cu nuanţe de vanilie, eterice şi enantice.
Distins cu 2 premii GRAND PRIX si 4 medalii de aur.
Category: XXO I Age: 25 years I Alcohol: 40% vol
Dacia is a historical name of an ancient kingdom inhabited by the Geto-Dacks,
the ancestors of the modern Moldavian nation. It is produced of the wine
distillates placed for aging into the oak barrels in the early 70s of last century.
Divin “DACIA” is a splendid beverage for the subtle connoisseurs and experts;
it is characterized by a full, soft taste. The notes of vanilla combined with the
enanthic and ethereal-resinous notes create a fine aromatic gamut.
It won 2 best awards GRAND PRIX and 4 gold medals at international exhibitions.

Sticla «Diva» 0,7 l. în tub de carton
Bottle «Diva» 0,7 l. in a cardboard tube

17

18

“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

M O L D O V A

Categorie: XXO I Vîrsta: 20 ani

I Alcool: 40% vol

Este un divin fabricat din distilate pentru divin învechite cu vîrsta 20 ani.
Culoarea chihlimbăriu-închis, buchetul bogat, cu o gamă complexă cu nuanţe
de învechire. Gustul este plin, extractiv, uleios.
Category: XXO I Age: 20 years I Alcohol: 40% vol
Is a superior quality divin, produced from wine distillates aged for 20 years.
The bouquet is rich, with a complex range of aging notes, dark amber color.
The taste is full, extractive and oily.

Sticla «Alex» 0,7 l.
Bottle «Alex» 0,7 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A R O M A

Categorie: XXO I Vîrsta: 20 ani

I Alcool: 40% vol

Divinul „AROMA 20” a fost elaborat de specialiştii întreprinderii în sortimentul
producţiei S.A. „AROMA” în anul 2005. Pentru fabricarea divinului, distilatele
pentru divin de cea mai înaltă calitate au fost supuse învechirii la începutul
anilor 80 a secolului trecut.
Gustul extractiv, plin, uleios. Buchetul este bogat, cu o gamă complexă de
învechire.
În cadrul Concursului internaţional de vinuri şi băuturi alcoolice din 2006 a
obţinut medalia de aur, iar în 2010 este distins cu Marea Medalie de Aur.
Category: XXO I Age: 20 years I Alcohol: 40% vol
This divin was elaborated in 2005 by the company’s winemakers. It was
produced from high quality 20-years-old wine distillates. It is an excellent drink
for amateurs and experts; it has a full, oily and extractive taste. Rich and fine, the
flavor has nuances of aging.
In 2006 at the International Contest of Wine and Alcoholic Drinks it was
awarded with the gold medal. In 2010 it won the GRAND Gold medal.

Sticla «Jupiter» 0,7 l. în cutie de carton
Bottle «Jupiter» 0,7 l. in a cardboard box
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

B A S A R A B I A

Categorie: XO I Vîrsta: 15 ani

I Alcool: 40% vol

Este un divin superb fabricat din distilate pentru divin cu vîrsta de învechire 15 ani.
Se distinge prin gustul catifelat, armonios cu aromă de răşină şi floarea soarelui.
Distins cu medalie de aur şi diploma de calitate înaltă.
Category: XO I Age: 15 years I Alcohol: 40% vol
Superb divin produced from high quality wines distillates of 15 years aging.
It has a delicate complex bouquet with ethereal resinous and sunflower notes.
It was awarded with a Gold Medal and Diploma for best quality.

Sticla «Diva» 0,7 l. în tub de carton
Bottle «Diva» 0,7 l. in a cardboard tube
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

C H I Ș I N Ă U

Categorie: XO I Vîrsta: 10 ani

I Alcool: 40% vol

Divin nobil, de calitate extraordinară, fabricat din distilate pentru divin cu vîrsta
de învechire 10 ani. Este apreciat de către admiratori prin gustul său armonios
şi buchetul complex cu nuanţe de răşină şi enantice. Datorită nuanţelor uşor
picante în gust, acest divin în primul rînd este destinat consumătorului masculin.
Menţionat la concursuri internaţionale cu 6 medalii de aur şi o medalie de argint.
Category: XO I Age: 10 years I Alcohol: 40% vol
Noble, high-quality divin with a harmonious taste and bouquet with pronounced
tar-enanthic notes. This bold drink with a slightly pungent taste is designed
primarily for men.
It won 6 gold medals and 1 silver medal at prestigious international events.

Sticla «Gascone» 0.7 l
Bottle «Gascone» 0.7 l
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A R O M A

Categorie: XXO I Vîrsta: 30 ani

I Alcool: 40% vol

Divinul cu vîrsta de învechire 30 ani a fost elaborat de specialiştii întreprinderii
în sortimentul producţiei S.A. „AROMA” în anul 2005. Este o băutură excelentă
pentru admiratori şi experţi, are gust inconfundabil plin, moale, armonios.
Buchetul este bogat şi fin cu nuanţe eterice şi de răşină.
La concursurile internaţionale a fost distins cu 2 Mari Medalii de Aur, 2 medalii
de aur.
În cadrul concursului „Marca Comercială a Anului” a obţinut Mercuriul de Aur.
Category: XXO I Age: 30 years I Alcohol: 40% vol
Is a superior quality divin, produced from wine distillates aged for 30 years.
The unique, delicate, uncommon taste, large distinctive bouquet with subtle
ether undertone, confers on it a distinctive individuality to manifest its-self.
At international exhibitions is awarded with two GRAND Gold medals and two
gold medals. In 2008 at the contest “The Trademark of the Year” won the Gold
Mercury.

Sticla «Suvenir» 0,5 l. fără cutie
Bottle «Suvenir» 0.5 l. without a box
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

D A C I A

Categorie: XXO I Vîrsta: 25 ani

I Alcool: 40% vol

Unul din cel mai reuşit divin produs la întreprinderea S.A. „Aroma”.
Pentru fabricarea acestuia distilatele pentru divin de cea mai înaltă calitate au
fost puse la învechire la începutul anilor 70 a secolului trecut. Este o băutură
excelentă pentru admiratori si experţi. Posedă un gust inconfundabil, uşor uleios.
Buchetul e complex, aroma deosebită cu nuanţe de vanilie, eterice şi enantice.
Distins cu 2 premii GRAND PRIX si 4 medalii de aur.
Category: XXO I Age: 25 years I Alcohol: 40% vol
Dacia is a historical name of an ancient kingdom inhabited by the Geto-Dacks,
the ancestors of the modern Moldavian nation. It is produced of the wine
distillates placed for aging into the oak barrels in the early 70s of last century.
Divin “DACIA” is a splendid beverage for the subtle connoisseurs and experts;
it is characterized by a full, soft taste. The notes of vanilla combined with the
enanthic and ethereal-resinous notes create a fine aromatic gamut.
It won 2 best awards GRAND PRIX and 4 gold medals at international
exhibitions.

Sticla «Monet Suprem» 0,5 l.; Sticla «Suvenir» 0,5 l.; Sticla «Suvenir» 0,25 l.
Bottle «Monet Suprem» 0,5 l.; Bottle «Suvenir» 0,5 l.; Bottle «Suvenir» 0,25 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

M O L D O V A

Categorie: XXO I Vîrsta: 25 ani

I Alcool: 40% vol

Este un divin fabricat din distilate pentru divin învechite cu vîrsta 25 ani.
Băutură excelentă cu buchet bogat cu nuanţe eterice şi de răşină, gust
inconfundabil, moale cu note de învechire bine pronunţate.
Category: XXO I Age: 25 years I Alcohol: 40% vol
Is a superior quality divin, produced from wine distillates aged for 25 years.
Excellent drink with an ethereal bouquet with notes of resin, unique taste, soft,
with well-defined nuances of aging.

Sticla «Alex» 0,7 l.
Bottle «Alex» 0,7 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A R O M A

Categorie: XXO I Vîrsta: 20 ani

I Alcool: 40% vol

Divinul „AROMA 20” a fost elaborat de specialiştii întreprinderii în sortimentul
producţiei S.A. „AROMA” în anul 2005. Pentru fabricarea divinului, distilatele
pentru divin de cea mai înaltă calitate au fost supuse învechirii la începutul
anilor 80 a secolului trecut.
Gustul extractiv, plin, uleios. Buchetul este bogat, cu o gamă complexă
de învechire.
În cadrul Concursului internaţional de vinuri şi băuturi alcoolice din 2006 a
obţinut medalia de aur, iar în 2010 este distins cu Marea Medalie de Aur.
Category: XXO I Age: 20 years I Alcohol: 40% vol
This divin was elaborated in 2005 by the company’s winemakers. It was
produced from high quality 20-years-old wine distillates. It is an excellent drink
for amateurs and experts; it has a full, oily and extractive taste. Rich and fine, the
flavor has nuances of aging.
In 2006 at the International Contest of Wine and Alcoholic Drinks it was
awarded with the gold medal. In 2010 it won the GRAND Gold medal.

Sticla «Suvenir» 0,5 l.
Bottle «Suvenir» 0,5 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

L U C E Z A R N Î I

Categorie: XO I Vîrsta: 15 ani

I Alcool: 40% vol

În 2003 vinificatorii întreprinderii au readus în sortimentul producţiei această
marcă, bine cunoscută în trecut. Cu trăsăturile sale caracteristice – armonie
perfectă dintre gustul fin şi aroma de răşină şi floarea soarelui –LUCEZARNÎI–
prezintă un divin superb. Culoarea auriu-închisă îi redă nobleţe. Este produs din
distilat pentru divin cu vîrsta de învechire 15 ani. Distins cu medalie de aur.
Category: XO I Age:15 years I Alcohol: 40% vol
In 2003 the winemakers of “AROMA” S.A. revived that well known brand of divin.
It is produced of the high quality 15-years-old wine distillates. This beverage
can be called splendid without exaggeration. The color of the old family gold
imparts it with dignity. The pleasant, well-balanced taste perfectly combines
with the fine bouquet with ethereal-resinous and sunflower notes.
Is awarded with the gold medal.

Sticla «Monet Suprem» 0,5 l.; Sticla «Suvenir» 0,5 l.
Bottle «Monet Suprem» 0,5 l.; Bottle «Suvenir» 0,5 l.

30

“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

B A S A R A B I A

Categorie: XO I Vîrsta: 15 ani

I Alcool: 40% vol

Este un divin superb fabricat din distilate pentru divin cu vîrsta de învechire 15 ani.
Se distinge prin gustul catifelat, armonios cu aromă de răşină şi floarea soarelui.
Distins cu medalie de aur şi diploma de calitate înaltă.
Category: XO I Age:15 years I Alcohol: 40% vol
Superb divin produced from high quality wines distillates of 15 years aging.
It has a delicate complex bouquet with ethereal resinous and sunflower notes.
It was awarded with a Gold Medal and Diploma for best quality.

Sticla «Monet Suprem» 0,5 l.; Sticla «Suvenir» 0,5 l.
Bottle «Monet Suprem» 0,5 l.; Bottle «Suvenir» 0,5 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

C H I Ș I N Ă U

Categorie: XO I Vîrsta: 10 ani

I Alcool: 40% vol

Divin nobil, de calitate extraordinară, fabricat din distilate pentru divin cu vîrsta
de învechire 10 ani. Este apreciat de către admiratori prin gustul său armonios
şi buchetul complex cu nuanţe de răşină şi enantice. Datorită nuanţelor uşor
picante în gust, acest divin în primul rînd este destinat consumătorului masculin.
Menţionat la concursuri internaţionale cu 6 medalii de aur şi o medalie de argint.
Category: XO I Age:10 years I Alcohol: 40% vol
Noble, high-quality divin with a harmonious taste and bouquet with pronounced
tar-enanthic notes. This bold drink with a slightly pungent taste is designed
primarily for men.
It won 6 gold medals and 1 silver medal at prestigious international events.

Sticla «Monet Suprem» 0,5 l.; Sticla «Standard» 0,5 l.; Sticla «Suvenir» 0,5 l.; 0,25 l.
Bottle «Monet Suprem» 0,5 l.; Bottle «Standard» 0,5 l.; Bottle «Suvenir» 0,5 l.; 0,25 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

M O L D O V A

Categorie: XO I Vîrsta: 7 ani

I Alcool: 40% vol

Este primul divin matur produs în Moldova din distilate pentru divin cu vîrsta
de învechire 7 ani. Se distinge prin gustul său original şi aroma usoară de vanilie
şi răşină. În 1967 la concursul internaţional din Montreal divinul MOLDOVA a
fost apreciat drept cel mai reuşit în categoria sa şi decernat cu GRAND medalie
de aur. La alte concursuri internaţionale a fost menţionat cu 2 medalii de aur şi
3 medalii de argint.
Category: XO I Age: 7 years I Alcohol: 40% vol
The first of the fine divins produced in Moldova. It is made of top-quality
7-years-old wine distillates. It is characterized by a refined taste and complex
bouquet with resinous-vanilla notes. In 1967 at the International Beverage
Contest, Montreal, the divin “MOLDOVA” was declared the best in its category
and awarded with Big Gold Medal. It was also awarded with 2 gold and 3 silver
medals at other events.

Sticla «Monet Suprem» 0,5 l.; Sticla «Standard» 0,5 l.; Sticla «Suvenir» 0,5 l.; 0,25 l.
Bottle «Monet Suprem» 0,5 l.; Bottle «Standard» 0,5 l.; Bottle «Suvenir» 0,5 l.; 0,25 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A R O M A

Categorie: VSOP I Vîrsta: 6 ani

I Alcool: 40% vol

Este fabricat din distilate pentru divin cu vîrsta de învechire 6 ani. Are un
buchet complex, cu nuanţe de flori, gust moale, armonios, extractiv cu nuanţe
de învechire. Menţionat cu o medalie de argint.
Category: VSOP I Age: 6 years I Alcohol: 40% vol
It is produced of 6-years-old wine distillates. It has a complex bouquet with
flower shades, soft and harmonious taste, with tones of aging. It has been
awarded with a silver medal.

Sticla «Brandy» 0,5 l.
Bottle «Brandy» 0.5 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A R O M A

Categorie: VSOP I Vîrsta: 5 ani

I Alcool: 40% vol

Este o inovaţie a specialiştilor întreprinderii. Divin cu denumire specială,
fabricat din distilate pentru divin învechite 5 ani. Culoarea aurie cu nuanţe de
chihlimbar, gustul plin, armonios, buchetul cu nuanţe de flori conferă divinului
originalitate, calitatea acestuia fiind apreciată la justa sa valoare.
Distins cu două medalii de argint în cadrul concursurilor internaţionale de
băuturi alcoolice.
Category: VSOP I Age: 5 years I Alcohol: 40% vol
This divin is an innovation of the specialists of the company. It is a divin produced
from wine distillates aged 5 years. The golden color with amber shades, full and
harmonious taste, bouquet with flower shades ensure its originality, its quality
being highly appreciated.
It has been awarded two silver medals at international wine and spirits
competitions.

Sticla «Moldova Vin» 0,5 l.
Bottle «Moldova Vin» 0.5 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

B A R Z A

Categorie: VSOP I Vîrsta: 5 ani

N E A G R Ă
I Alcool: 40% vol

Este fabricat din distilate pentru divin cu vîrsta de învechire 5 ani. Se distinge
prin culoarea sa chihlimbărie, buchet moale, armonios, aromă complexă, cu
nuanţe uşoare de învechire.
Distins cu a cîte o medalie de aur, argint si bronz.
Category: VSOP I Age: 5 years I Alcohol: 40% vol
In spite of being a novelty, this brand has already won a wide popularity not
only in Moldova but also abroad and thanks to its high quality can compete with
other widely known brands. It is produced of wine distillates 5-years ageing.
The color is amber. The taste is full and balanced.
The bouquet is fine with aging notes.
It is awarded with gold, silver and bronze medals.

Sticla «Moldova Vin» 0.5 l
Bottle «Moldova Vin» 0.5 l
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

B E L Î I

Categorie: VSOP I Vîrsta: 5 ani

A I S T

I Alcool: 40% vol

Este cea mai cunoscută şi solicitată marcă de divin. Denumirea reflectă simbolul
industriei vinicole din Republica Moldova. Este bine cunoscută legenda ce
mărturiseşte, că anume barza, aducînd struguri de viţă de vie, a salvat moldovenii
asediaţi în cetatea Horodişte de oştile turceşti. Vîrsta de învechire constituie
5 ani. Culoarea sa auriu-chihlimbarie se combină de minune cu aroma fină cu
nuanţe de vanilie şi gustul plin, armonios.
Category: VSOP I Age: 5 years I Alcohol: 40% vol
Divin “BELII AIST” (White Stork) - it is one of the most popular and well-known
Moldavian brands. Stork is a symbol of the Moldavian winemaking.
A well-known legend tells that it was the storks coming flying with bunches of
grapes in their beaks that saved from starvation the Moldavians besieged in the
Horodiste fortress by the Turkish army. The golden-amber color of the beverage
perfectly combines with the soft vanilla aroma and full, harmonious taste.

Sticla «Moldova Vin» 0.5 l.
Bottle «Moldova Vin» 0.5 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

A R O M A

Categorie: VS I Vîrsta: 4 ani

I Alcool: 40% vol

Fabricat din distilate pentru divin cu vîrsta 4 ani. Culoarea aurie, gustul armonios,
moale, aroma fină de flori îi conferă divinului proprietatea de a bucura ochiul
şi gustul într-un mod atractiv. Premiat cu 2 medalii de aur, a cîte o medalie de
argint şi de bronz.
Category: VS I Age: 4 years I Alcohol: 40% vol
High-quality beverage made of 4-years-old wine distillates. It attracts with its
amber color, fine, unique, harmonious, flower aroma and soft, velvet taste. It was
awarded for many times at prestigious international exhibitions, including with
2 gold medals, one silver medal and one bronze medal.

Sticla «Suvenir» 0,5 l.
Bottle «Suvenir» 0.5 l.
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“CALITATE, ELEGANŢĂ , RAFINAMENT”

D I V I N

3

Categorie: VS I Vîrsta: 3 ani

S T E L E
I Alcool: 40% vol

Este prima marcă de divin, produsă la întreprindere. Fabricat din distilate pentru
divin cu vîrsta de învechire 3 ani. Se caracterizează prin culoare aurie, gust
armonios, plin, cu nuanţe de învechire.
Category: VS I Age: 3 years I Alcohol: 40% vol
The first brand divin manufactured at “AROMA” S.A. It is produced of wine
distillates 3-years aging. The color is golden, the taste is harmonious, with wellpronounced aging notes in aroma.

Sticla «Suvenir» 0,5 l.
Bottle «Suvenir» 0.5 l.
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