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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. 
Vamos sugerir mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 
degustamos 786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 
chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que 
orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Em 2020 provamos menos vinhos por conta da pandemia (436 no total, já que 
parte das Confrarias que foram adiadas), e sugerimos 117 rótulos como vinhos da semana.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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FERRARI MAXIMUM BRUT – TRENTO DOC – ITÁLIA

 Os italianos dizem, com muito orgulho, que os franceses inventaram o champagne, mas eles fazem o Ferrari. 
Realmente, um espumante sensacional, entre os melhores que se bebe entre os importados no mercado brasileiro.  
 A vinícola Ferrari é uma das estrelas do norte da Itália. Sua história remonta ao início do século XX, com Giulio 
Ferrari produzindo, em 1902, espumantes em Trentino capazes de desafiar os grandes champagnes. Em 1952, a 
Ferrari passou para as mãos Bruno Lunelli, proprietário de uma loja de vinhos no Trento, que manteve o elevado 
padrão de qualidade da vinícola. Até hoje, a Ferrari pertence à família Lunelli, com a terceira geração no comando 
dos negócios. Tradição e inovação são duas linhas mestras da gestão dos Lunelli e, ao longo das últimas décadas, 
eles souberam se reinventar, aumentando as opções do portfólio da vinícola com vinhos como Ferrari Rosé, Ferrari 
Perlé e Giulio Ferrari Riserva del Fondatore. Tanto os espumantes clássicos como as novidades da vinícola são 
considerados no mundo todo como sinônimo de alta qualidade.

Corte de uvas: 100% Chardonnay

Notas de Degustação: : O Ferrari Trento Maximum Brut é produzido com a uva Chardonnay, oriunda de vinhedos 
na região de Trentino-Alto Ádige, na Itália. A fermentação alcoólica acontece em cubas de aço inoxidável, sob 
temperatura controlada. É realizada fermentação malolática completa. O espumante permanece na garrafa após 
a segunda fermentação, em contato com as borras, durante um período 36 meses. Como resultado temos um 
espumante de cor palha com reflexos dourados, brilhante, de perlage fino e duradouro. Aromas de boa complexidade, mostrando toques tostados e de fruta 
branca madura (pera e maçã), muito elegante. No paladar tem grande personalidade, com sabores de avelãs e crosta de pão, muito cremosa, harmônica 
e persistente. Consegue superar muitos champagnes, e mostrou esta qualidade numa degustação comparativa com presença de 10 espumantes, sendo 2 
champagnes! Nada seria melhor para brindar o Ano Novo!!!

Estimativa de Guarda: pronto para consumo.

Reconhecimentos de críticos: 92 pontos James Suckling.

Notas de Harmonização: É um vinho que harmoniza muito bem com frutos do mar e saladas ou apenas para celebrar um momento importante na sua vida .

Serviço: servido entre 7º e 10º C, numa taça estilo Espumante.

Faixa de preço: $$$$$

Em BH - ROYAL VINHOS - Loja Cruzeiro - Uma tradicional adega, localizada no Mercado do Cruzeiro. End.: Rua Ouro Fino, 452 - Lojas 22 e 23 / 
Bairro Cruzeiro - Mercado Distrital – Tel.: (31) 3281-3539 - Belo Horizonte | MG
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 Uma das perguntas mais costumeiras em Cursos de Vinhos, ou Degustações, é se as pessoas têm um tipo de vinho preferido em função do seu sexo, ou do seu 
jeito de ser. O vinho é uma das bebidas mais admiradas no mundo todo por conta de seu sabor e suas características, que podem, inclusive trazer benefícios à saúde dos 
seus apreciadores. Todo consumidor de vinho certamente possui uma uva ou um rótulo favorito, mas um fato ao qual ninguém dá tanta atenção é que o vinho está muito 
relacionado à personalidade da pessoa que vai consumi-lo.
 Por conta disto, dois estudos foram realizados neste sentido. Um estudo realizado pela revista French Wine With Style revelou uma série de características interessantes 
sobre os consumidores de vinhos.
 Assim com base nessa pesquisa, as características dos consumidores de vinhos tintos secos são pessoas que tendem a ser menos impulsivos e mais descontraídos. 
Essa justificativa está relacionada ao consumo de açúcar. Normalmente, o consumo de açúcar aumenta a característica impulsiva nos seres humanos, o que não é o caso 
dos consumidores de vinho tinto. Além disso, a pesquisa revelou que, aqueles que preferem esse tipo de bebida são mais descontraídos em relação aos outros. Em termos 
de perfil, pessoas que preferem os vinhos tintos secos são fortes e confiantes.
 Já as pessoas que têm preferência para os vinhos brancos são mais ligadas em trabalho e status nos seus empregos. São pessoas, geralmente mais tímidas, mas 
tendem a ser mais práticas e encontram solução para tudo, e desta forma acabam se envolvendo com o trabalho como os famosos Workaholics, que estão sempre buscando 
crescer na carreira. Via de regra, por conta da recompensa ao seu esforço, acabam ocupando lugar de destaque em suas empresas, sendo gerentes, diretores ou CEO.
 A pesquisa também revelou que os consumidores de vinho rosé são opostos dos consumidores de vinhos tintos e brancos, sendo considerados extremamente 
extrovertidos e capazes de se relacionar facilmente com todos ao seu redor. São pessoas que normalmente se classificam como charmoso, caloroso e consequentemente 
mais animado, e por esse motivo, em sua grande maioria, são pessoas mais jovens. As pessoas que gostam de vinho rosé são naturalmente mais adaptadas às mudanças, 
uma vez que sentem prazer em fugir da rotina ou do óbvio, como pode ser visto pelo próprio gosto pelos vinhos.
 No entanto, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos a pedido de uma empresa que atua no mercado de vinhos norte-americano analisou as diferenças nos traços 
de personalidade entre os que bebem vinho tinto daqueles que preferem vinho branco.
 Divulgado pelo jornal New York Post, o estudo ouviu 2 mil americanos e revelou que apreciadores do branco têm tendência a hábitos noturnos e a serem mais 
extrovertidos, curiosos e perfeccionistas, o que talvez confirme a tendencia a serem pessoas práticas e que acabam encontrando solução para tudo (como na pesquisa 
francesa). Já quem prefere o tinto é mais propenso a ser aventureiro, humilde e organizado e tende a acordar mais cedo, ouvir jazz e se considerarem aficionados por vinho.
 O levantamento também pontuou o conhecimento de cada grupo quando se tratava de apreciar a bebida. Os bebedores de tinto tiveram conhecimento necessário para 
sustentar sua condição de apaixonados por vinho. Entre os integrantes deste grupo, 73% sabem segurar corretamente uma taça com o vinho, contra 65% dos apreciadores 
de vinho branco. Os amantes do vinho tinto também se mostraram mais dispostos a gastar mais, com um gasto médio de US$ 40 por garrafa.
 Na média, o americano consume quatro taças de vinho por semana, e o local preferido para isso é a própria casa, segundo 72% das pessoas ouvidas. A pesquisa 
constatou também que 49% dos entrevistados gostam de beber vinho em eventos ou encontros. Nos Estados Unidos, entre os entrevistados desta pesquisa, verificou-se que 
eles tentam combater o desperdício, e consumem a média de três garrafas.
 Por outro, pergunta-se muito que estilo de pessoa consume que tipo de vinho. E neste caso, algumas observações sugerem que:  
Clássicos e sofisticados - Sempre que falamos de sofisticação estamos falando dos vinhos que são reconhecidos pela sua qualidade há muitas gerações. Boas escolhas são 
os franceses de Borgonha ou Bordeaux, considerados o berço da qualidade do vinho. Os italianos da região da Toscana também expressam isso e funcionam muito bem, e 
estão na preferência de pessoas consideradas clássicas e sofisticadas. 
Extrovertidos – pessoas que geralmente gostam de conversar e se divertir, valorizam vinhos com jovialidade tanto no sabor, quanto no rótulo. Vinhos mais descontraídos 
para beber sem compromissos, em torno de uma mesa num bate-papo. Vinhos para beber de forma descontraída, acompanhado dose amigos e família. Nessa categoria 
temos tanto os tintos de Malbec, Pinotage, Syrah, como brancos de Sauvignon Balnc, e os rosés. Em resumo, a pessoa extrovertida tende a não se complicar e consume todos 
os tipos de vinho, especialmente aqueles que são bebidos sem maiores compromissos. 
Moderno e descolado - a moda agora são os vinhos laranjas – que resgatam um método de produção ancestral, mas que são uma nova tendência – e os orgânicos, além 
do rosé, que ficou esquecido por muito tempo, mas agora voltou com força. Também podemos pensar em um novo método de vinificação e maturação do vinho que está se 
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tornando bastante popular, especialmente entre os vinhos brancos, feitos em ovos de concreto. 
Fitness – pessoas que são ligados em esportes, praia, piscina e buscam uma alimentação mais saudável, a opção pelos vinhos brancos costuma ser a preferência, por serem 
ótimas escolhas para quem gosta do calor, de uma alimentação mais leve, baseada em saladas, dos frutos do mar e peixes, já que combinam muito bem com estes pratos. 
Introvertido - pessoas que gostam de ficar num canto da sala, fumando um charuto, lendo um livro ou ouvindo uma música clássica ou jazz, ou seja, que gosta de aproveitar 
seus momentos de relaxamento sozinho, a melhor sugestão são os vinhos fortificados, como o Vinho do Porto ou Jerez. São vinhos perfeitos para desfrutar sozinho, tomando 
uma tacinha após a refeição ou simplesmente para relaxar ao final do dia, lembrando como a vida é bela! 
Festeiro e acolhedor – pessoas que gostam de celebrar e reunir toda a família e amigos, preferem mesmo é o espumante! Espumantes são a bebida associada às festas e 
ocasiões especiais, escolha de quem é festeiro e gosta de receber bem e celebrar a vida, porque ela é uma só!
 Entretanto, é preciso compreender que toda regra possui exceções e que mesmo as pesquisas são um instrumento de prospecção e podem levar a conclusões 
apressadas. É importante ter em mente que não existe um vinho que seja melhor do que o outro, ou um que seja realmente adequado aquela pessoa por ser extrovertida, 
ou festeira. 
 Caso você não tenha se encontrado nos perfis acima, não se preocupe, o importante é que você esteja satisfeito com o sabor do seu vinho preferido quando está 
relaxando, se divertindo com os amigos ou família, ou simplesmente apreciando a harmonização com uma comida.
 O melhor vinho sempre será aquele que você gosta!!! Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet e minhas 
considerações).
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“DESTAQUES DO VELHO MUNDO” - JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO – 23/12/2021

 Na sequência da semana passada, a coluna de hoje aponta os melhores vinhos europeus que degustei em 2021. A tarefa de selecioná-los foi trabalhosa e, de 
certa forma, menos prazerosa do que nas edições anteriores. Não apenas porque vários ficaram de fora por espaço – a rigor isso sempre acontece, o que é positivo -, mas 
principalmente porque muitos rótulos que provei nas viagens acabaram não chegando.
 Foi um ano bem complicado para os importadores e distribuidores que trabalham com vinhos do velho Mundo, justamente numa fase em que a demanda estava 
aquecida. O exercício de paciência para atender á documentação exigida, a morosidade para liberar os produtos no porto e, em especial, a dificuldade em conseguir 
contêineres para transportar as garrafas. 
 Esperamos que o próximo ano seja bem melhor em todos os sentidos. Desejo a todos saúde e um ótimo 2022. Até fevereiro... Leia a reportagem completa em: 
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-os-melhores-vinhos-do-velho-mundo-em-2021.ghtml

“AS TENDÊNCIAS DOS ESPUMANTES PARA 2022” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - LE VIN FILOSOFIA – 24/12/2021

 Eleito ‘enólogo do ano’, o uruguaio Alejandro Cardozo aponta no que ficar atento em relação às borbulhas brasileiras no próximo ano.
São vários os enólogos responsáveis por colocar o espumante brasileiro em destaque. Nesta galeria, que inclui nomes como Adolfo Lona, o argentino que elegeu o Brasil 
como segunda pátria, e o chileno Mario Geisse, que implementou o projeto da Chandon por aqui antes de se lançar em voo solo, tem também o uruguaio, de alma 
brasileira, que merece destaque. É o Alejandro Cardozo, que neste ano foi eleito “enólogo do ano”, tanto pela Associação Brasileira de Enologia como pelo guia de vinhos 
Descorchados.
Foram os espumantes, principalmente, que deram destaque a Cardozo. Hoje, sócio da Empresa Brasileira de Vinificações, (EBV Vinhos) ele elabora espumantes para mais 
de 40 vinícolas nacionais, seja pelo método clássico, que é o mesmo dos champanhes; pelo charmat (a técnica dos proseccos) ou os pét-nat, de apenas uma fermentação. 
Há ainda os espumantes da Estrela do Brasil, vinícola da qual Cardozo é sócio.
Com este perfil, é ele quem responde quais são as tendências das borbulhas brasileiras para 2022. A primeira, diz ele, é a melhora da qualidade dos espumantes moscateis. 
“No passado, estes espumantes foram os queridinhos, mas seus produtores deixaram de focar na qualidade, mais preocupados com o seu preço”, afirma o especialista. Na 
12a edição do Concurso do Espumante Brasileiro, realizado em outubro passado na cidade de Garibaldi (RS), Cardozo notou nas taças uma mudança neste perfil. “Provamos 
moscateis muito bons, vários inclusive com uma redução significativa do açúcar residual”, acrescenta. Em média, espumantes que costumavam ter entre 80 e 90 gramas de 
açúcar por litro, agora chegam ao mercado com algo entre 55 e 65 g/l. “São espumantes mais equilibrados, com a doçura mais integrada. São produtos mais elegantes.”... 
Leia a reportagem completa em: https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,as-tendencias-dos-espumantes-para-2022,70003934114

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-os-melhores-vinhos-do-velho-mundo-em-2021.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,as-tendencias-dos-espumantes-para-2022,70003934114
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“NATAIS PASSADOS” - JANCIS ROBINSON
SITE PRÓPRIO – 24/12/2021

 Sempre bebemos um bom vinho no Natal, mas a única vez que abrimos uma garrafa muito, muito boa (para a qual leia-se seriamente cara) foi no ano passado, 
quando as reuniões sociais eram limitadas a uma única casa, o que para nós significava, pela primeira vez sempre, apenas nós dois.
 Em 1993, um astuto comerciante de vinhos finos avistou uma caixa de 12 garrafas de Ch Lafleur 1982 em nossa adega. Ele tinha um cliente que pagaria uma fortuna 
por ele e me convenceu a trocar aquela caixa de deliciosos bordeaux tintos por vinhos no valor total de £ 1.415: seis garrafas de um bordeau menos raro, Ch Latour 1970 
(há muito bebido, infelizmente ), uma caixa de Ch de Fargues 1983 (um Sauternes particularmente bom - resta uma garrafa) e uma caixa de 12 garrafas de vinho tinto, a 
safra de 1989 do famoso Chambertin do Domaine Armand Rousseau, então vendido por £ 540, o equivalente a £ 45 uma garrafa.
 Os amantes de Borgonha de hoje ficarão incrédulos por esse preço. Tal tem sido o aumento meteórico do interesse pelo Borgonha, feito em quantidades muito 
menores do que os Bordeaux, bem como no número de bilionários amantes do vinho, que um vinho tão raro quanto um Chambertin de um dos produtores mais admirados 
da Borgonha vende por milhares de libras a garrafa hoje. E o 1989, uma safra excelente, é efetivamente impossível de comprar (mas agora seria ainda mais caro do que o 
Ch Lafleur 1982).
 Ao longo dos anos, eu tinha dado algumas garrafas de minha caixa de Chambertin 1989, incluindo uma para meu cunhado que insistiu em mantê-la em uma 
prateleira de vinho em sua cozinha muito quente, mas um ano atrás uma permaneceu em nossa adega (13° C). Então, quando a socialização do Natal foi efetivamente 
cancelada no Reino Unido no ano passado, decidi que essa era a garrafa para nos compensar pela falta da multidão usual de filhos, netos, irmãos e vadios. Além disso, 
sempre acho que um dos borgonhas tintos mais ricos, ou Pinot Noir cultivado em outros lugares, combina particularmente bem com peru e os acompanhamentos adocicados 
tantas vezes descritos como guarnições.
 Em 2020, nosso peru de Natal foi - de maneira pungente - cortado em dois, uma metade comida com nosso filho e sua família. Precisávamos de distração e 
conseguimos, em copos do tipo de iguaria doce que apenas um bom vinho tinto Borgonha pode oferecer, com notas de cogumelos e violetas crescendo com o tempo - e 
na verdade ainda mais poderosos em um ou dois centímetros que guardamos para o peru frio no Boxing Day. Mas o outro destaque de um Natal de outra forma um tanto 
desamparado foi o pôr do sol, uma chama de vermelho mais rica do que qualquer um dos muitos pores do sol que são uma bênção no ninho para o qual nos mudamos 
cinco anos atrás.
 Normalmente estaríamos quase 20 em volta da mesa do jantar de Natal. Com a chegada dos netos, a tendência do meu marido de convidar qualquer pessoa que 
pudesse gostar de um lugar para sentar teve que ser contida. Ao longo dos anos, talvez o convidado menos agradecido tenha sido a namorada russa de alguém que 
conhecíamos vagamente e que passou a maior parte do dia de Natal folheando uma revista Hello! Vários vizinhos solitários parecem ter gostado muito mais de nossa 
hospitalidade.
 Enquanto as crianças cresciam, tivemos uma sucessão de famílias de partes distantes à mesa, notadamente de Nova York, Singapura, Auckland e Adelaide. Os 
australianos adoraram comemorar o Natal no tempo frio e foram muito bem-vindos, até porque trouxeram uma garrafa de Penfolds Grange, o vinho mais elogiado da 
Austrália. Mas na era pré-Uber, era tarefa do diabo levá-los de volta ao hotel. Bem, na verdade acabou sendo trabalho de Nick, depois que ele, como de costume, cozinhou 
e limpou a comida após o jantar de Natal. (Quanto à minha contribuição, é difícil arrancar rolhas, posso garantir - e eu faço gentilmente a manteiga de conhaque.)
 Por pelo menos dois Natais, recebemos o melhor editor que o FT (Financial Times) nunca teve, Robert Thomson, outro australiano, que na época editava a seção Life 
& Arts do jornal e agora é o chefe da News Corp de Rupert Murdoch. Ele veio com sua elegante esposa chinesa, Ping. Eles se casaram quando ele estava trabalhando no 
Japão e no dia de Natal era seu aniversário de casamento... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/christmases-past

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.jancisrobinson.com/articles/christmases-past


9VINOTÍCIAS

“COMO APRENDI A GOSTAR DE CAFÉ” - LUIZ HORTA
SITE PRÓPRIO - 19/02/2020

  
 Hoje eu sou conhecido como uma pessoa que bebe vinho, fala de vinho, vive de vinho. Mas isso é só parte do que me interessa. Não vou contar minha vida neste 
post, até para evitar um ataque de narcolepsia nos leitores.
 Saindo da faculdade de filosofia, onde meu foco maior era a teoria da arte, passei quase duas décadas lidando com artes plásticas. E como todo brasileiro da minha 
geração, sempre fui bebedor de uísque, que ainda curto (ah, a ilh de Islay!). E adito à cafeína, sob suas diversas formas, chá preto, chimarrão e café. Meu desjejum típico é 
meio litro de café puro e mais nada.
 Muito tempo atrás, antes da chamada Third Wave do café (toda a preocupação que cerca a seleção de grãos, torrefação, moagem, etc) o café eram bem, digamos 
sem meias palavras, intragáveis, algo como os taninos verdes no vinho, um amargo que lixa sua língua e leva dois dias para ir embora.
 E aqui entro no assunto deste artigo. A primeira vez que bebi uma xícara de espresso illy foi uma epifania, equivalente a dar um Porto 20 anos a quem só bebe 
vinho de garrafão. O café tinha aromas sedutores, camadas de sabor, acidez matadora de sede (tudo precisa de acidez, imagine uma limonada sem limões) e doçura, 
complexidades que nunca tinha sentido na bebida.
 Comecei a me informar, a internet ainda não existia, mas em viagens fui descobrindo a paixão da família illy pelo café, a contribuição extraordinária que deram à 
melhora do produto até mesmo no Brasil (o Prêmio illy estimulou pequenos produtores a buscar ganhar prêmios e fazer parte do blend final da marca) e sua ligação com o 
que me interessava: arte.
 O logo vermelho da empresa foi desenhado pelo artista pop americano James Rosenquist, as xícaras criadas pelo famoso designer italiano Matteo Thun (com a asa 
inconfundível, redondinha e boa de segurar) e anualmente uma edição especial assinada é colocada no mercado, tendo virado objeto de desejo e coleção.
 Eu tenho as de Anish Kapoor, de Almodovar e algumas outras e um dia terei as de Louise Bourgeois, que são duras de garimpar em leilões.
 Esta “revolução illy” agora pode parecer banal. Só que significou um antes e um depois decisivos para o café. Quando estou em alguma cidade que não conheço, a 
plaquinha vermelha me garante um bom café, foi assim recentemente no Chile, onde a onda cafeeira não chegou, tinha illy eu entrava e estava salvo.
 A novidade, dada em primeira mão para este blog/newsletter é que São Paulo tem o primeiro Chef Ambassador illy. Ou seja, um chef que criou em Trieste, sede da 
empresa, depois de muitos testes, o seu blend pessoal, que será servido exclusivamente no restaurante onde é chef-executivo.
 É Felipe Rodrigues do Tangará Jean-Georges, restaurante do Hotel Palácio Tangará, o feliz criador. É fascinante acompanhar o processo criativo do café pessoal do 
chef. O pacote já mostra o espírito do projeto, com um gráfico em que as notas que mais interessavam a ele foram balanceadas, tanto aromáticas quanto gustativamente.
 Eu achei o café extremamente elegante, com um toque floral muito persistente e bastante longo. Imagino que seja delicioso terminar uma refeição completa, com 
vinhos e um cognac ao final e tomar o café. Ainda não conheço o restaurante, já tive oportunidade de provar o talento do chef em outra oportunidade anterior. Mas, tenho 
o privilégio de ter um saco de grãos só meu, que venho testando de distintas maneiras, coado (ainda meu favorito para descobrir nuances), espresso e na prensa francesa. 
Gosto de moer na hora os grãos, no braço mesmo, num pequeno moinho Hario que carrego na mala quando viajo, e é minha ginástica matinal... Leia a reportagem 
completa em: https://luiz-horta.com/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://luiz-horta.com/
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

PRIMEIRO “ICE WINE” DO ANO 2021 FOI COLHIDO NA RENÂNIA E PALATINADO, NA ALEMANHA
 A vinícola Johanneshof em Bad Kreuznach-Bosenheim foi a primeira na Alemanha a colher uvas congeladas para a produção de vinho gelado. O enólogo 
Martin Korrell colheu uvas Riesling com seus assistentes de colheita no local de Bad Kreuznacher Paradies a menos oito graus Celsius. 
 Os requisitos legais para a colheita de vinho no gelo pressupõem temperaturas abaixo de sete graus Celsius. A produção de vinho para gelo, portanto, 
não é possível todos os anos. Assim, os viticultores esperaram em vão pela geada em 2019. A Câmara de Agricultura da Renânia-Palatinado anunciou que este 
ano 152 vinícolas na Renânia-Palatinado com as regiões de cultivo no Palatinado, Reno-Hesse, Médio Reno, Mosel, Nahe e Ahr registraram uma área total de 
cerca de 107 hectares para uma possível colheita de vinho de gelo. 
 No ano passado, eram apenas 93 fazendas com um total de 72 hectares... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/first-ice-wine-of-the-
year-2021-harvested-152-farms-in-rhineland-palatinate-have-registered-ice-wine-harvests  (Fonte – wein.plus – 23/12/2021).

EXPORTAÇÃO DE VINHOS ITALIANOS AUMENTOU 15% EM 2021 – VÊNETO, PIEMONTE E TOSCANA SÃO AS REGIÕES MAIS VENDIDAS
 As exportações de vinho italiano registraram um aumento de 15 por cento nos primeiros nove meses de 2021 em comparação com o ano anterior. De 
acordo com o instituto de estatísticas italiano Istat, isso corresponde a um valor de 5,13 bilhões de euros. 
 As regiões com maiores vendas são Veneto (+ 13,1%), seguido por Piemonte (+ 18,3%) e Toscana (+ 20%). As três principais regiões vinícolas da Itália, 
juntas, respondem por 67,8% de todas as exportações. 
 O Vêneto exportou vinhos no valor de 1,78 bilhão de euros, enquanto o Piemonte atingiu 884 milhões de euros e a Toscana 815 milhões de euros. 
 Os vinhos de Trentino e Alto Adige também aumentaram 8% para 454 milhões de euros nas vendas para exportação, seguidos da Emilia Romagna com 
295 milhões de euros e um aumento de 16,5% em relação a 2020... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/export-of-italian-wines-increases-
by-15-percent-veneto-piedmont-and-tuscany-are-the-best-selling-regions (Fonte – wein.plus – 21/12/2021)

EXPORTAÇÕES DE CAVA AUMENTAM E SE RECUPERAM AOS NÍVEIS DE 2019
 As exportações globais de cava aumentaram quase 16,5% nos primeiros nove meses do ano. De acordo com a organização Consejo Regulador de Cava, 
eles estão quase de volta ao nível pré-pandêmico. 
 Em 2019, as exportações foram de 163,8 milhões de garrafas. Eles caíram para 146 milhões durante a crise Corona em 2020. Gran Reserva (+ 42,1%) 
e Cava Reserva (+ 34,7%) venderam particularmente bem em 2021. O crescimento mais significativo (+ 62,91%) foi registrado nos EUA, que segundo para 
a associação é agora o segundo maior mercado para o Cava... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/cava-exports-pick-up-noticeably-
deliveries-recover-almost-to-2019-levels (Fonte – wein.plus – 20/12/2021).

CHAMPAGNE VÊ O NASCIMENTO DE UM NOVO GIGANTE DOS VINHEDOS
 O novo grupo cooperativo representará quase 9% da superfície agrícola dos vinhedos de Champagne. A fusão do Centre vinicole-Champagne Nicolas 
Feuillatte com a cooperativa regional de vinhos de Champagne dá origem a um novo grupo cooperativo de 6.000 viticultores e 3.000 hectares.
 Crescendo para se desenvolver ainda mais internacionalmente onde o crescimento agora está localizado: poucos dias antes do Natal, uma nova gigante 
do champanhe nasceu na quarta-feira, 15 de dezembro, da fusão de duas cooperativas de viticultores que sozinhas cultivarão 9% do vinho.
 A Cooperativa Regional de Vinhos de Champagne (CRVC, Champagne Castelnau) será absorvida pelo Centre vinicole-Champagne Nicolas Feuillatte (CV-
CNF). O novo grupo cooperativo terá 6.000 viticultores e 3.000 hectares, ou quase 9% da superfície agrícola do vinhedo de Champagne, o único autorizado 

VINHO E CULTURA

https://magazine.wein.plus/news/first-ice-wine-of-the-year-2021-harvested-152-farms-in-rhineland-palatinate-have-registered-ice-wine-harvests
https://magazine.wein.plus/news/first-ice-wine-of-the-year-2021-harvested-152-farms-in-rhineland-palatinate-have-registered-ice-wine-harvests
https://magazine.wein.plus/news/export-of-italian-wines-increases-by-15-percent-veneto-piedmont-and-tuscany-are-the-best-selling-regions
https://magazine.wein.plus/news/export-of-italian-wines-increases-by-15-percent-veneto-piedmont-and-tuscany-are-the-best-selling-regions
https://magazine.wein.plus/news/cava-exports-pick-up-noticeably-deliveries-recover-almost-to-2019-levels
https://magazine.wein.plus/news/cava-exports-pick-up-noticeably-deliveries-recover-almost-to-2019-levels
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a escrever “champagne” em suas garrafas. Certamente ficará muito atrás do número um do setor, o grupo de luxo LVMH, dono das marcas Moët & Chandon, 
Ruinart, Veuve Clicquot, Krug, Dom Perignon, etc.
Reestruturação do modelo cooperativo - Mas vai competir com o outro grande champanhe, incluindo Lanson, Pernod-Ricard com as marcas Mumm e 
Perrier-Jouët, Vranken-Pommery Monopole e Laurent-Perrier.
 O champanhe Nicolas Feuillatte já é a marca líder na França e a terceira no mundo em volume. Na França, é vendido em supermercados com um 
posicionamento de “luxo acessível” (a partir de 19 euros a garrafa). Mas também, com uma gama “mais sofisticada”, em comerciantes de vinhos e hotéis-
restaurantes.
 Elaborada desde 2020, esta fusão é “um acontecimento sem precedentes em Champagne há 25 anos”, garante o novo agrupamento em comunicado de 
imprensa. Foi votado “amplamente” pelas assembleias gerais extraordinárias das duas entidades, reunidas consecutivamente na quarta-feira. Ele entrará em 
vigor a partir de 31 de dezembro.
 O novo grupo “está em linha com a concentração de jogadores no Champagne e com a reestruturação do modelo cooperativo”, sublinha CV-Nicolas 
Feuillatte.
 O novo grupo, denominado “Terroirs & Vignerons de Champagne”, pretende “dar respostas adequadas para atender os diferentes segmentos de mercado, 
preservando o brand equity, apostando nos mercados internacionais e sem ceder à pressão das promoções”, sublinha o comunicado.
Fusão entre Nicolas Feuillatte e a Cooperativa Regional de Vinhos de Champagne - A fusão vai “otimizar as competências, complementaridades e 
posições adquiridas quando Champagne sai do confinamento causado pela crise de saúde Covid-19 e retoma o crescimento”, as duas organizações sublinharam 
em outubro.
 Com “um potencial de produção de 24,5 milhões de garrafas”, a ambição do grupo é atingir a marca dos 300 milhões de euros em volume de negócios, 
bem como 5% de quota de mercado em volume, “por uma aceleração do desenvolvimento das moradias a cinco anos e a nova organização que permite atingir 
objetivos estratégicos”, especifica o comunicado.
Fontes de crescimento das exportações - “Perante a espiral descendente das vendas de vinhas observada desde a última crise de 2008, a perda de 40 milhões 
de garrafas no mercado francês, temos de admitir que as fontes de crescimento encontram-se agora nas exportações”, explicou Véronique Blin, presidente da 
CV-CNF durante uma entrevista recente à revista “La Champagne viticole”.
 CV-Champagne Nicolas Feuillatte atingiu um volume de negócios de 212 milhões de euros em 2019 e reúne 5.000 viticultores e 72 cooperativas. 
Absorveu a CRVC, de menor dimensão, com 55 milhões de euros de vendas, que reúne 723 viticultores e 23 cooperativas.
 Desde 2020, os administradores e diretores do CV-CNF e do CRVC trabalham juntos para aproximar suas duas organizações’... Leia mais em: https://
www.larvf.com/la-champagne-voit-naitre-un-nouveau-geant-du-vignoble,4778110.asp (Fonte: RVF – Redação – 16/12/2021).

https://www.larvf.com/la-champagne-voit-naitre-un-nouveau-geant-du-vignoble,4778110.asp
https://www.larvf.com/la-champagne-voit-naitre-un-nouveau-geant-du-vignoble,4778110.asp
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