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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. Vão 
ai 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. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
** 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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BORSAO CLASICO GARNACHA 2018 – CAMPO DE BORJA - ESPANHA
 
 A Bodegas Borsao domina cerca de 35% dos 7500 hectares de vinhedos na região de Campo de Borja. O 
nascimento na vinícola ocorreu em 1958, quando a cooperativa Borja foi fundada juntamente com a marca Borsao. 
O divisor de águas veio em 2001: as cooperativas Pozuelo e Tabuenca se uniram a Borja, dando origem à sociedade 
Bodegas Borsao, que logo se tornou uma das produtoras mais reconhecidas da uva Garnacha no mundo. Todos 
os vinhos da vinícola têm como base a Garnacha e alguns rótulos são produzidos exclusivamente com ela. Hoje, a 
Bodegas Borsao é conhecida mundialmente por oferecer vinhos complexos, de ótima qualidade, a preços acessíveis.

Uvas: 70% Garnacha, 20% Cabernet Sauvignon e 10% Tempranillo

Notas de Degustação: de cor escura e violácea, com aromas de frutas vermelhas e pretas maduras, como cerejas e 
ameixas, notas de especiarias doces com canela, cravo e baunilha (que faz supor que o vinho poderia ter passagem 
por madeira, mas a ficha técnica não indica esta fase de vinificação), há ainda toques herbáceos e florais, com boa 
complexidade. No paladar é um vinho equilibrado, com taninos macios, boa acidez, repetindo o perfil aromático. Na 
minha opinoão, um ótimo vinho para o dia a dia, com boa persistência e com sabor de “quero mais um gole”.

Estimativa de Guarda: prefiro beber este estilo de vinho com o frescor das frutas. Não aconselho esperar para 
beber, mas aguenta fácil mais 2 anos. 

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com bruschettas, petiscos de entradas como embutidos, terrines, 
carnes vermelhas grelhadas, massas com molhos à base de tomate, preparações à base de cogumelos, queijos de 
média maturação. Ficou perfeito para acompanhar um lombinho de porco assado com geleia de pimenta, cebolas e 
batatinhas assadas e farofa de cream-cracker.

Serviço: servi entre 15 e 16ºC, numa taça grande.

Faixa de Preço – $$

Importado pela World Wine - Em BH – Loja no Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6061 - Piso L2 - Loja 221/222 - Telefone: (31) 3889-9407.



5VINOTÍCIAS

 De vez em quando aparecem notícias na internet de que uma taça de vinho equivale a uma hora de academia. E de acordo com um estudo da Universidade de 
Alberta, do Canadá, uma taça de vinho tinto tem realmente efeitos equivalentes no seu corpo à uma hora de academia. Jason Dyck, líder da pesquisa, alega que isso se 
deve às altas quantidades de resveratrol presente no vinho, que é um poderoso antioxidante presente em alguns alimentos como a casca e sementes das uvas, vinhos tintos, 
amendoins, nozes e romã.
 Dyck explica que os benefícios obtidos com o resveratrol são similares aos obtidos na academia, já que eles melhoram a performance física, aumentam os batimentos 
cardíacos e a força muscular, do mesmo jeito que um exercício na academia. Desta forma, muita gente vai imaginar que pode abandonar a academia, mas em tudo na vida 
há bônus e ônus!
 Apesar do glamour que envolve o vinho, não podemos esquecer que ele é uma bebida alcóolica como qualquer outra e daí, engordará mais quem consome mais 
gramas de álcool, seja presente em vinho, cerveja ou uísque. A questão é que vinho a pessoa vai tomando sem perceber, acompanhado de uma boa conversa com um amigo, 
já que é uma bebida de convivência, mas a tendência é que termine bebendo mais. Se você beber só uma taça (cerca de 200 ml) de vinho, vai ingerir cerca de 170 calorias, 
mas se passar para mais que duas já terá ingerido 510 calorias – o mesmo que um copo de 200 ml de uísque, que, convenhamos, é bem mais difícil de engolir que o triplo 
de vinho.
 O álcool é tão calórico por ser resultado da fermentação ou destilação do açúcar e, nesse processo, ganha mais 3 calorias por grama. Ou seja, 1g de açúcar tem 4 
calorias; 1g de álcool tem 7 – quase o dobro! Dá pra entender por que, em excesso, ele engordará você. E o pior é que, uma vez ingerido, o álcool continua a se comportar 
como um carboidrato, que, no processo de digestão, vira glicose e, por fim, gordura estocada bem ali, na região abdominal.
 Claro que não é o vinho isoladamente que fará você engordar. O consumo está associado à ingestão de petiscos como queijos, salaminho, presunto e patês que são 
gordurosos e também aumentam o acúmulo de gordura na barriga e geralmente acompanhados de pães.
 Mas voltemos aos benefícios! Provavelmente a melhor opção além de um consumo moderado, seja alternar os dias na academia com uma taça de vinho, já que ele 
acelera o metabolismo e pode te emagrecer. Isto mesmo !!! Além de fazer bem para o coração, o vinho acelera o metabolismo e emagrece. Foi a essa conclusão que chegou 
uma nova pesquisa feita com ratos na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e publicada no International Journal of Obesity.
 A explicação é a de que o revesratrol — um polifenol presente nas cascas das uvas e no vinho tinto —, que tem o papel de retardar o envelhecimento, também ajuda a 
emagrecer. Segundo o professor e líder da pesquisa Min Du, os animais que consumiram o revesratrol de uvas e vinhos tintos conseguiram acelerar o metabolismo e queimar 
mais gordura. Mas vale lembrar que as quantidades de revesratrol são maiores na fruta do que no vinho, já que os polifenóis são insolúveis e acabam em parte sendo 
filtrados no processo de produção. O resveratrol é um potente antioxidante e protege o organismo dos radicais livres o tempo todo (poluição, alimentos industrializados, 
metais pesados) e ajuda a deixar o corpo mais saudável. Também é rico em flavonoides que ativam as reações bioquímicas do organismo e acelera o metabolismo.
 Em resumo, parece que o melhor para sua vida será ter uma dieta saudável e moderada de consumo de vinho, além de evitar uma vida sedentária. E isto é super 
válido nestes tempos de pandemia!
 Beba vinho com ceviches, carpaccios, cenourinhas, canapés com queijos magros, carnes mais magras (como a maminha) ou amêndoas (em vez do amendoim), 
evitando os couverts com pães e massas.
 Afinal, a vida é muito curta para se perder a chance de beber grandes vinhos !!!  Aproveite para comentar se gostou ou não !!! Saúde !!! (baseado em artigos médicos, 
de nutricionistas e as pesquisas citadas).

O VINHO É FIT, MAS DURANTE A PANDEMIA, 
BEBA MODERADAMENTE!

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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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

“4 TERROIRS – DOMAINE ARNOUX 
PÈRE ET FILS” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 24/05/2020

 Terroir é uma palavra francesa, utilizada mundo afora, que exprime todo um 
conjunto de fatores que contribui para a personalidade de um vinho. A tendência 
é, num primeiro momento, traduzi-la como “terreno”, mas não é. É muito mais do 
que isso. Um grande vinho é diferenciado, tem um caráter único que o distingue dos 
demais. Ele provém de um vinhedo que expressa o solo, o microclima, a topografia 
do terreno e a insolação daquela área bem definida onde as parreiras desenvolvem 
seus frutos. 
 Ou seja, são características muito específicas daquela parcela e que mesmo 
o vizinho não tem igual. Cabe ao homem extrair todos esses fatores, verdadeiras 
dádivas, e representá-los integralmente sob a forma de vinho. 
 Essas características ficam bem claras quando um bom produtor tem vários 
vinhedos e tem a extrema preocupação de produzir vinhos distintos que exprimam 
fielmente sua origem.
 É o que se constata nos vinhos do Domaine Arnoux Père et Fils, vinícola 
conduzida pela mesma família há três gerações – a 4ª já está assumindo algumas 
funções. Cada uma das parcelas que compõem os 20 hectares de vinhas espalhadas 
por vilarejos vizinhos logo ao norte da cidade de Beaune, resulta em vinhos distintos, 
guardando seu caráter e identidade, o DNA de seus terroirs.
 Como exemplo prático, vale pegar 4 rótulos diferentes, vindos de vinhedos 
distantes poucas centenas de metros entre si e todos da mesma safra... Enquanto 
Jorge Lucki está de férias em relação a veiculação de novos artigos no Valor 
Econômico, estamos reproduzindo artigos publicados há mais tempo... Leia a 
reportagem completa em: https://www.animavinum.com.br/2020/05/24/4-
terroirs-domaine-arnoux-pere-et-fils-por-jorge-lucki/

“VINHO E FEIJOADA – A HORA DO 
ESPUMANTE TINTO” -  MARCELO COPELLO

COMER E BEBER – VEJA RIO DE JANEIRO - 05/01/2021

 O tema “harmonização” – a escolha do vinho adequado para cada prato – 
está muito em voga no Brasil. Busca-se aqui descobrir qual vinho seria ideal para 
os pratos típicos nacionais, já que não temos tradição em vinho e estas receitas 
historicamente não eram consumidas com esta bebida.
 Talvez o caso mais estudado seja a feijoada, cartão postal da culinária verde 
e amarela. Com origem no norte de Portugal a feijoada em sua versão brasileira é 
feita com feijão preto, cozido com carnes suína e bovina, como carne seca, lombo, 
costela, pé, orelha, rabo, paio, linguiça e língua de boi, temperado com pimenta, 
cebola, alho, azeite, louro e geralmente servida com arroz branco, fatias de laranja, 
couve, farofa e molho de pimenta.
Qual o vinho ideal para a feijoada? Escolher um vinho para acompanhar a 
feijoada não é tarefa banal. O prato oferece alto nível de sabor, aroma, sal, gordura, 
e um toque de amargor do feijão preto.
 Já testei na prática várias opções de harmonização de vinhos com feijoada e 
o resultado do experimento foi muito curioso. Testei vários tipos de vinho, brancos, 
tintos, rosados, espumantes branco e rosé, e por fim espumante tinto. Na prova dos 
vinhos antes de servir a feijoada, o vinho que menos agradou foi o espumante tinto. 
Junto com a feijoada, no entanto, este foi o predileto. Um verdadeiro patinho feio 
transformado em cisne.
 A explicação vem do fato dos borbulhantes rubros terem os taninos dos tintos 
agregados a acidez alta dos espumantes, causando certa estranheza ao paladar 
como aperitivo, mas brilhando ao serem combinados com pratos que trazem gordura 
e certo amargor, como a feijoada... Leia a reportagem completa em: http://www.
marcelocopello.com/post/vinho-feijoada-espumante-tinto

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.animavinum.com.br/2020/05/24/4-terroirs-domaine-arnoux-pere-et-fils-por-jorge-lucki/
https://www.animavinum.com.br/2020/05/24/4-terroirs-domaine-arnoux-pere-et-fils-por-jorge-lucki/
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/vinho-feijoada-espumante-tinto
http://www.marcelocopello.com/post/vinho-feijoada-espumante-tinto
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“DEPOIS DA SAFRA DAS SAFRAS, O QUE ESPERAR DO VINHO BRASILEIRO EM 2021?” - SUZANA BARELLI 
NEOFEED - 24/01/2021

 Os vinhos nacionais tiveram aumento de consumo recorde por conta da pandemia e de uma safra de qualidade excepcional. Em entrevista ao NeoFeed, Deunir 
Argenta, presidente da Uvibra, fala sobre as expectativas para 2021
 O vinho fino brasileiro dobrou de volume no ano passado. Os vinhos brasileiros nunca tiveram tanto destaque como no ano passado. Foram os brancos e tintos de 
mesa (aqueles elaborados com uvas não viníferas), principalmente, e os vinhos finos brasileiros que elevaram o consumo da bebida.
Em 2020, o patamar de consumo subiu para 2,78 litros per capita (para os maiores de 18 anos), nos cálculos da consultoria Ideal. Em 2019, esse consumo era de 2,13 litros 
para os maiores de 18 anos.
 A qualidade da safra – 2020 foi batizada como “a safra das safras” – e os preços dos vinhos nacionais estão na base deste crescimento, como conta Deunir Argenta, 
presidente da Uvibra, a União Brasileira de Vitivinicultura, em entrevista ao NeoFeed.
 “Sempre tivemos dificuldade de convencer o brasileiro de degustar os nossos vinhos. Mas quem tomou o vinho brasileiro no ano passado não teve como não gostar”, 
afirma Deunir. “Estamos em um momento em que a nossa indústria tem equipamento de ponta, não tem vinho ruim.”
 O vinho fino brasileiro dobrou de volume no ano passado, em comparação com 2019. E os vinhos de mesa tiveram um crescimento de 32% no mesmo período, 
segundo a Ideal. As importações, para comparar, cresceram 29%, também em volume.
 Com estoques reduzidos e ainda enfrentando falta de matéria-prima, como garrafas e rótulos, Deunir está otimista com a safra de 2021, que está começando a ser 
colhida.
 A qualidade, novamente, promete e o brasileiro agora tem menos preconceito com o vinho nacional. Neste ano, a Uvibra passa a contar, ainda, com a verba do 
Fundovitis, para promover a bebida.
Confira os principais trechos da entrevista:
Quais as perspectivas para este ano? - O ano começa com uma safra de qualidade. Começamos a colher as uvas para o espumante e a qualidade está muito boa. A 
pinot noir e a chardonnay, que são as uvas base de espumante, têm muita qualidade. Deve ser uma safra de tamanho normal, ao redor dos 700 mil toneladas de uva. No 
ano passado, com a chuva depois da floração e a seca a seguir, foi uma safra menor, ao redor de 500 mil toneladas. Mas só se pode falar mesmo da qualidade da safra 
quando a colheita termina.
Quais as perspectivas de venda deste ano? - No ano passado, tivemos um movimento grande até novembro. Ainda não temos todos os dados de dezembro, mas 
acredito que seja superior a dezembro do ano anterior. Os espumantes recuperaram o fôlego no fim do ano. Mas esses números são dos vinhos que saíram das vinícolas. 
Agora, em janeiro e fevereiro, vamos perceber o que foi comprado. Uma coisa é o vinho sair da vinícola, outra é o consumidor comprar. E agora tem o reajuste das tabelas.
Vão subir os preços? - Vamos ter de repassar. A uva vai ter um ágio nesta safra. Tem a lei da oferta e da procura, e as vinícolas ficaram com estoques baixos. Os preços já 
estão mais altos do que a tabela do governo [o governo define sempre o preço mínimo]. Tem também todos os custos de matéria-prima, garrafas, rótulos, que estão mais 
altos. Mas acho que o reajuste não vai afastar o consumidor. A maioria das vinícolas não fez uma tabela agressiva. A maioria repassou 10%, 15% ao longo do ano passado. 
Agora o reajuste deve ser um pouco maior por causa dos insumos. O consumidor vai perceber o aumento, mas não será tão expressivo.. Leia a reportagem completa em: 
https://neofeed.com.br/blog/home/depois-da-safra-das-safras-o-que-esperar-do-vinho-brasileiro-em-2021/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/blog/home/depois-da-safra-das-safras-o-que-esperar-do-vinho-brasileiro-em-2021/
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“DEZ COISAS QUE NUNCA VÃO ENVELHECER SOBRE OS BISTRÔS FRANCESES” - JOHN MARIANI
FORBES.COM – 18/01/2021

 
 “A moda”, disse a costureira francesa Coco Chanel, “é feita para sair de moda”, e enquanto leio sobre como os insetos são o novo item quente do menu ou sobre um 
restaurante no Brooklyn onde o jantar é realizado em silêncio total, eu abano cabeça e considere que, como pizzarias em Nápoles, pubs em Dublin e casas de bolinhos em 
Cantão, o tradicional bistrô francês nunca saiu de moda, porque, como “botinas” de trabalho, eles nunca foram em primeiro lugar, deliberadamente elegantes. E embora 
os restaurantes estejam atualmente fechados em Paris, devido a Covid, espero que na primavera eles façam o que fazem de melhor, colocando mesas nas calçadas largas 
da cidade.
 Devo muito ao bistrô francês, onde fiz minha primeira refeição em Paris, sozinho na Gare du Nord aos dezenove anos. Meu francês do ensino médio me permitiu 
decifrar pouco em um menu que listava suprêmes de volaille, potage Saint-Germain, quenelles de brochet e tripes à la mode Caen, mas localizei blanquette de veau, que 
parecia um prato caseiro de vitela.
 Quando o garçom rechonchudo de jaqueta preta e avental branco trouxe uma grande caçarola de cerâmica para minha mesa e ergueu a tampa, o aroma fumegante 
de creme, vitela e feijão verde me atingiu com a força do gás lacrimogêneo, mas as lágrimas eram de alegria, não dor. Os ingredientes do prato se fundiram em sabores tão 
simples que me dei conta de que nunca havia comido tão bem. Acompanhada de uma baguete embrulhada em papel e de uma garrafa de Beaujolais, tive uma verdadeira 
epifania que, sem eu saber então, um dia me iniciaria uma carreira escrevendo sobre boa comida e bons vinhos.
 Os prazeres de um bistrô francês - por mais distorcido que o significado da palavra tenha se tornado para descrever qualquer pequeno restaurante de qualquer tipo 
- nunca diminuíram, mesmo que o termo abranja muitos restaurantes não bistrôs e a comida tenha se inclinado um pouco para gosto contemporâneo E aqui está porque 
eles nunca envelhecerão.
1. Bistrôs são restaurantes de bairro, situados em uma esquina ou em uma rua sem saída, não em grandes avenidas ou em shoppings. Eles são lugares de família - 
geralmente de propriedade de uma família - onde outras famílias jantam aos domingos ou ocasiões especiais, e onde os tios e tias mais velhos têm a garantia de que terão 
seu prato favorito feito como era há anos e anos.
2. Os bistrôs são construídos para um conforto absoluto: cortinas de renda penduradas nas janelas, os pisos são de azulejos coloridos, potes de cobre pendurados nas 
paredes, as toalhas de mesa são rígidas, as cadeiras de bistrô resistentes, as banquetas sempre de couro vermelho ou marrom e velhas, os espelhos são ligeiramente 
inclinados para dar a todos uma visão melhor de todos os outros. Há jornais para o cliente sozinho ler e se pôr em dia. Sempre animado, mas nunca barulhento, o ambiente 
de um bistrô é a epítome da bonomia. Todo mundo fica feliz por um tempo.
3. Antes mesmo de você ler o cardápio, haverá um bom pão crocante e manteiga abundante na mesa, junto com um vaso de flores frescas, ou uma única flor. .............
4. Os bistrôs têm ritmo rápido, pois embora não haja razão para não passar horas ali tomando café e conhaque, o serviço é sempre rápido, a comida começa a sair 
momentos depois do pedido, a rolha do vinho é estourada e o vinho é servido quando você parte seu primeiro pedaço de pão; a conta para pagar pela refeição é entregue 
segundos depois de você ter pedido por ela, e os agradecimentos e “au revoirs” da equipe são oferecidos sem floreio fingido.
5. Os menus de bistrô mudam seus pratos especiais diariamente - dependendo da região de onde o proprietário vem, pode ser cassoulet na segunda-feira, choucroute 
na quarta-feira ou bouillabaisse na sexta-feira - mas o menu básico é sempre o mesmo na estação, para que cada prato foi aperfeiçoado por uma longa prática, dia 
após dia, seis dias e noites por semana. Portanto, mesmo que a sopa de cebola gratinada de um bistrô não tenha o mesmo gosto de outro, sempre terá o mesmo 
gosto em cada um... Leia a reportagem completa em: https://www.forbes.com/sites/johnmariani/2021/01/18/ten-things-that-will-never-get-old-about-french-
bistros/?sh=7e6cb4a369ec

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.forbes.com/sites/johnmariani/2021/01/18/ten-things-that-will-never-get-old-about-french-bistros/?sh=7e6cb4a369ec
https://www.forbes.com/sites/johnmariani/2021/01/18/ten-things-that-will-never-get-old-about-french-bistros/?sh=7e6cb4a369ec
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA

 2021 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da SICÍLIA E MALTA. A Sicília é a maior ilha do 
Mediterrâneo, separada da Itália apenas pelo Estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos 
que começaram a ser produzidos na região ainda no século VIII A.C, quando chegaram os primeiros gregos 
com a intenção de construir colônias.
 A Sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. Em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 A ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a Sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 Não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de Agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
Olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de Palermo, além do próprio Etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na Sicília. Na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
Não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro Antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda Itália. Do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com Etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da Europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.

 Há também Siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e Arquimedes (que 
aliás, nasceu em Siracusa).
 A ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice 
pluviométrico, proporcionando condições ideais para o cultivo de videiras. Além das uvas e do vinho, a região exporta 
cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. A Sicília é uma ilha vulcânica, com ventos 
fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). Uma experiência imperdível, 
adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 
  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da Europa. 
Enquanto produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro 
boom em termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 
  Os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma 
enorme curiosidade. Em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho 
independente do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. O que é surpreendente em 

Malta é que, para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 Segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua individualidade. Tanto a Girgentina (para 
produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para tintos e rosés) são cultivares de uvas costeiras resistentes à filoxera. As videiras 
têm idade indeterminada, provavelmente com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco e cultivadas no método tradicional de vaso.

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

BIODINÂMICA, DOS MITOS À REALIDADE
 A biodinâmica só é praticada em 1,4% dos vinhedos franceses. Mas propriedades famosas o adotaram. Conjunto de práticas de bom senso para alguns, 
abordagem espiritual para outros, absurdo contra-científico aos olhos dos mais relutantes... A biodinâmica está se dividindo, mas ganhando terreno. Um século 
após o seu nascimento, exploração de um fenômeno influente na vinha.
 Se o número 501 lembra um corte de jeans ou um modelo de carro italiano, então você não é um viticultor biodinâmico. Caso contrário, você teria 
associado imediatamente esta referência a um chifre de vaca cheio de quartzo, enterrado no equinócio de outono e desenterrado na primavera para que seu 
conteúdo fosse diluído em água, agitado em um dinamizador e depois pulverizado nas videiras… às 4 da manhã!
 “Isso é para vitalizar a luz contida no quartzo pelas forças solares, o chifre recebendo as forças do sol por dois ou três anos após sua retirada”, garante 
Nicolas Joly, famoso vinicultor da Coulée de Serrant. Bem-vindo a um mundo que ora diverte, ora incomoda ou fascina, mas que sempre desafia: o da 
biodinâmica.
O que é biodinâmica? - Designa um modelo agrícola baseado na convicção de que a Terra é um ser vivo. Em apoio a uma base agronômica comum (rotações 
longas, lavoura moderada, compostagem de matéria orgânica, etc.), a biodinâmica adiciona práticas específicas baseadas em três princípios fundamentais: a 
concepção da propriedade como uma organização agrícola autônoma, ‘utilização de “preparações biodinâmicas” (plantas medicinais, esterco de vaca, quartzo, 
etc.) e a consideração de “ritmos cósmicos”, ou seja, as influências exercidas pelo sol, a lua, os planetas e o zodíaco. Com o 501, o 500 (o chifre da vaca está 
cheio de esterco) e o “Maria Thun” (ou MT, composto de esterco) são as três preparações biodinâmicas mais frequentes.
Rudolf Steiner (1861-1925), o inventor da biodinâmica - A Biodinâmica nasceu na mente de Rudolf Steiner (1861-1925), um polêmico intelectual 
austríaco de farta produção, que se interessava por agricultura e educação, bem como pelas ciências ocultas. Ele é o pai da antroposofia, movimento tingido 
de religiosidade que pretende colocar o homem em comunicação com seu meio. “Steiner atribui aos humanos uma capacidade de mediação com outras 
entidades que não eles próprios, sejam vegetais ou animais”, resume a antropóloga Christelle Pineau em seu livro La Corne de vache et le microscope (edições 
La Découverte, 2019). Steiner até evoca mediações com seres lendários (elfos, gnomos). Essa corrente de pensamento ainda influencia setores tão diversos 
como finanças (bancos Triodos e GLS), educação (escolas Steiner-Waldorf) ou homeopatia (laboratórios Weleda). A sua aplicação na agricultura remonta ao 
“Curso para Agricultores”, ministrado em palestras em 1924, a certidão de nascimento de biodinâmica. Mas os agricultores e viticultores que a praticam em 
2020 costumam manter apenas os conselhos concretos, descartando os aspectos esotéricos. Acrescentemos que Steiner nunca teve o prazer de provar um vinho 
biodinâmico ... nem qualquer outro vinho: era abstinente!
Como isso se espalhou na França? - A biodinâmica se desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial, nas fazendas de grãos, em reação ao desenvolvimento 
da mecanização, dos pesticidas e do modelo intensivo. No vinhedo, ela encontrou uma porta de entrada para a Alsácia em Eugène Meyer’s em 1969. A partir 
da década de 1980, o viticultor do Loire Nicolas Joly tornou-se um porta-estandarte da mídia. Por meio de sua associação Renaissance des Appellations, que 
reúne vinicultores internacionais certificados em agricultura orgânica e biodinâmica, organiza degustações e seminários em todo o mundo.
Alphonse Mellot: “Não é a biodinâmica que faz grandes vinhos, são as pessoas”
Biodinâmica, uma convicção enraizada na videira - As conversões aumentaram na década de 1990, sob a liderança de dois conselheiros influentes, 
François Bouchet e Pierre Masson, que apoiaram muitos viticultores neste processo. Hoje, figuras tão diversas como o alsaciano Olivier Humbrecht (presidente 
da Biodyvin), o jurassiano Jean-François Ganevat ou o corso Jean-Charles Abbatucci contribuem com a qualidade de seus vinhos para atrair novas propriedades 
nesta direção... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-biodynamie-des-mythes-a-la-realite,4715869.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Baptiste 
Charbonnel e Fabien Humbert – 21/01/2021).

A MÚSICA PODE TRANSFORMAR UM PEQUENO VINHO EM UM GRAND CRU?
  Musica e vinho.... Quanto mais suave a música, mais o vinho se alonga na boca ...

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/la-biodynamie-des-mythes-a-la-realite,4715869.asp
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 Esta é a questão fundamental, o graal do amante do vinho: saborear um petit cru e encontrar nele a grandeza de um grand cru. Você imagina a felicidade? 
Nossa taça seria melhor abastecida e nossa alegria como provador muito mais satisfeita.
 Com meus alunos, exploramos o assunto durante um seminário de pesquisa sobre análise sensorial realizado na Université libre de Bruxelles.
 A ideia é simples. O ritmo da música influencia a percepção do vinho na boca? Para verificar esta hipótese, comparamos o mesmo vinho a diferentes tipos 
de música a fim de observar se o seu comprimento na boca foi alterado ... ou não. Os especialistas chamam essa medida de persistência aromática intensa 
(IAP). Eles contam em segundos, ou caudalies.
 Do ponto de vista sensorial, os vinhos são classificados de acordo com seu PAI:
 Petit cru: PAI menos de 4 segundos,
 Bruto médio: PAI entre 4 e 8 segundos,
 Grand cru: PAI maior que 8 segundos... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-musique-peut-elle-transformer-un-petit-vin-en-grand-
cru,4707337.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Fabrizio Bucella – 19/11/2020).

VINHO DO PORTO ENVELHECIDO POR QUASE 90 ANOS É LANÇADO
  O vinho foi feito em homenagem ao filme “The King’s Man” que será lançado em fevereiro. O Taylor´s Very Old Tawny Port King´s Man Edition 
envelheceu em cascos por quase 90 anos. A Taylor’s, uma das maiores vinícolas de vinho do Porto, anunciou o Taylor´s Very Old Tawny Port King´s Man Edition, 
para acompanhar o lançamento do filme The King’s Man que tem data de estreia para o dia 12 de fevereiro de 2021.
 A ideia surgiu, pois, o filme se passa durante a Primeira Guerra Mundial, época que os ingleses tinham gigante apreço pelo vinho do Porto e este era 
considerado uma necessidade básica inclusive para os soldados que estavam no front de batalha.
 A própria Taylor’s, que como muitas vinícolas da região do Porto é de origem inglesa, forneceu milhares de caixas de vinho para os soldados da Tríplice 
Entente formada por Inglaterra, França e Rússia.
Para fazer o vinho foi utilizado a reserva especial da vinícola, com partes datadas da década de 1930, ou seja, quase 90 anos de envelhecimento.
 O Taylor´s Very Old Tawny Port King´s Man Edition virá em garrafas especiais de cristal com detalhes em ouro e uma caixa de madeira de luxo... Leia 
mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vinho-do-porto-envelhecido-por-quase-90-anos-e-lancado_12791.html (Fonte – Revista ADEGA 
- André De Fraia – 23/01/2021).

https://www.larvf.com/la-musique-peut-elle-transformer-un-petit-vin-en-grand-cru,4707337.asp
https://www.larvf.com/la-musique-peut-elle-transformer-un-petit-vin-en-grand-cru,4707337.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vinho-do-porto-envelhecido-por-quase-90-anos-e-lancado_12791.html
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