
VINOTÍCIAS
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

MONTE SEU KIT DE AROMAS DE
VINHOS - ISABELLE MOREIRA LIMA

QUEREM DEGUSTAR 
CASTA OU TERROIR?- 
DIDÚ RUSSO

”AO TOMAR VINHO, OUSE NA UVA E 
NÃO EXAGERE NA QUANTIDADE” - 
LUIZ HORTASentir o buquê de um vinho é habilidade que se 

desenvolve com treino – e aumenta o prazer da bebida. 
Em vez de usar jogos de essências importados e caros 
para treinar seu nariz, faça você mesmo. Aprenda 
aqui como montar a sua caixa.

O que importa mesmo é o prazer de beber. Se der 
errado numa refeição, haverá muitas outras depois 
—nada é o apocalipse.

Foi com esta pergunta que Jean-
Michel Deiss – grande produtor da 
Alsácia – recebeu um grupo para 
conhecer mais sobre seus vinhos

CONHECENDO OS SUPERTOSCANOS - POR MÁRCIO OLIVEIRA
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LUJAN DE CUYO, O HABITAT DA 
MALBEC
ABS RIO - BARRA

14/08/2017 - 19:30 H

ABS RIO - FLAMENGO
13/08/2017 - 19:30 H

 
 A variedade Malbec, originária 
da França e atualmente a uva 
emblemática da Argentina, ocupa um 
lugar de destaque no mundo dos vinhos 
ao dar origem aos tintos argentinos 
de maior renome. Exigindo terrenos 
soltos com pedras, clima cálido com 
pouca chuva, muita insolação e 
amplitude térmica, ela encontrou 
em Luján de Cuyo, Mendoza, seu 
habitat ideal. Para mostrar tudo isso, 
o professor Euclides Penedo Borges 
preparou uma degustação na qual 
serão servidos excelentes exemplares: 
Luigi Bosca Malbec DOC 2013 Luigi 
Bosca / Luca Malbec 2012 Laura 
Catena / Penedo Borges Malbec ìcono 
2013 Bodega Otaviano / Viña Alicia 
Malbec 2009 Viña Alicia / Catena 
Zapata Malbec Nicasia 2012 Catena 
Zapata / Norton Malbec Roble 2010 
Bodegas Norton

Valor Individual: R$276,00 (sócio), 
R$359,00 (convidado)
Inscrição: (21) 2285-0497/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

SBAV SP
WORKSHOP SOBRE VINHOS 
– DEGUSTAÇÃO E CONCEITOS 
BÁSICOS 

31/07/2017 - 19:00 H

  A Sbav-SP tem um curso 
básico intensivo de introdução ao 
mundo do vinho, com apenas um dia 
de aula, o Workshop sobre Vinhos 
– Degustação e Conceitos Básicos. 
Nesses encontros são abordados 
temas como história da bebida, os 
tipos de vinho e vinificação, principais 
países produtores e suas regiões, 
técnicas de degustação, compra 
com base nas indicações do rótulo, 
serviço, tipos de taça e harmonização 
com comida. O curso tem por objetivo 
unir a degustação prática à teoria, 
de forma simples, clara e objetiva. 
Afinal, aprender degustando é muito 
mais prazeroso e efetivo. A aula terá a 
duração de 3 horas, com degustação 
de 7 vinhos (sendo 1 espumante, 2 
brancos e 4 tintos).

Valor do Investimento:
R$200,00
Informações e inscrições:
vinho@sbav-sp.com.br

ABS SP 
ARGENTINOS COM SOTAQUE 
BRASILEIRO

02/08/2017 - 20:00 H

O ressurgimento da vitivinicultura 
argentina, com a redescoberta da 
Malbec e a abertura de novas fronteiras 
para o cultivo da uva, sobretudo nos 
vinhedos de altitude do vale de Uco, 
atraíram produtores e enólogos de 
muitas nacionalidades, além, é claro, 
dos próprios argentinos. Entre eles, 
fato ainda pouco divulgado entre nós, 
muitos brasileiros, que por paixão ou 
opção profissional decidiam investir 
tempo e dinheiro para produzir vinho 
no país vizinho, especialmente na 
região de Mendoza. A saga desses 
brasileiros e, obviamente, seus vinhos, 
será tema da degustação da próxima 
quarta-feira, dia 2 de agosto. 

A apresentação será conduzida por 
Wandyr Hagge, um desses pioneiros 
modernos. Além de contar um pouco 
da saga de muitos brasileiros que 
decidiram fazer vinho na Argentina, 
Hagge conduzirá a degustação de 
cinco desses vinhos argentinos com 
sotaque brasileiro, previamente 
selecionados pela diretoria da ABS-
SP. Não perca a oportunidade de 
conhecer melhor a história fascinante 
e ainda praticamente desconhecida 
desses “desbravadores” brasucas e 
de provar os surpreendentes vinhos 
que estão produzindo na terra de 

Messi e de Francisco. Inscreva-se 
logo para garantir sua vaga. Vinhos 
que serão degustados: JA - R$90,00 
I Finca Veduta Cabernet Franc Gran 
Reserva 2014 - R$ 180,00 I Amariano 
2012 - R$ 174,00 I Mundus Novus 
2012 - R$ 165,00 I Krasia May 2011 
- R$ 195,00.

Inscrição e informações: (11) 3814-
7853 ou abs-sp@abs-sp.com.br

AGENDA:
EVENTOS

RIO WINE & FOOD FESTIVAL
21 A 27 DE AGOSTO

É para beber bons vinhos. É para 
se deliciar com boa gastronomia. 
É para aprender e/ou aprofundar 
o conhecimento. É para discutir o 
segmento. Mas acima de tudo, é 
para se divertir! Durante mais de 
uma semana, de 21 a 27 de agosto, 
o Rio de Janeiro será palco do Rio 
Wine and Food Festival (RWFF).

TEM INTERESSE EM DIVULGAR SEU EVENTO, CURSO 
OU DEGUSTAÇÃO?

ENTRE EM CONTATO COM O VINOTÍCIAS PELO 
EMAIL: vinoticias@vinoticias.com.br

AGENDA:
DEGUSTAÇÕES
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ADEGA CB – BH
DEGUSTAÇÃO DE VINHOS DA QUINTA DO VALLADO / DOURO – 
PORTUGAL

02 E 03 DE AGOSTO  - 19:00 H

  A Quinta do Vallado, construída em 1716, é uma das Quintas mais antigas 
e famosas do Vale do Douro. Pertenceu à lendária Dona Antónia Adelaide 
Ferreira e mantém-se até hoje na posse dos seus descendentes. Situa-se nas 
margens do Rio Corgo, um afluente do Rio Douro, mesmo junto à foz, perto da 
localidade de Peso da Régua. Durante cerca de 200 anos a Quinta do Vallado 
teve como principal atividade a produção de vinhos do Porto, comercializados 
posteriormente pela Casa Ferreira (que pertencia à Família). Com a tradição 
secular de vender a sua produção à casa Ferreira, foi em 1993, já sob a 
direção de Guilherme Álvares Ribeiro e sua mulher Maria Antónia Ferreira, 
que a empresa decidiu ampliar a sua atividade à produção, engarrafamento 
e comercialização de vinhos com marca própria. Foi nesse mesmo ano, 
e sob a orientação do Prof. Nuno Magalhães, que se iniciou uma profunda 
reestruturação das vinhas, tendo como objetivos primordiais a produção de 
castas de grande qualidade, e a utilização de sistemas de plantação e condução 
que permitissem um melhor desenvolvimento vegetativo. As novas vinhas 
foram plantadas em áreas claramente definidas, rompendo com a tradição de 
misturar diferentes castas na mesma parcela. Hoje, com 50 ha de vinha com 
idade entre 11 a 18 anos, compensada por 20 ha das melhores parcelas de 
vinha com mais de 80 anos, a Quinta do Vallado e os seus responsáveis, João 
Ferreira Álvares Ribeiro, Francisco Ferreira (responsável pela gestão agrícola) e 
Francisco Olazabal (enólogo), todos tetranetos de Dona Antónia, alcançaram 
já um patamar muito elevado, reconhecido por várias instâncias nacionais e 
internacionais. A nova adega e cave de barricas, cuja construção se iniciou em 
2008, e com conclusão no fim de 2009, alia a mais avançada tecnologia com 
uma arquitetura de grande qualidade, o que a torna num dos lugares a visitar, 
no Vale do Douro e claro, provar seus vinhos. 

Valor Individual: R$60,00. 50% do valor é convertido em créditos para 
compras de qualquer produto da Quinta do Vallado no dia do Evento.
Local: ADEGA CB – Rua do Ouro, n.º 548 – Bairro Serra – BH/MG – Tel.: (31) 
2515-9977 / (31)98795-9977. E-mail: paula@adegacb.com.br

AGENDA:
EVENTOS
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ROCA DELLE MACÌE SER GIOVETO 2010 IGT – TOSCANA - ITÁLIA

A Cantina Rocca dele Macie esta localizada em Castellina in Chianti, e produz uma gama sensacional de vinhos desde seus deliciosos Chiantis até seus super 
Toscanos, em que o destaque é o Ser Gioveto, com a Sangiovese como casta predominante. Em 1973 Italo Zingarelli realizou seu sonho com a compra da 
propriedade “Le Macìe”, de 85 hectares, localizada no coração da zona do Chianti Classico. Após mais de 30 anos o negócio prosperou e se ampliou. 

A colheita é manual, com fermentação tradicional com maceração por 14 dias. Trasfega às barricas para o término da fermentação em barricas de carvalho. 
Corte e engarrafamento. O Ser Gioveto foi concebido em 1985 por Italo como uma homenagem ao seu filho Sergio, que começou a trabalhar ao lado dele 
no comando da vinícola naquele ano. O nome é também uma referência ao nome arcaico de Sangiovese - ‘Sangioveto’ - que foi a uva principal escolhida 
para fazer o novo vinho. 10% Cabernet Sauvignon e 10% Merlot são misturados com a nobre uva toscana para criar um vinho de grande estrutura e caráter, 
produzido a partir de uma seleção de uvas finas da adega. O envelhecimento em barricas de carvalho francês por 9-14 meses enriquece a complexidade 
aromática do vinho com maior sensação de equilíbrio e elegância.

Notas de Degustação: Cor rubi ainda profunda, com aromas de compota de amora e cereja, toques tostados e de especiarias, 
café e tabaco, num conjunto bem integrado e com boa intensidade. No paladar ainda mostra taninos que não chegam a incomodar, 
acidez moderada, corpo robusto, e com final prazeroso e persistente. Vale a pena ter uma segunda garrafa. Um corte de 80% 
Sangiovese, 20% Merlot e Cabernet Sauvignon com amadurecimento por 14 meses em barricas novas de carvalho francês.

Reconhecimento Internacionais: RP 90 I WS 89 I GAMBERO ROSSO: 2 bicchieri

Estimativa de Guarda: Pronto para beber, mas aguenta 10 anos de guarda.

Notas de Harmonização: Pappardelle ao ragù de javali ou lebre; Risotto de faisão com funghi; Salsiccia e fagioli (Linguiça toscana 
estufada com feijões brancos, sálvia e tomates maduros); Guisado de cordeiro com azeitonas pretas e louro; Piccione tartufato 
(Pombo recheado com t. Servir entre 16 e 18°C.  

Onde comprar: Em BH - Enoteca Decanter - Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários – Belo Horizonte / MG. Telefone: (31) 
3287-3618. 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.

VINHO 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. Para o vinho mostrar todo o seu potencial quando for degustado, ele deve ter sido armazenado em ambiente fresco, com controle de 
temperatura e umidade, livre de trepidações e sem contato com a luz. E se você trouxe a garrafa de uma viagem recente, espere o vinho descansar. A lista de 
2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Os vinhos aqui descritos foram degustados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
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PINTIA 2011 BODEGAS VEGA SICILIA – TORO - ESPANHA 
 
Vega Sicilia é o nome de um dos mais renomados vinhos espanhóis internacionalmente. Ele está localizado na Denominação de Origem Ribera del Duero, na 
província de Valladolid e no DOCa Rioja na província de Alava. Ao longo de sua atividade, desenvolveu Bodegas em outras regiões espanholas como Toro, 
onde produz o Pintia. Em 1995, a família Alvarez deu início a Bodegas Pintia, com o intuito de ampliar seus horizontes perante o mundo do vinho. Da mesma 
forma como ocorreu com Vega Sicília, as zonas vinícolas foram cuidadosamente estudadas chegando à conclusão de que a região do Toro era a melhor área 
de instalação para o novo projeto.

Os quatro anos seguintes renderam inúmeras experiências para descobrir a potência dos vinhos elaborados em Toro. Quase uma centena de opções foram 
consideradas antes da escolha final e, chegou-se à conclusão de que existe um estilo de vinhos singular na região, onde o aspecto mais importante reside 
na conservação do sabor frutado das uvas. Todo o processo de vinificação deveria estar focado em preservar essa característica singular, adicionando maior 
elegância aos vinhos elaborados em uma região tão austera como Toro.

Em 2006, após o término das obras, a Bodegas Pintia tornou-se um local extremamente moderno e prático, a fim de que nenhum detalhe intervenha na 
obtenção da alta qualidade dos vinhos. Com a elaboração de diversos vintage, já é possível afirmar que Pintia atingiu seu principal objetivo: alcançar a máxima 
elegância possível em uma área rústica como o Toro.

Notas de Degustação: A cor não revela nenhuma evolução. Nos aromas aparecem as notas frutadas de cerejas 
pretas, ameixas, com muitos toques de especiarias, revelando muita potência olfativa. Tudo junto, complexo e 
muito bem integrado com a madeira, criando um vinho intenso. No paladar os taninos se mostram maduros, 
macios, aparecendo algo de pseudo-calor por conta do teor alcóolico. Prazeroso em boca, um vinho eminentemente 
gastronômico.

Estimativa de Guarda: Já está pronto para a taça, mas aguenta guarda por mais 5 anos.

Reconhecimentos Internacionais: 95 RP

Notas de Harmonização: ideal com carnes assadas, guisados, carnes de caça, e queijos curados. Servir entre 16 
e 18°C.

Onde comprar: Em BH: GRAND CRU – Av. Ns. do Carmo, 1650 - Sion  Belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 3286-2796.
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VEGA SICILIA 2000 – BODEGAS VEGA SICILIA – RIBERA DEL DUERO - ESPANHA
 
A vinícola foi fundada em 1864, em Valbuena de Duero (Valladolid), por Eloy Lecanda e Chaves, que plantou 18.000 mudas de uvas Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Malbec (vindas de Bordeaux) e Pinot Noir para produzir conhaque, e que foram usadas para seus vinhos modernos. A reputação da vinícola começou 
a ser criada a partir de 1903, sob o domínio de Antonio Herrero, conquistando inúmeros prêmios e comercializando também seus vinhos internacionalmente. 

A Vega Sicilia adotou processos meticulosos durante a produção dos seus vinhos. Nas vinhas, os rendimentos são controlados rigorosamente, onde ocorre também 
uma colheita e uma seleção de uvas precisas. Já na adega os vinhos passam por enormes barris de carvalho, antigos e novos, que, apesar do envelhecimento 
prolongado, como por exemplo o vinho Unico envelhecimento por mais de 15 anos, apresentam sabores e aromas complexos – provando a excelente qualidade 
das matérias-primas de Vega Sicilia. Durante 70 anos, Vega Sicilia foi a única vinícola que existiu no que hoje é Ribera del Duero. Até 1927, além dela, havia 
somente quem fizesse vinho para consumo próprio. Nos anos 1950, a agricultura mudou completamente, chegou a mecanização. Era mais rentável cultivar 
cevada do que vinha. Isso fez com que as pessoas abandonassem os vinhedos, que ficaram relegados a solos que não valiam muito.

O maior, mais prestigioso e mais lendário vinho espanhol. Este é o Vega Sicilia Unico, vinho que dispensa apresentações. De elegância e classe incomparáveis, 
ele é único também em seu estilo, ao qual vem se mantendo fiel ao longo das décadas. Um dos maiores vinhos do mundo, e o mais emblemático da Espanha.

O grande Valbuena “5º” é outro vinho tinto superlativo, de muita classe, extremamente complexo, saboroso e sedutor. Trata-se de um exemplar que envelhece 
menos tempo em carvalho que o Unico, sendo lançado cinco anos após a colheita. Adquirida pelo empresário David Álvarez Díez em 1982, a propriedade tem 
hoje 250 hectares de vinhedos, dos quais 80% são tempranillo ou tinto fino, e o resto uma combinação de Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec.

Vega Sicilia produz três diferentes vinhos: * Único - Este vinho é o principal vinho de Vega Sicilia e é feito com uvas de qualidade superior. A variedade 
predominante é Tempranillo (cerca de 80%, dependendo da vindima) e Cabernet Sauvignon (20%). Passa cinco anos em barris de diferentes tamanhos e idades. 
* Valbuena 5° - Vinho mais leve do que o Único, sendo uma mistura de Tempranillo 95% e Merlot 5%. * Único Reserva Especial - Este vinho é feito a partir de 
lotes de vinho com caráter distinto do resto do vintage, resultando em um vinho totalmente diferente a cada ano. O que está à venda no ano de 2010, por 
exemplo, é composta de 53 barris dos anos 1990, 1994 e 1996. O Grupo Vega Sicilia produz outros vinhos em outras áreas sob outras marcas: Oremus - Vinhos 
de DO Tokaji, na Hungria / Pintia - Vinhos de DO Toro / Alion - Vinhos de Ribera del Duero. Vega Sicilia também mantem atividades em Rioja. Após mais de 
uma década de pesquisa desde o início de 2000, decidiram formar uma joint venture com a Bodega Benjamin de Rothschild & Vega Sicília em 2009.

Notas de Degustação: A cor revela rubi sem sinal de evolução. O nariz exala frutas negras e ameixas, notas de terra, especiarias, charutos e notas salgadas, 
com muita complexidade e intensidada. No paladar é refinado, com taninos polidos e um final encantador. O conjunto do buquê e paladar é inebriante, 
sensacional. Apesar de denso e intenso, prima pela elegância. Seus taninos são sublimes e seu final de boca é quase infinito. Um vinho sensacional

Estimativa de Guarda: já pode ser bebido, mas aguenta guarda por mais 10 anos. 

Reconhecimentos Internacionais: 97 pontos Robert Parker 

Notas de Harmonização: ideal com carnes assadas, guisados, carnes de caça, e queijos curados. Servir entre 16 e 18°C.

Onde comprar: Em BH: GRAND CRU – Av. Ns. do Carmo, 1650 - Sion  Belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 3286-2796.
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Apesar da fama dos vinhos italianos ter origem com os grandes vinhos feitos na época do Império Romano e dos quais só temos 
notícias por conta de crônicas de escritores deste período, não há notícia de vinhos notáveis durante o período que seguiu 
com a Queda do Império e com a Idade Média. Perdidos num mar de regiões produtoras, o foco neste período era fazer vinho 
em quantidade para alimentar o corpo. Para muitos críticos de vinho, ou conhecedores com um grau de conhecimento mais 
avançado, servir vinho italiano num jantar mais sofisticado na década de 60 ou 70 seria considerado uma gafe ou talvez uma 
ofensa ao convidado.

A virada do século XXI viu um verdadeiro renascimento do vinho italiano, quando a revista americana Wine Spectator selecionou 
por dois anos consecutivos, como melhor vinho do mundo, dois toscanos: em 2000 o vinho escolhido foi o Solaia 1997 e em 
2001, foi o Ornellaia 1998, eleitos “wine of the year”. O interessante que estes vinhos não eram clássicos italianos como 
Barolos, Brunellos di Montalcino ou Amarones; eram vinho considerados “fora da lei”, resultado de um revolução enológica 
iniciada algumas décadas antes.Esta revolução começou no final dos anos 60, e o responsável foi o Marquês Piero Antinori, 
produtor do Solaia, que misturou uvas clássicas francesas com a toscana Sangiovese.

REPETINDO O PASSADO?
Carmignano é uma comuna italiana de 12.000 habitantes localizada no norte da Toscana, a cerca de 20 km de distância da 
Florença. Carmignano é considerada pelos italianos a primeira região demarcada de vinhos (a região do Chianti só veio a ser 
demarcada a partir de 1716, quando Cosimo III de Médici, o penúltimo de sua família a ser Grão Duque da Toscana, apontou 
que as três cidades da Lega del Chianti, mais uma parte da vila de Greve, estavam aptas a produzir o vinho de nome Chianti). 
Desde o ano de 804 há registros em documentos florentinos da atividade agrícola na região de Carmignano. Por volta de 
1533, Catarina de Médici, cuja família controlou boa parte da Toscana por centenas de anos, casou-se com Henrique II que 
se tornou Rei da França em 1547, e sob a influência dela a Cabernet Sauvignon foi introduzida na região de Carmignano. 

Desde essa época o blend era de Cabernet Sauvignon e Sangiovese. Carmignano tem uma área com um décimo da superfície 
de Montalcino e um centésimo da área de Chianti Classico e por isto este tesouro é tão pouco conhecido mesmo tendo uma história rica para ser provada em 
uma taça de vinho.  

O PAPEL DOS ANTINORI
Ao redor de 1940 o Marquês Mario Incisa della Rocchetta, criador de cavalos de raça, e grande apaixonado por vinhos franceses, decidiu realizar o sonho de 
criar um vinho também de raça. Depois de ter notado semelhanças geográficas e climáticas da área de Livorno (Toscana) com a de Graves (Bordeaux), importou 
do Chateau Lafite (do amigo Elie Rothschild), uns clones de uvas cabernet sauvignon e cabenet franc; e os plantou na Tenuta San Guido. Depois de um cultivo 
com grande cuidado, em 1942 ficaram prontas as primeiras garrafas de Sassicaia, produzido somente para uso familiar, já a primeira safra a ser comercializada 
foi de 1968. 

Inspirado pelo exemplo do primo e apesar de ser o 26º representante de uma longa tradição de vinhateiros, o Marquês Piero Antinori resolveu inovar e foi 
pioneiro contra uma série de regras que imperavam na região, conduzindo a erros tanto na forma de plantar a vinha, como na forma de vinificar o vinho. 

ARTIGOS
CONHECENDO OS SUPERTOSCANOS  POR MÁRCIO OLIVEIRA
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Contando com a ajuda do enólogo Giacomo Tachis, Piero Antinori introduziu mudanças radicais como a diminuição dos rendimentos do vinhedo, antecipação 
da colheita de algumas vinhas, o uso de tanques de aço inox com controle de temperatura para vinificação de brancos, fermentação malolática para vinhos 
tintos, uso de barricas novas de carvalho da Eslavônia e França, engarrafamento esterilizado e sobretudo, o uso de castas estrangeiras não permitidas na região, 
como a Cabernet Sauvignon, em blends com a Sangiovese. 

O processo tinha tudo para dar errado, mas a perseverança do Marques Antinori resultou nos Supertoscanos, os fora-da-lei mais 
famosos do mundo do vinho.

No ano 1970, quando a região do Chianti vivia uma crise de qualidade inferior, com preços cada vez mais deteriorados, Antinori 
decidiu plantar em uma de suas grandes propriedades, a Santa Cristina, bem no meio da região do Chianti Clássico, um vinhedo 
com Cabernet Sauvignon, além de outras experiências que fez com castas como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer, 
Cabernet Franc, Merlot e Pinot Noir. Em 1971, produziu pela primeira vez o Tignanelo. Não usou a branca Trebbiano, tradicionalmente 
utilizada para dar leveza e acidez ao Chianti, e acrescentou 15% de Cabernet Sauvignon e 5% de Cabernet Franc, num corte com 
a tradicional casta toscana Sangiovese. Por conta destas inovações, a denominação “Chianti” não pôde ser usada e o vinho teve 
de ostentar em seu rótulo a classificação mais baixa da enologia italiana: “vino da tavola”. O Tignanello foi, então, o primeiro 
“supertoscano”, expressão criada por ingleses e americanos para se referir aos vinhos desta região que, apesar de serem na época, 
pela lei italiana, apenas “vino da tavola”, alcançavam alta qualidade e preço.

O RECONHECIMENTO
Os críticos americanos e ingleses, começaram a chamar estes vinhos de Supetuscan (provavelmente 
o primeiro a usar o termo foi o James Suckling, fundador da revista Wine Spectator), para 
diferenciá-los dos outros tintos de baixa qualidade que levavam no rótulo a mesma denominação 
de “vinho da tavola”.

A iniciativa do Marques Antinori foi seguida por outros produtores toscanos e mesmo de outras 
regiões italianas. Este renascimento do vinho aconteceu em grupo e mudou a imagem dos 
rótulos italianos, mostrando uma mudança de paradigma da quantidade para o da qualidade. 
Além do Tignanello, produz o Solaia, num corte predominante de 75% de Cabernet Sauvignon, 
com 5% de Cabernet Franc e 20% de Sangiovese.

Outros destaques como supertoscanos são o Sassicaia, produzido pela Tenuta di San Guido, e 
o Guado Al Tasso, vinho produzido a partir da safra de 1990, com um corte de 60% Cabernet 
Sauvignon, 30% Merlot, 10% Syrah. Seguiram-se outros como o Darmagi, produzido por Angelo 
Gaja, um Cabernet Sauvignon 100% que viria a receber prêmios em todo o mundo. E o mítico 
L´Aparita, um Merlot 100%, feito pelo do Castello di Ama, comparado por muitos críticos ao 
grande Chateau Petrus de Bordeaux.

O reconhecimento internacional criou mudanças no critério interno e em 1994, um decreto ministerial criou a DOC (Denominazione di Origine Controllata) 
Bolgheri, que permitia ao Sassicaia ser rotulado como “DOC”. A consagração definitiva do estilo veio depois que Robert Parker, em uma degustação à cegas, 
deu 100 pontos para o Sassicaia 1985, achando que fosse um Mouton-Rotschild 1986. Muitos rótulos entretanto, continuam como “vino da távola” ou recebem 
atualmente a classificação de IGT-Toscana ou Indicazione Geografica Típica, mais flexível que a de uma DOC.
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O importante a ressaltar a respeito dos vinhos que refizeram o nome da Itália é que, apesar de muitos serem feitos com castas estrangeiras e seguindo 
novas tendências do consumo, são vinhos inconfundivelmente italianos. Enquanto muitos vinhos californianos, chilenos ou australianos, feitos com Cabernet 
Sauvignon, e maturados em carvalho novo, se confundem, sendo difícil distinguir sua origem, os “supertoscanos” têm um caráter claramente italiano. Por 
exemplo, o Tignanello não deixa de ser um Chianti, modificado e refinado.

A qualidade foi se estendendo como um dogma por várias regiões que se renovaram, revolucionaram e fizeram com que o Brunello di Montalcino Casanova di 
Neri Tenuta Nuova 2001, conquistasse o reconhecimento de “wine of the year” da Wine Spectator em 2006.
Hoje temos basicamente 3 categorias destes vinhos: 
- supertoscanos feitos de Sangiovese e outras uvas autóctones (mas fora das normas previstas pelas DOC e DOCG), 
- supertoscanos feitos com blend de uvas locais e uvas internacionais e 
- supertoscanos feitos apenas com uvas internacionais.
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“ROMANÉE-CONTI DISTRIBUÍDOS NO BRASIL”- POR JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 28/07/2017

 Respondendo à insidiosa pergunta de um jornalista brasileiro sobre o que achava do mote “Romanée-Conti para todos”, criado quando o ex-presidente 
Lula o bebeu durante sua campanha em 2002, Aubert de Villaine disse que ficaria feliz se muitos pudessem fazê-lo, mas as seis mil garrafas produzidas por 
ano daquele vinho não seriam suficientes para realizar seus sonhos socialistas.
 Monsieur de Villaine sempre diz que que seu Domaine é uma propriedade agrícola, com uma produção limitada, é certo, mas não de artigos de luxo.
 Um grande vinho requer, antes de mais nada, atenção e respeito. Em consideração a esses preceitos do universo vinícola, aliás, é que o sommelier de 
um requintado restaurante de Paris, com três estrelas no Michelin, recusou-se a servir uma terceira garrafa de Romanée-Conti a uma abastada personagem da 
sociedade brasileira, sem deixar, inclusive, de explicar os motivos de tal atitude. O fato ilustra que ter acesso a grandes vinhos nem sempre é uma questão de 
poder.
 Antes de se casar, em 1971, Aubert de Villaine começou a procurar uma pequena propriedade onde pudesse morar e produzir seu próprio vinho. 
Compatível com suas (modestas) posses, conseguiu comprar dois anos depois uma área composta de vinhedos em estado lastimável em Bouzeron, na pouco 
valorizada região da Côte Chalonnaise, cerca de 40 quilômetros ao sul de Vosne-Romanée, sede do Domaine de la Romanée-Conti. É lá que continua morando 
- foi até prefeito do vilarejo - e, após um longo trabalho de recuperação das vinhas, produz vinhos rotulados A & P de Villaine (o “P” é de Pamela, sua esposa, 
nascida nos Estados Unidos), tintos e brancos de terroir bem mais modesto, elaborados, porém, com a mesma disciplina que aplica na prestigiada vinícola que 
dirige. Ele sabe que dali nunca conseguirá fazer um Richebourg ou um Montrachet, situação que o obriga a se esmerar sempre mais para conseguir resultados 
cada vez melhores.
 Soa esquisito, mas Monsieur de Villaine aprecia essa dicotomia e considera enriquecedor frequentar mundos tão diferentes. Ele, de certa forma, se 
incomoda quando perguntado acerca dos estratosféricos preços do Romanée-Conti. Com razão, no entanto, alega que nada pode fazer. Se fossem mais baixos, 
certamente seriam comprados por especuladores e revendidos. O que está em suas mãos, no sentido de possibilitar que um número maior de apreciadores 
de grandes borgonhas tenham ao menos acesso aos diferentes rótulos do Domaine, é controlar a distribuição, escolhendo bem seus importadores - vale mais 
a empatia pessoal que o potencial de comercialização - e dividindo, na medida do possível, a quantidade produzida em distintos mercados, não só aos mais 
importantes.
 Reunindo esses aspectos e consciente de seu papel de produtor e não de vendedor - o Domaine de la Romanée-Conti tem estrutura pequena, composta 
de pouco mais de 30 pessoas, incluindo os que trabalham nas vinhas -, por volta de 2013 Aubert de Villaine teve a iniciativa de associar o Domaine de la 
Romanée-Conti à FICOFI, um conhecido négociant de vinhos de alta gama, sobretudo bordeaux, um parceiro fiel e confiável, com experiência no setor de 
distribuição, para montar uma distribuidora exclusiva de rótulos do DRC em Hong Kong, um mercado muito especulativo com frequentes casos de garrafas 
falsificadas. Nasceu daí a OPTIM HK, conceito que se repetiria por aqui em 2015, a OPTIM Brasil, na China Continental mais recentemente e que deve ganhar 
alguns poucos outros centros em breve. São importadores exclusivos para aqueles mercados e só vendem para pessoa física.
 O objetivo é ir ao encontro do consumidor final, que vai beber o vinho, e não vai revender ou especular. As garrafas, transportadas por avião, vêm direto 
do Domaine, embaladas em caixas de madeira individualizadas por rótulo - Romanée-Conti, um exemplar; La Tâche, três unidades; Richebourg, Romanée 
Saint Vivant, Grands Echézeaux e Echézeaux, duas; e Corton uma -, além do “assortiment”, por preços inferiores aos praticados nos Estados Unidos sem taxa, 
entregues na casa do comprador, legalizados e já com todos os impostos pagos. Isso é possível porque a estrutura local é enxuta, o que diminui os custos fixos, 
e o intuito não é ter lucros altos, possibilitando um valor final bastante razoável.
 Não há dúvida que uma garrafa da gama do DRC não é barata, mas, como diz Aubert de Villaine, não é preciso começar com um Romanée-Conti ou um 
La Tâche, que, inclusive, precisam de muitos anos para expressar todo o caráter (anos atrás, quando comentei com Aubert de Villaine sobre o Romanée-Conti 
1997 bebido pelo ex-presidente apenas cinco anos depois, sua única ressalva foi que o vinho estava muito jovem, ainda longe de seu apogeu). Ele sempre 
recomenda o Echézeaux, que, jovem, chega a se colocar no mesmo nível dos demais.
 Na primeira leva chegada ao Brasil vieram vinhos das safras 2011 e 2012, boa parte já vendida aos cerca de 60 clientes até agora cadastrados, e 
recentemente foram liberados os 2013. Os interessados podem obter mais detalhes pelo e-mail mitsuda@optim-wines.com.br  ou contact@optim-wines.com.
br . * Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal Valor Econômico. Escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.



12VINOTÍCIAS

“VINHO & PAIXÃO “ - COMO CANTOU CHET BAKER, “I FALL IN LOVE TO 
EASILY, I FALL IN LOVE TO FAST”...”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA- 23/07/2017

 Meu primeiro romance foi com Mademoiselle Beaujolais. Sem cobranças nem perguntas, apenas diversão, bebi boas risadas em sua leve futilidade. Mas 
aquilo não era para durar mesmo. Sinatra entoaria, “It was just one of those things. It was too hot not to cool down”.
 Foi então que conheci La Romanée. Mal acreditei quando seu olhar sedutor se dirigiu a mim. Muita areia pro meu caminhãozinho. Cantando “Lucky to be 
me”, megulhei em uma experiência única, tão intensa quanto complexa. Porém, nenhum mortal pode querer La Romanée para sempre e logo fui trocado por 
alguém mais rico. Afoguei a tristeza em água, sem gás. Old blue eyes diria: “I’m a fool to want you”.
 Devo muito a uma Grand Dame da sociedade, efervescente de alegria, que me adotou como seu enfant gâté e me devolveu o prazer de viver. Foram 
incontáveis festas, com incontáveis brindes. Um jorro de glamour ao som de “I get a kick out of you”.
 Hoje não importa origem, idade ou cor. Cada gole é um beijo, com gosto ao mesmo tempo de primeiro e de último, pois, de tanto torcer e esticar meu 
coração, me apaixonei pela paixão. * Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – 
marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog

“AO TOMAR VINHO, OUSE NA UVA E NÃO EXAGERE NA QUANTIDADE” - POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 30/07/2016

 Sou do tempo em que carbonara era só uma receita de macarrão e que negroni era só um drinque. Eles eram escolhidos no menu, consumidos sem 
prestarmos muita atenção e depois íamos cuidar de nossas vidas. Nos dias de hoje, só falar em um dos dois pode gerar polêmica —a chef inglesa Nigella 
Lawson foi a vítima mais recente do fundamentalismo culinário (no início de julho, muita gente torceu o nariz e se zangou nos comentários quando ela postou 
em rede social uma receita que fugia da versão tradicional da massa).
 Vinho, infelizmente, toma tal rumo: recorrentemente seu consumo se resume a um bate-boca bizantino sobre leveduras, fermentação em ânforas, 
calendário lunar etc. Muito papo furado para quem só quer uma taça de vinho decente com a comida. O que importa mesmo é o prazer de beber. Se der errado 
numa refeição, haverá muitas outras depois —nada é o apocalipse.
 Tendo exposto meu modo de viver, decidi falar sobre variedades de uvas. Segundo meu livrão de referência, (“Wine Grapes”, organizado por Jancis 
Robinson, Julia Harding e Jose Vouillamoz), o mundo tem 1.368 castas de uvas diferentes identificadas. Isso na primeira edição do dicionário. A próxima, em 
preparação, já aumentou o número em mais de uma dezena.
 Gosto de Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e outras tantas “internacionais”, plantadas em todo o planeta vinífero. Cada lugar dá um resultado 
diferente para elas, e fora isso ainda há todas as decisões de produção que alteram o vinho final: se a bebida passará ou não por estágio em barricas de 
carvalho, qual será o tempo de envelhecimento e tal.
- Mas com um repertório de mil uvas, que tal ousar e provar algo novo? Escolhi algumas que soarão estranhas ao público, mas que estão nas prateleiras de 
lojas e mercados. Elas são pouco usuais no nosso cotidiano, o que não quer dizer que são difíceis de encontrar ou que são vinhos caros. Na hora em que a mão 
hesitar, ali na hora da compra, arrisque.
 O pior que pode acontecer é você não gostar e o vinho virar molho.
 Em tempo, esse assunto de nome de uvas nos rótulos é algo recente. Os vinhos franceses, por exemplo, continuam estampando a região - não importa 
muito saber que Chablis é Chardonnay ou que Sancerre é Sauvignon Blanc. A marca da origem é tão forte e conhecida que basta.
 Lembro daquela comédia “Sideways” (2004) em que o personagem passava o tempo todo desprezando Merlots e procurando Pinots. Uma besteira. Há 
vinhos bons com todo tipo de uva vinífera.
 Gosto não se discute, mas se refina, muda, passa. Se eu nem me lembro do vinho que bebi no mês passado, imagine continuar toda a vida com a mesma 
preferência. Para isso existem os refrigerantes, sempre iguais.
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 O lembrete final, no estilo “ministério adverte”, é que o vinho, mesmo com toda a poesia que o cerca, é bebida alcoólica. É “romântico”, chique, estiloso 
e tudo isso, mas a ressaca de Château Mouton-Rothschild é idêntica à daquele vinho de garrafão.
 Bebam menos. Não é o volume que faz a alegria. Quantidade não é documento.
- Variedades: 
Maria Gomes: ah, os nomes das castas portuguesas! Apesar de ser a variedade branca mais plantada em Portugal, quase nunca se ouve falar nela. No Sul do 
país se chama Fernão Pires, mas é como Maria Gomes, nas mãos de Luís Pato, que dá um vinho refrescante, bom com comidas do mar.
Gewurztraminer: mesmo sendo uma uva importante na Alsácia, tem muitos detratores, por ser aromática, com vinhos perfumados e que podem ser enjoativos. 
Mas é tão deliciosa, com boa acidez e capacidade de envelhecimento. As versões com traços adocicados são perfeitas com comida tailandesa, chinesa, picantes 
em geral. Há bons rótulos brasileiros, mas escolhi um sul-africano que me encantou quando visitei a vinícola.
Primitivo: outra uva que tem muitos detratores (é a Zinfandel californiana na sua versão original). Aqui em vinho de sobremesa, feito com as uvas secas, 
profundo e saboroso, combina com chocolate, queijos azuis ou só como um digestivo.
Palomino Fino: o tesouro do Sul da Espanha, os vinhos de Jerez, melhor aperitivo do mundo, amigo de queijos, amêndoas, peixes fritos e ovos. Quando se 
entra no universo de Jerez não há saída. Do fino se passa para os Manzanillas, depois para os densos e complexos Olorosos e Amontillados.

VINHOS DA SEMANA: (1) San Marzano Passito Primitivo, R$ 149 (grandcru.com.br). I (2) Neethlingshof Gewurztraminer, R$ 82 (wine.com.br ).I (3) Luís 
Pato Maria Gomes, R$ 78,59 (mistral.com.br ).I (4) Jerez La Ina, R$ 73 (vinci.com.br ).* valores de referência. Luiz Horta - Viajante crônico e autor dos livros 
eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos na Folha de São Paulo.

“MOUCHÃO E SUAS DATAS” - SUZANA BARELLI
MENU - VINHOS - 29/08/2013

 Há anos que escrevem a história de certos vinhos. No caso do Mouchão, um dos ícones do Alentejo, 1974 e 1996 são duas datas cheias de significados. 
A primeira é a última safra elaborada antes da Revolução dos Cravos, que expropriou a propriedade da família Reynolds. Algumas garrafas sobreviveram a 
invasão por mérito do adegueiro, João Alabaça. “Ele explicava que o vinho não estava pronto, tentava negociar e acabou salvando alguma coisa”, afirma John 
Fordyce, diretor da Herdade do Mouchão. Este tesouro só foi descoberto depois de 1985, quando os Reynolds conseguiram reaver a herdade e voltaram a 
investir em seus 888 hectares, 38 deles cultivados com vinhedos.
 Como a propriedade foi praticamente abandonada nestes dez anos, foi preciso replantar a Vinha dos Carapetos, um terreno considerado excepcional 
para a alicante bouchet, uva de origem francesa, mas de alma portuguesa, e a trincadeira. E é exatamente este vinhedo de microclima único, pelos rios que 
passam em suas fronteiras, que justifica a segunda data importante.
 Em 1996, o enólogo Paulo Laureano elaborou pela primeira vez o Mouchão 3-4. O vinho nasceu da constatação do enólogo de que os tintos que 
envelheciam nos tonéis de número 3 e 4 eram sempre melhores que os demais. Laureano foi pesquisar o que acontecia e descobriu que a alicante bouschet 
dos Carapetos envelhece melhor nestes tonéis, que foram feitos com carvalho português e com a brasileira macacauba. O primeiro tinto 3-4 lançado foi o de 
1996. O tinto só é elaborado em anos excepcionais – até hoje foram feitos o 1999, 2001, 2003, 2005 e 2008, além do 1996.
 E foram estes dois vinhos, com garrafas trazidas na mala por Fordyce e por David Marques Ferreira, diretor comercial da Herdade, que foram degustadas 
no lançamento da safra 2008 do Mouchão, em Sao Paulo. O Mouchão 3-4, de 1996, mostra o potencial de guarda deste tinto; o que o Mouchão 1974 só fez 
confirmar: com ricos aromas de evolução, o vinho se mantém vivaz, com acidez.
Servidas em conta gotas, as duas safras apresentam bem os dois vinhos de 2008 – no Mouchão, seus aromas de frutas vermelhas, com taninos austeros, 
elaborado com alicante bouschet e trincadeira. O 3-4 é mais elegante, com taninos mais finos, apesar de potente. Está pronto para beber agora, para quem 
aprecia estes tintos mais frutados, mas quando se prova os mais antigos, o convite é deixar o tinto ganhar complexidade com os anos de guarda.
 O Mouchão é importado pela Adega Alentejana. Informações em www.adegaalentejana.com.br
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“MONTE SEU KIT DE AROMAS DE VINHOS ” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA
ESTADÃO - PALADAR - 26/07/2017

 Sentir o buquê de um vinho é habilidade que se desenvolve com treino – e aumenta o prazer da bebida. Em vez de usar jogos de essências importados e 
caros para treinar seu nariz, faça você mesmo. Aprenda aqui como montar a sua caixa.
Vinho se toma tanto na boca como no nariz e a habilidade gustativa depende do olfato, todo mundo sabe. É só pensar na última vez em que você esteve 
resfriado: conseguiu sentir o gosto da comida? Dificilmente, pois 80% do paladar vem do nariz. No caso do vinho, os aromas conferem prazer sensorial – quanto 
mais famílias aromáticas estiverem presentes na bebida, mais complexa ela será e mais interessante descortiná-la. Eles também contam a história da garrafa, 
oferecendo pistas sobre as uvas usadas, a idade do vinho, o método de vinificação e a geografia do local de produção. 
Pimenta-do-reino é um aroma clássico da Syrah, orégano é um hit em vinhos da Toscana, cogumelo seco é certeiro em Pinots da Borgonha. Treinar o nariz para 
reconhecer aromas como esses, fazendo conexões entre cheiro e informação, é prática comum entre sommeliers e especialistas. Mas o bebedor casual também 
ganha com isso. “Pode ser desconcertante ouvir experts falarem poeticamente sobre aromas”, diz a jornalista convertida em sommelière Bianca Bosker, autora 
do best-seller Cork Dork (sem edição em português). “É quase como se houvesse um problema de comunicação porque as pessoas comuns não sabem ‘ouvir’ 
o seu nariz da maneira que os experts o fazem.” 
Uma ferramenta muito usada por amantes do vinho para “treinar” o nariz é o kit de aromas. Há diferentes exercícios e metodologias para entrar nesse mundo 
do halterofilismo olfativo (você conhecerá algumas delas aqui) e os resultados são impressionantes, atestam os adeptos.
 Há kits prontos como Le Nez du Vin, o mais tradicional, com 54 vidrinhos com óleos essenciais que reproduzem fragrâncias e odores mais comuns em 
vinhos. Mas são caros: o Nez du Vin custa R$ 1,3 mil. Por isso resolvemos propor um investimento muito menor, com altíssima taxa de diversão: faça você mesmo 
seu kit de aromas do vinho (veja na galeria abaixo). 
 Colocamos em vidrinhos 42 aromas de estilos icônicos, de anis a zimbro. Para elegê-los, usei tabelas do Wine and Spirits Education Trust, órgão inglês de 
educação para o vinho, que me levou ainda a improvisar aromas de defeito, como papelão molhado. No total, gastei R$ 220 no kit mais completo (cada vidro 
custou R$ 3,50). Mas você pode improvisar. 
O que vem na sua caixa;

- AROMAS FLORAIS: 1. CAMOMILA: Presente em brancos como Arneis e Chardonnays de Chablis e de Puligny-Montrachet. 2. LAVANDA: Comum em Syrah, 
Grenache, Mourvèdre, Petit Verdot, Tempranillo e Sangiovese. 3. JASMIM (FLORES BRANCAS): Encontrado em brancos como Sémillon, Muscadet, Torrontés e 
Pinot Grigio.

- AROMAS FRUTADOS: 4. CRANBERRY: Em Syrah de clima frio e Merlot do Novo Mundo. Geralmente combinado com aromas florais. 5. DAMASCO: Associado a 
Viognier e a Albariños mais ricos, é comum em Sauternes, Tokaji e Porto Tawny. 6. AMEIXA SECA: Aparece em vinhos concentrados, nos italianos doces Recioto 
e nos com tempo em garrafa.

- AROMAS FRUTADOS: 7. MAÇÃ: Faz parte da família de frutas brancas e está presente em Chenin Blanc e Grüner Veltliner. 8. FRUTA EM GELEIA: Comum em 
tintos com baixa acidez e muito álcool, como Primitivo e Syrah australiano. 9. FIGO SECO: Presente no tinto siciliano Nero d’Avola vinificado à moda clássica 
e em Portos.

- AROMAS DE VEGETAIS: 10. TOMILHO: Presente em tintos e brancos, como Pinot Noir da Califórnia, e Sancerre. 11. ENDRO: Encontrado em vinhos feitos 
com Nebbiolo, como Barolo e Barbaresco. 12. MENTA: Presente em Cabernet Sauvignon do Novo Mundo, Aragonez e Alicante Bouschet. 13. CAPIM-CIDREIRA: 
Presente nas versões mais herbáceas de Sauvignon Blanc e de Pinot Grigio.

- AROMAS DE VEGETAIS: 14. LOURO: É comum que seja identificado em Cabernets mentolados do Novo Mundo. 15. ORÉGANO: Presente em vinhos tintos de 
clima frio e em rótulos da Toscana e de Bordeaux. 16. GRAMA: Típica de Sauvignon Blanc e de alguns brancos franceses como Sancerre. Indica ainda verdor.
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- AROMAS DE ESPECIARIAS: 17. CRAVO: Comum em estilos como Châteauneuf-du-Pape e Côtes du Rhône. 18. NOZ-MOSCADA: Esse aroma aponta para 
o uso de barricas de carvalho e para estágio após a fermentação. 19. GENGIBRE: Presente em vinhos que têm a Botrytis cinerea e nos Spätlese Riesling. 20. 
PIMENTA PRETA: Clássico para a Syrah, mas também aparece na Mourvèdre e na Cabernet Sauvignon.

- AROMAS DE ESPECIARIAS: 21. PIMENTA BRANCA: Encontrado em Gewürztraminer da Alsácia e em Dolcettos e Barberas do Piemonte. 22. ANIS-ESTRELADO: 
Associado a tintos como Barbera e Zinfandel, além de alguns Malbecs argentinos. 23. ZIMBRO: Presente em vinhos da Sicília como os feitos com Perricone, e 
nos que têm um quê balsâmico. 24. CANELA: Em vinhos com podridão nobre (Botrytis cinerea), como Tokaji e Sauternes. E ainda no Banyuls.

- AROMAS DE MINERAIS: 25. TERRA: Comum aos Brunello di Montalcino, Primitivo e Aglianico rústicos, e alguns Syrah e Pinot Noir. 26. BORRACHA: Em Rieslings 
do Reno e em certos Syrahs do Rhône. Borracha queimada é comum à Pinotage.

- AROMAS DE MADEIRA: 27. FUMO-DE-CORDA: Encontrado em tintos que estagiaram em barricas de tosta forte. Também denota evolução. 28. CACAU: No 
nariz e na boca, indica que o vinho passou por barrica de madeira. 29. CAFÉ: Exemplifica o uso da madeira. Nota de cappuccino é encontrada em Champanhe 
vintage. 30. AVELÃ: Típico de Borgonhas brancos e de espumantes envelhecidos, como Champanhes safrados. 31. COCO: Encontrado em vinhos que passaram 
por estágio em carvalho americano. Rioja.

- AROMAS DE MADEIRA: 32. AMÊNDOAS: Presente no branco italiano Soave, em Jerez do tipo Fino e em vinhos do Porto. 33. BAUNILHA: Aroma encontrado 
em brancos que estagiaram em carvalho. Também indica evolução. 34. NOZES: Presentes em vinhos com estilo oxidativo, como os do Porto e os da Madeira. 
35. CHÁ PRETO: Em tintos evoluídos como Barolo e Bordeaux. Lembra folha seca e terra molhada. 36. CHOCOLATE: Indica uso de madeira e é comum a Merlot 
francês e a Montepulciano d’Abruzzo.

- AROMAS DE EVOLUÇÃO: 37. MEL: Geralmente vem com frutos secos em estilos como Tokaji, Sauternes e Rieslings doces. 38. COGUMELO SECO: Aroma 
terroso muito associado a Pinot Noir da Borgonha e a vinhos bastante evoluídos. 39. CEREAL: Característica de maturidade, pode ser encontrada em Chablis e 
Jura. 40. TABACO: Indica maturidade em garrafa. Comum aparecer com couro e folha molhada em Bordeaux.

- DEFEITOS: 41. CARDAMOMO: Aroma remete a Brettanomyces (cheiro de estábulo) comum no Rhône e Napa. 42. PAPELÃO MOLHADO: Invariavelmente 
indica defeito, como o temido TCA, bouchonné ou “cheio de rolha”.

 Assim que sua caixa estiver pronta, compre alguns vinhos, reúna os amigos e leve para a mesa de degustação a tabela abaixo – ela indica os aromas 
mais facilmente encontrados em diferentes estilos de vinhos Isso não quer dizer, no entanto, que você vá encontrar apenas esses aromas nos vinhos citados. E 
nada impede também que você encontre esses aromas em vinhos que não foram citados nesta edição. Esta é, aliás, a beleza da brincadeira: as descobertas 
são infinitas.
 E nunca é demais lembrar que os aromas em questão não foram usados para temperar os vinhos – frutas, flores, ervas e especiarias, entre outros 
componentes, podem ser explicados por compostos moleculares naturais das próprias cepas, como é o caso do Rotundone, presente na pimenta-do-reino e na 
Syrah. 
 Outros aromas provêm do processo de vinificação, como aqueles que resultam da passagem do vinho branco ou tinto por barricas de madeira, como por 
exemplo manteiga, baunilha e até pipoca em alguns brancos; chocolate, fumo e café, entre outros, surgem nos tintos. Há ainda os que vêm da evolução, como 
o desejado “sous bois”, o aroma de bosque, cogumelos e até cereal. 

Por que escolhemos esses - A ideia inicial era fazer um kit de aromas bem básico, com dez, no máximo 15 fragrâncias clássicas encontradas em vinhos tintos e 
brancos. Mas uma visita a lojas de especiarias mostrou que seria fácil e divertido compor um jogo mais completo (e complexo) e que envolvesse também outros 
estilos, como por exemplo os fortificados vinhos do Porto.
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Le Nez du Vin, o kit pronto (importado e com vidrinhos de essências), divide os aromas em frutados, florais, vegetais, animais e tostados. No kit que montamos, 
os frutados foram pouco privilegiados, por serem perecíveis – o melhor é você cortar as frutas frescas antes da atividade de degustação. 
Nos concentramos em aromas duradouros. Ao todo, reunimos 42 deles, divididos em famílias aromáticas. Entre os florais, usamos jasmim, camomila e lavanda; 
nos frutados, ameixa seca, figo seco, cranberry e damasco; nas especiarias picantes, pimenta-do-reino preta, pimenta-do-reino branca e zimbro; nas doces, 
anis, canela, cravo, gengibre e noz moscada; entre os vegetais estão menta, erva doce, orégano, dill, capim cidreira, tomilho e grama; na família mineral estão 
terra e borracha. 
 Também usamos alguns aromas que vêm da madeira quando os vinhos amadurecem em barricas (fumo de corda, cacau, café, nozes, amêndoa, avelã, 
coco, baunilha, chá preto, chocolate). Incluímos ainda aromas que denotam a maturidade de um vinho (mel, cogumelo seco, cereal, tabaco), e os que apontam 
para defeitos (cardamomo, papelão molhado).
 Se você preferir começar com uma versão compacta do kit, use 12 aromas, incluindo apenas um ou dois de cada grupo. Por exemplo: lavanda (floral), 
ameixa (frutado), menta e grama (vegetal), borracha (mineral), pimenta (especiaria picante), anis (especiaria doce), coco e cacau (madeira), funghi e tabaco 
(maturidade). Quando seu nariz estiver bem treinado, vá aumentando o kit.

- Como ‘brincar’ com sua caixinha de aromas - Para quem trabalha com vinhos, o treinamento olfativo é fundamental. As opiniões só se dividem quanto aos 
métodos de estudo. Há quem prefira formas sistemáticas; outros saem cheirando tudo por aí. Karene Villela, responsável pela Portus Importadora, começou 
usando kits, depois radicalizou: “Entrei para o hall dos loucos, quando estudava para o WSET 3, ia no cemitério atrás de casa para estudar aromas florais nas 
bancas de flores. Depois, usava o google pra ver o nome em inglês. Até hoje minha mãe faz piada comigo”, conta.
 Já o sommelier e consultor Manuel Luz acha que os kits são ideais para explorar aromas dificilmente encontrados “in natura” no Brasil. “No sacolão dá pra 
descobrir frutas e especiarias, mas os aromas florais, sem ajuda, não dá não. Que aroma tem o benzoato de metila da Nero D’Avola, Pinotage, Garganega? E 
a peonia (álcool fenilitico da Gewurztraminer, Pinot noir e Assyrtico?”
 A consultora especializada em olfato Christine Kelly explica que treinamento olfativo não precisa ser caro. “Le Nez du Vin não é a única opção. Eu encorajo 
as pessoas a cheirarem coisas reais, frutas, temperos, ervas”, afirma. 
 Há muitas maneiras de aproveitar um kit de aromas, das lúdicas, com grupos de amigos em degustações informais, às sistemáticas. Bianca Bosker, que 
discute sua jornada de jornalista a sommelière no livro Cork Dork (Nerd da Rolha, em livre tradução), usava seu kit de aromas duas vezes por dia, de manhã 
e à noite. Sua metodologia consiste em escolher quatro aromas por semana, cheirar um por vez da maneira mais concentrada possível e descrevê-los. “O 
importante é você conseguir descrever em palavras o que está sentindo. Para entender os cheiros é preciso ter linguagem; ao treinar, deve-se colocar palavras 
nos aromas”, diz.
 Christine Kelly adiciona imagens à rotina de estudo e memorização. “Se você está cheirando bergamota e pensa na cor azul, ótimo. Anote. Pode parecer 
sem sentido, mas provavelmente quando você sentir esse aroma novamente vai pensar no azul e saber que é bergamota”, afirma. Segundo ela, é fundamental 
ficar em silêncio, longe da internet e deixar a imaginação correr. 
 A criadora dos kits O Aroma do Vinho, Daniella Romano, diz que um item essencial para o estudo é a paciência. “No começo, erra-se muito. Mas não 
desista de criar seu banco de dados. Compare sempre. Achou que era maçã mas era pera? Cheire os dois”, ensina.
 Além dos exercícios de memorização dos aromas, outra ideia é usar os vidrinhos com especiarias e ervas com os amigos para procurar nos vinhos os 
aromas descritos em suas fichas técnicas. “É legal lançar desafios, ver quem acerta mais, brincar. E, se tiver crianças por perto, convide-as para sentir os aromas 
também. A educação sensorial pode começar cedo.”
- Le Nez Du Vin - Se você gostou da ideia de exercitar seu olfato, mas ficou com preguiça de montar seu kit do zero, há kits de aromas no mercado. A importadora 
De la Croix representa Le Nez du Vin no Brasil e traz algumas versões diferentes da caixa, desde a mais completa com 54 aromas (R$ 1.295), até a mais simples 
com seis (R$ 100), passando pelas específicas como as de aromas da madeira (R$ 435) e as de defeito do vinho (R$ 435). Daniella Romano vende sua caixa de 
54 aromas no site www.aromasdovinho.com.br por R$ 950, e a de 15 por R$ 290. Dá cinco anos de garantia e refil de todas as essências.
- SERVIÇO - Onde: Atacadão do Artesanato. R. 25 de Março, 641, 4º andar, sala 11, Centro, tel. (11) 3227-5194. Dëlika. R. Pedro Cristi, 89, Pinheiros, tel. (11) 
3032-3536. Laticínios Guarei. R. Pedro Cristi, 89, Pinheiros, tel. (11) 3819-4717.
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“QUEREM DEGUSTAR CASTA OU TERROIR?” - POR DIDÚ RUSSO
PRAZERES DA MESA - VINHOS - 22/05/2017

 
 Foi com esta pergunta que Jean-Michel Deiss – grande produtor da Alsácia – recebeu um grupo de brasileiros para conhecer mais sobre seus vinhos
Uma das maiores surpresas que tive nesta minha vida privilegiada de colunista de vinhos foi o contato com Jean-Michel Deiss (grazie Jorge Lucki), quando ele 
disse: “Querem degustar casta ou terroir?” Deu-me um branco por alguns segundos. Nunca ninguém havia feito aquela pergunta. Depois que escolhemos 
terroir, ele nos serviu um Altenberg (nome do vinhedo) 2005, de Bergheim.
 Que vinho! Nós o adoramos e ele descreveu as características, classificando-o como poderoso e barroco, de impressionante frescura, frutas explosivas no 
nariz, com citrino, fruta tropical, mel e baunilha e uma Retsina no final. Então, perguntamos: “E que castas contém? Jean-Michel não teve dúvidas, e respondeu: 
“Não interessa, vocês estão bebendo o terroir de Altenberg”…
 Sensacional. Foi uma brincadeira, mas séria, depois nos contou que tem lá todas as castas tradicionais da Alsace, inclusive a Chasselas Rosé. Outro dia, 
um blogueiro publicou uma entrevista com o mesmo Jean-Michel Deiss, na qual ele conta sua saga pelo terroir. Fala que, um dia, ao vinificar as diferentes castas 
do vinhedo de Egelgarten, percebeu que a Riesling, a Muscat, a Pinot Beurot, a Pinot Noir e a Chasselas de Egelgarten não tinham tanta diferença entre si – o 
forte em todas elas não era a tipicidade, mas o traço de Egelgarten.
 Desistiu então de vinificar as castas em separado e fez o vinho, como no passado, com as castas misturadas. Ele vende terroir, e isso é único.
 A maioria das pessoas que avaliam vinhos, sejam profissionais, sejam amadores, em minha opinião está fazendo errado. Essa maioria parte da nota 100, 
que seria o conceito de perfeito e vai tirando pontos, com base no que está estipulado nos cursos e em grande parte da literatura do vinho, como sendo defeito. 
Acho que deve ser exatamente o contrário. Devemos partir de zero e ir acrescentando notas ao achar o que nos dá prazer no vinho.
 E digo mais, os alicerces do julgamento estão equivocados para a maioria dos vinhos avaliados, por um motivo muito simples: terroir. Não há conhecimento 
completo de terroir na grande maioria dos lugares onde se cultiva uva e se produz vinho.
 Aliás, o maior número de produtores não é um Jean-Michel Deiss, lamentavelmente. Não é produtor que busca terroir de verdade. Fala de terroir, mas 
usa leveduras selecionadas e corrige os vinhos com taninos, ácido tartárico e toda sorte de recursos da tecnologia moderna de vinificação.
 Esses produtores buscam um vinho perfeito, sem defeitos, mas a natureza não é assim.
 Penso que o que está estipulado é limitado e pretensioso. Estipula-se que o xixi de gato é traço de tipicidade da Sauvignon Blanc e acha-se legal isso, 
nobre até. Mas qualquer outro aroma que apareça em algum terroir desconhecido faz o vinho ser colocado de lado e julgado como defeituoso. O gosto pessoal 
é uma coisa, o defeito é outra. Se o xixi de gato não fosse reconhecido pela literatura como tipicidade de terroir em Sauvignon Blanc de Bordeaux, certamente 
seria taxado como defeito hoje por esses avaliadores.
 Temos no Brasil alguns vitivinicultores procurando isso. O Eduardo Zenker, da Vinhas da Loucura, lá da Linha São Rafael, em Garibaldi, Rio Grande do Sul, 
por exemplo, tem em todos os vinhos um traço de bacon no aroma. Mas isso apenas no primeiro ano. Depois, isso desaparece. O De Lucca, em Farroupilha, 
todos os anos tem um traço de picles de pepino no Moscato Branco. E eles não alteram suas uvas com leveduras de fora não, são indígenas. Nem manipulam 
absolutamente nada na vinificação. Seus vinhos são sinceros, autênticos.
 Por que o xixi de gato é nobre para Bordeaux e o picles de pepino é defeito para Farroupilha? Ou o bacon é defeito para a Linha São Rafael, em Garibaldi? 
O que sabemos desses terroirs para decretarmos esses aromas como errados? Não estaríamos sendo arrogantes? Ou estamos com medo de sair da zona de 
conforto do que está estabelecido como certo? Qual o problema em dizer: “Preciso aprender mais sobre esse terroir”.
 Lembrando o respeitado Émile Peynaud, “degustar é criar intimidade com o vinho”. ● Didu Russo – Fundador da Confraria dos Sommeliers. É colaborador 
da revista Prazeres da Mesa.
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VIAGENS
JORNADA ENOGASTRO & LITERÁRIA NOS PASSOS DE DOM QUIXOTE DE LA MANCHA.

COM MÁRCIO OLIVEIRA 
15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017

SAÍDA GARANTIDA!

 Dom Quixote é um personagem criado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra no início do 
século XVII. Ele encantou e continua encantando tanta gente que sua história já foi publicada muitas vezes em 
vários idiomas, no mundo inteiro. As aventuras de Dom Quixote são descritas no livro Dom Quixote de La Mancha, que 
foi publicado pela primeira vez em 1605, na Espanha, com o título de O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. 
No livro, Miguel de Cervantes, o autor, ridiculariza as histórias de cavalaria, que fizeram muito sucesso na Idade Média. 
Nessas histórias, cavaleiros fortes e corajosos enfrentam gigantes, derrotam exércitos inteiros e sempre saem vitoriosos. 
Lutam contra as injustiças do mundo, defendendo a Igreja e protegendo os mais fracos. Dedicam suas vitórias a uma bela 
dama, que amam com devoção. Agora chegou a hora de conhecer “in loco” as paisagens por ele percorridas. 

 Vamos:
 *Conhecer os costumes, tradições e técnicas da gastronomia manchega, uma cozinha austera e simples, de origem 
humilde e pastoril, conhecida internacionalmente devido a que alguns dos seus pratos aparecem na universal obra de Don 
Quixote de La Mancha. 
 *Adentrar-se no universo tão particular e único de “El Quijote”, a obra literária mais universal da história de Miguel 
de Cervantes de Saavedra, o manco da Batalha de Lepanto, sendo que em 2016 aconteceram as efemérides dos 400 anos 
da sua morte.
 *Degustar produtos naturais de alto nível de qualidade reconhecidos pelos seus selos de Denominação de Origem 
ou Indicação Geográfica Protegida como são os Aceite Montes de Toledo, Queso Manchego, Azafrán de la Mancha, Ajo 
Morado Las Pedroñeras, Berenjenas de Almagro, Vinos de Pago e Vinos de la Tierra de Castilla La Mancha.
 *Saborear os pratos mais representativos da culinária manchega presente nas aventuras de  cavaleira do famoso fidalgo da “triste figura” como Pisto 
Manchego, Migas de Pastor, Gachas, Duelos y Quebrantos, Hoya Podrida....
 *Uma jornada de conhecimento ao visitar a região com a maior extensão de vinhedo do mundo e uma seleção de vinícolas de prestigio em plena época 
da vindima o que permitirá conhecer muito melhor e mais de perto a cultura da colheita e até participar na mesma.
 *Conhecer a Espanha mais profunda, a mais autêntica, suas aldeias, povoados e vilarejos do interior.
 *Mimetizar-se no território, suas paisagens naturais, nas tradições e na gastronomia. Vivenciar um percorrido cultural e de lazer inédito, único, exclusivo, 
autêntico aproveitando a excelente climatologia que oferece Setembro e a luz do dia anoitecendo por volta das 21h00.
 *Ficar em meios de hospedagem singulares e de especial encanto.

Informações e reservas: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Daniella Starling | E-mail: fit2@zenithe.tur.br | TEL. (31) 3225-7773. 

Programação completa: zenithetravelclub.blogspot.com.br
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VINHO GOURMET CHILE COM MOVI NIGHT V | CHILE
5 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017

 A MOVI Night será realizada na sexta-feira dia 10/11/2017, contando com a presença de inúmeros produtores como: Laura Harwing, Acróbata, 
Lagar de Bezana, Polkura, Trabun, Vultur, Alchemy, OWN, Attilo&Mochi, Catrala, La Recova, Kingston, Garcia+Schwaderer, OC Wines, Villard, 
Von Siebenthal, Flaherty, Peumayen, Garage, Rukumilla, Bowines, Corral Victoria, Casa Bauzá, Starry Night e 3 Monos. 

 Roteiro e Valores: Em elaboração/ Em breve serão publicados
 Observações Gerais: Número mínimo de participantes: 18
            Número máximo de participantes: 22

 Pré-inscrições abertas! Garanta seu lugar! Informações e reservas: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Daniella Starling | E-mail: fit2@zenithe.tur.br | 
Tel. (31) 3225-7773. 
Para maiores informações: zenithetravelclub.blogspot.com.br
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VINHO E CULTURA
DICAS
CONFIRA OITO LUGARES PARA EXPERIMENTAR VINHOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS EM SP - Não só chefs e restaurantes, mas vinhos nacionais 
começam a ser valorizados; veja locais para prová-los.

- Red Buteco - “Você não tem Lambrusco?” Não é raro algum cliente perguntar nas mesas da casa, mas o wine-bar em Pinheiros só tem espaço na sua carta 
para espumantes, tintos, brancos e rosés produzidos no Brasil. Os rótulos vêm de sete Estados, entre eles Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e São Paulo - 
incluindo a premiada vinícola Guaspari. Para ter um panorama, uma boa pedida é a sequência com quatro taças (60 ml) de vinho feito com a uva syrah, na 
qual se pode comparar rótulos feitos em diferentes regiões do país. O espaço serve comidinhas, pratos e refeições e também funciona como loja. R. Mourato 
Coelho, 1.160, Vila Madalena, tel. 3031-5171; redbuteco.com.br
- Champanharia Natalicio - Os espumantes brasileiros produzidos pela Miolo são atração do wine-bar, filial de uma casa em Porto Alegre. Quem preferir 
também tem à disposição tintos, como o Reserva Cabernet Sauvignon (R$ 79 e R$ 51,80 para levar para casa) e o Reserva Tempranillo (R$ 79 e R$ 51,80 para 
levar para casa), rosés e brancos —rótulos produzidos pela Miolo e parceiros. Também oferece opções em taças, que custam de R$ 12 a R$ 20. R. Haddock 
Lobo, 1.327, Jardim Paulista, tel. 2339-4241; champanharianatalicio.com.br
- Ovo e Uva - A carta tem rótulos de 16 países, mas também traz uma seleção de vinhos nacionais. Inclui alguns pequenos produtores, caso do Domínio Vicari, 
que faz vinhos naturais na Praia do Rosa, em Santa Catarina. Destaque ainda para espumantes (como os da Cave Geisse), brancos e tintos, como o Salamanca 
do Jarau.
 De tom informal, oferece ainda comidinhas para compartilhar. Os rótulos podem ser levados com desconto de 10% (uma ou duas) e 15% (a partir de três). 
R. Mateus Grou, 286, Pinheiros, tel. 3085-3070; ovoeuva.com.br
- Los Mendozitos - Marca que nasceu oferecendo vinho em trailers e bikes, tem agora também e-commerce e ponto físico na Vila Butantan, onde trabalha 
com garrafas e taças. Lançou quatro rótulos de marca própria em parceria com vinícolas gaúchas: cabernet sauvignon e brut rosé (com a vinícola Guatambu), 
um pinot noir rosé (com a Lidio Carraro) e um merlot (com a Valmarino). Oferece outras possibilidades brasileiras, como o Pizzato Merlot Reserva (R$ 65) e o 
Chardonnay Don Giovanni (R$ 75). R. Agostinho Cantu, 47, Butantã, tel. 99176-3955; losmendozitos.com.br
- Bardega - Com tecnologia de conservação, a máquina Enomatic permite que a casa ofereça 96 rótulos em taça (de 30 ml, 60 ml e 120 ml). Os vinhos vêm 
de países como Israel, Líbano, Nova Zelândia, Austrália, França, Espanha e Itália. Entre as opções, Montesecano Refugio, um corte de malbec e pinot noir do 
Chile, R$ 33 (120 ml). R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 218, Vila Nova Conceição, tel. 2691-7578; bardega.com.br
- Canaille - Vinhos da França, da Itália, de Portugal, do Chile e da Argentina, entre outros países, ali são servidos. Os preços das garrafas começam em R$ 55. 
Dos mais de 60 rótulos, 40 custam menos de R$ 100. Já entre as taças, são cerca de 20 opções, que partem de R$ 12.
 Podem ser degustadas em um gostoso pátio externo, onde são servidas comidinhas de inspiração franco-brasileiras. Para quem não quiser sair de casa, 
o endereço tem também serviço de delivery. R. Cristiano Viana, 390, Pinheiros, tel. 3898-3102; canaille.com.br
- Rubi Wine Bar - Oferece cerca de cem rótulos em garrafa e dez opções em taça, como o chileno Terrapura Sauvignon Blanc (R$ 21). Para comer, panelinha 
mista com camarões, lula e polvo no azeite, limão-siciliano e bacon, com pães italianos (R$ 45). Al. Jaú, 1.595, Jardins, tel. 4323-1667; rubiwinebar.com.br
- Sacra Rolha - Com ares românticos, o espaço oferece 150 rótulos de vinho de nacionalidades argentina, uruguaia, americana, sul-africana e italiana, entre 
outras. Para beber em taça, a sugestão é a Alma do Chile cabernet sauvignon (R$ 17). R. Rio Grande, 304, Vila Mariana, tel. 4304-0300; sacrarolha.com.br 
(Fonte – Folha de São Paulo – por MARÍLIA MIRAGAIA - 30/07/2017).
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