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 Ninguém contradiz que a Espanha é uma fonte inesgotável 
de belas surpresas. Regiões badaladas e reconhecidas 
internacionalmente e denominações novas ou melhor, ainda 
“descolhecidas”, uvas que passaram a frequentar a mesa, 
mostrando que os rótulos vão muito além da Tempranillo. Embora 
a maior quantidade de vinhedos plantados seja de cepas brancas 
– dentre as principais, Verdejo, Albariño, Xarel-lo e Viura – não se 
pode negar que a fama dos vinhos espanhóis está ligada às uvas 
tintas genuinamente espanholas, como Tempranillo, Garnacha, 
Monastrell, Cariñena, Graciano, Mencía e Mazuelo. 
 O país é dotado da maior área plantada de vinhedos do 
mundo, cerca de 1,2 milhão de hectares bem distribuídos por 
todo seu território, o que o torna um dos maiores produtores de 
vinhos em nível mundial, ficando atrás apenas de França e Itália. 
Sendo uma das grandes produtoras de vinho de todo o mundo, a 
Espanha elabora 13% de todos os rótulos consumidos ao redor do 
globo. Apesar de os vinhedos espanhóis abrigarem cerca de 600 
variedades de uvas, e muitos deles serem constituídos por vinhas 
antigas, a maior parte dos vinhos é produzido somente com 20 
tipos de cepas. Total de vinhos que serão servidos no Evento: 
10. Entre eles, 6 vinhos têm pontuação acima de 92RP. Aliás: 
1x92RP, 2x 93xRP, 2x94RP e 1x95 RP. Um evento imperdível para 
quem gosta de grandes vinhos, entre eles o ícone Vega Sicilia.

Reservas e info: (31) 98839-3341 ou molivier@vinoticias.com.br

VINOTÍCIAS DEGUSTA COM MÁRCIO OLIVEIRA
VINHOS TOP´S DA ESPANHA

DIA 24 DE JULHO - 20 H EM BELO HORIZONTE

DEGUSTAÇÕES
AGENDA:
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LIDIO CARRARO E SEUS VINHOS
ABS RIO - FLAMENGO

24/07/2017 - 19:30 H

ABS RIO - BARRA
26/07/2017 - 19:30 H

 
 Em 1875 chegam ao Brasil os 
primeiros imigrantes italianos vindos 
da região do Vêneto. Por meio da 
plantação de uvas, muitas famílias 
estabeleceram-se no Rio Grande do 
Sul produzindo vinhos, mas a família 
Carraro optou apenas pelo cultivo 
das frutas, tornando-se especializada 
nesse processo. Na década de 70, 
Lidio Carraro se destacou como um 
dos líderes da implantação das vitis 
viníferas na Serra Gaúcha, sendo um 
dos pioneiros no cultivo da variedade 
Merlot. A partir dos anos 90, iniciou 
uma busca obsessiva por encontrar 
e desenvolver melhores vinhedos 
motivado pelo amor pela viticultura e 
pela vontade de um dia reconhecer 
nos vinhos todo o trabalho dedicado 
às videiras. Ainda na década de 
90, Juliano Carraro ingressa na 
faculdade de enologia e sua vontade 
de elaborar vinhos contagia toda 
a família. Em 1998, após vários 
estudos, Lidio converte sete hectares 
no Vale dos Vinhedos para uvas da 
melhor qualidade e inicia a criação 
de sua adega. Em 2001, ocorre a 
fundação da Vinícola Lidio Carraro 
e a família adquire 200 hectares 
em Encruzilhada do Sul, na Serra 
do Sudeste do Rio Grande do Sul. A 
região mais tarde se tornaria um pólo 
vitícola brasileiro. Os vinhedos no Vale 
dos Vinhedos iniciam as primeiras 
produções em 2002 e a safra dá 

ABS RIO - FLAMENGO
NEM SÓ DE VINHO VIVE O HOMEM

25/07/2017 - 19:30 H

 Claro, tem também cognac, o 
armagnac e outras eaux-de- vie. Mas 
qual é a diferença entre o cognac e o 
armagnac? A França é o único produtor 
desse tipo de aguardente? E que tal 
um conhaque com uma pedrinha de 
gelo? Essas respostas você obterá 
na degustação Cognac, Armagnac 
&amp; Cia., dirigida por Celio Alzer, 
que servirá os conhaques Delamain 
Grande Champagne Vesper e Martell 
XO Suprême; Château Tariquet Bas 
Armagnac Hors d’Age e Delord Bas 
Armagnac XO; o espanhol Brandy 
Torres 20; e um misterioso produto, 
que vai surpreender a todos.

Valor do Investimento:
R$354,00 (sócio, em 3x no cartão)

R$461,00 (convidado)
Inscrição: (21) 2285-0497/
abs@abs-rio.com.br
Informações : abs-rio.com.br

ABS RIO - BARRA
PANORAMA DA VITIVINICULTURA 
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

24/07/2017 - 19:30 H

 A vitivinicultura brasileira se 
encontra em plena expansão. Das 
origens, pelas mãos de imigrantes 
italianos na Serra Gaúcha, nossos 
vinhos já nascem nas mais diferentes 
regiões do país. Na apresentação 
Panorama da Vitivinicultura Brasileira 
Contemporânea, Rogerio Dardeau, 
autor do livro Vinho Fino Brasileiro, 
leva os participantes a um passeio 
por esses lugares que despontam no
cenário dos vinhos brasileiros, com 
novas uvas e novos terroirs, mostrando 
cores, aromas e sabores ainda pouco 
conhecidos entre enófilos. Vinhos a 
serem analisados e degustados: Luiz
Porto Brut – Vinícola Luiz Porto, 

Cordislândia, MG I Leone di Venezia 
Garganega 2016 – Vinícola Leone di 
Venezia, São Joaquim, SC I Pizzato 
Legno DO 2016 (Chardonnay 
barricado) – Vinícola Pizzato, Vale 
dos Vinhedos – Bento Gonçalves, RS 
I Dunamis Tannat 2015 – Vinícola 
Dunamis, Dom Pedrito, RS I Malgarim 
Tempranillo 2015 – Vinícola Malgarim, 
São Borja, RS I Almaúnica Merlot DO 
2012 – Vinícola Almaúnica, Vale dos 
Vinhedos – Bento Gonçalves, RS.

Valor do investimento: R$177,00 
(sócio)/R$230,00 (convidado)
Inscrição: (21) 2421-9640/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

origem aos primeiros vinhos com a 
marca Lidio Carraro, que chegam 
ao mercado em 2004. Pouco tempo 
depois, a vinícola vence uma seleção 
para representar o vinho brasileiro 
nas prateleiras do DutyFree de 
aeroportos internacionais, tornando-
se o primeiro produtor brasileiro a 
fazê-lo. Com esta porta aberta para 
o mundo, a Lidio Carraro começa a 
receber pedidos internacionais e dá 
início às exportações ainda em 2005. 
Desde então, os reconhecimentos 
chegam de todas as partes do mundo.

Valor Individual: R$50,00
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
Estacionamento no local: R$8,00
Informações e inscrições: 
vinho@sbav-sp.com.br
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/ Villa Maria Private Bin Pinot Noir 
2013 - Winebrands = R$277,00 / 
Crossroads Milestone Series Syrah 
Hawke’s Bay 2013 - Vinho & Porto 
= R$224,00 / Vinoptima Ormond 
Gewürzutraminer 2006 - Premium = 
R$ 341,10 / Brancott Estate Sauvignon 
Blanc 2015 - Casa Flora = R$130,00 
/ Framingham Sauvignon Blanc 2014 
- Zahil = R$238,00. 

Valor Individual: R$ 70,00
Inscrição: (11) 3814-7853 ou abs-
sp@abs-sp.com.br

ABS SP 
A SURPREENDENTE NOVA 
ZELÂNDIA

26/07/2017 - 19:00 H

 De há muito, a Nova Zelândia 
deixou de ser mera curiosidade para 
se tornar um dos mais importantes 
produtores de vinho do mundo. E 
se, de início, o país era conhecido 
quase que exclusivamente por seus 
exuberantes Sauvignon Blanc e pela 
elegância de seus Pinot Noir (um 
dos melhores exemplos de que é 
possível produzir vinhos dessa uva 
tão caprichosa com níveis próximos 
ao que ela alcança na Borgonha, seu 
habitat natural), atualmente a gama 
do que ele oferece é muito mais ampla 
e diversificada. Tudo isso poderá ser 
aferido na degustação especial que 
realizaremos na próxima quarta-feira, 
dia 26 de julho, sob patrocínio do 
consulado da Nova Zelândia em São 
Paulo e com o indispensável apoio das 
importadoras Casa Flora, Decanter, 
Premium, Vinho & Ponto, Winebrands 
e Zahil. Além, obviamente, de 
exemplares de Sauvignon Blanc e 
Pinot Noir, as duas variedades mais 
associadas à Nova Zelândia, serão 
provados também vinhos à base de 
Syrah, Gewürztraminer e um curioso 
corte de Merlot, Malbec e Cabernet 
Franc. A apresentação e degustação 
serão conduzidas por Arthur Azevedo, 
presidente da ABS-SP. Não perca e 
inscreva-se logo, uma vez que os 
lugares são limitados e a procura 
certamente será grande! Vinhos que 
serão degustados: Wild Rock Gravel 
Pit Red 2008 - Decanter = R$176.80 

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

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).
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CURSOS:

CURSO DE INFORMAÇÃO BÁSICA DE VINHO - EM BELO HORIZONTE
26/07/2017 E 02/08/2017 - 20H

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para 
terminar! Descomplicando o tema, o curso desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do vinho. Duas aulas sobre a 
história do vinho, os principais países produtores e as uvas mais emblemáticas. Aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, armazená-lo, escolher a 
taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. No Curso Básico de Informações de Vinhos você fará um passeio pelos países produtores 
mais importantes, as características de cada variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de armazenamento e consumo, decifrando os 
diferentes rótulos, introdução à harmonização.

Assuntos desenvolvidos: História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, O Vinho e sua Elaboração, Tipos de Vinhos (brancos, tintos, rosés, espumantes 
e fortificados). O Enólogo, o Sommelier e o Enófilo. Análise Sensorial do Vinho: Avaliação Visual, Avaliação Olfativa, Avaliação Gustativa, Avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de Degustações. Guarda e Serviço do Vinho. Acessórios do Vinho. Formação de Adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões 
Produtoras. Degustações Orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e Notas de Críticos. Ficha de Avaliação

SOMENTE 10 VAGAS. Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio Oliveira).  Valor Individual: R$ 400,00 (pode ser pago de 2 vezes) - Local: Rua Dominicanos, 
nº 165- SL.605 - Serra - Belo Horizonte. Horário: 20:00 horas.

O Participante do Curso recebe a apostila “ABC DA DEGUSTAÇÃO DE VINHOS” e degusta no mínimo 14 vinhos diferentes (mínimo de 7 rótulos a cada 
Encontro). Datas e programas passíveis de alteração.

Os eventos de Vinhos do Márcio Oliveira são para maiores de 18 anos.
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LE VOLTE DELL´ORNELLAIA 2014 IGT – TOSCANA - ITÁLIA

 JLe Volte dell’Ornellaia é a expressão de uma mistura cuidadosamente elaborada. O vinho de base reúne os melhores terroirs da Toscana e combina 
a expressão mediterrânea de opulência e generosidade com estrutura e complexidade. A suavidade de Merlot, a estrutura firme e profundidade de Cabernet 
Sauvignon suportado pela personalidade vivaz de Sangiovese, criar uma mistura única que reflete a integridade e estilo que inspira a filosofia do Ornellaia 
Estate. A vinícola Ornellaia abriu as portas em 1981 na pitoresca Vila de Bolgheri, na Toscana. Comprometida com a busca da excelência, a vinícola produz 
vinhos únicos, inspirados pela natureza e aperfeiçoados pelo homem. A Tenuta Dell’ Ornellaia baseia-se na crença de que os vinhos devem ser a expressão 
mais fiel do terroir de onde vem. Sendo assim, o respeito pelo território é a base principal para a elaboração de seus vinhos. Isso envolve toda a cadeia no 
processo de produção de vinhos, desde as pequenas produções, para garantir a máxima qualidade e atenção a cada detalhe, até a colheita selecionada é feita 
manualmente. Sem contar todo o cuidado no envelhecimento em madeira. Veja a lista dos vinhos mais populares da Itália e tire suas próprias conclusões:

Nome – Região – Avaliação dos usuários (Em 5 Pontos)
Marchesi Antinori Tignanello – Toscana – 4.4
Marchesi Antinori Villa Antinori – Toscana – 3.8
Tenuta San Guido Sassicaia – Toscana – 4.6
Masi Costasera Amarone della Valpolicella Classico – Veneto – 4.2
Masi Campofiorin – Veneto – 3.7
Tommasi Amarone della Valpolicella Classico – Veneto – 4.3
Ciccio Zaccagnini Il Vino ‘Dal Tralcetto’ – Montepulciano d’Abruzzo – 3.8
Feudi San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria – Puglia – 4.4
Santa Cristina Toscana – Toscana – 3.4
Zenato ‘Ripassa’ Superiore Valpolicella Ripasso – Veneto – 4.0
Ruffino Chianti – Toscana – 3.3
Castello di Nipozzano Chianti Rufina Riserva – Toscana – 3.7
Tommasi Valpolicella Ripasso – Veneto – 4.0
Banfi Brunello di Montalcino – Toscana – 4.2
Marchesi Antinori Guado al Tasso Il Bruciato – Toscana – 3.9
Le Volte dell’Ornellaia – Toscana – 3.8
Piccini Memoro – Toscana – 3.7
Ruffino Riserva Ducale Chianti Classico – Toscana – 3.7
Marchesi Antinori Tenuta Tignanello ‘Marchese Antinori’ Riserva – Toscana – 4.0
Castelgiocondo Brunello di Montalcino – Toscana – 4.2

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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BRUNELLO DI MONTALCINO LA RASINA DOCG 2005 – MONTALCINO – 
TOSCANA - ITÁLIA 
 
 A La Rasine nasceu na década de 70, criada por Santi Mantengoli, mas apenas na segunda metade dos anos 
80, através do sucessor Vasco, o trabalho foi direcionado para as atividades de vinificação. Desde 1988, a empresa 
se concentrou mais nessa atividade, que em Montalcino estava evoluindo rapidamente. Muitos investimentos foram 
feitos nos vinhedos e na adega e levaram a empresa à situação atual de qualidade reconhecida internacionalmente. 
Desde 1997, a empresa é dirigida por Marco Mantengoli, que colocou em prática suas novas idéias e tecnologia 
moderna, somadas as décadas de experiência transmitida por seu pai. 
 O reconhecimento recente dado a Marco Mantengoli na La Rasina incluiu classificações e prêmios em todas 
as revisões de vinhos literalmente publicadas em Brunello
 La Rasina se estende por mais de 45 hectares, 11 dos quais cultivados exclusivamente com vinhas, 4 hectares 
de oliveiras e o restante para terras aráveis. A área de vinhedos se estende no norte e a leste da colina Montalcino 
numa altitude de 350 metros acima do nível do mar. Em frente a área dos vinhedos se abre o Parque de Val d 
‘Orcia, famoso por ser Patrimônio Mundial da UNESCO. A idade média das vinhas é de 30 anos. A produção anual 
é de 30.000 garrafas de Brunello feitas a partir das vinhas mais antigas da propriedade, 15.000 garrafas de Rosso 
di Montalcino e 10.000 garrafas de Toscana IGT. A propriedade mostra a dedicação e a excelência de um esforço 
mantido nas mãos de uma família trabalhadora ao longo de muitos anos. Em geral o estilo do La Rasina atrairá 
aqueles que gostam de Brunello com grande estrutura, com uma concentração escura e boa extração seguida de 
uma bela intensidade de aromas. O nariz abre para cereja seca, tempero, couro e tabaco de mascar. No paladar 
afloram os sabores duradouros de frutas escuras maduras e especiarias.

Notas de Degustação: A cor revela alguma evolução, com tonalidade ferrugem. Nos aromas aparecem as notas 

Ornellaia Bolgheri Superiore – Toscana – 4.6
Allegrini Palazzo della Torre – Veneto – 3.9
Carpineto Dogajolo – Toscana – 3.6
Masi Nectar Costasera Amarone della Valpolicella Classico – Veneto – 3.9
Gaja Ca’Marcanda Promis – Toscana – 4.0

Notas de Degustação: Cor rubi com reflexos violáceos, com aromas de cereja, amora e groselha, seguido por toques tostados, tudo bem integrado e com boa 
intensidade. No paladar, mostra taninos finos, delicados, elegantes, com uma acidez vibrante, corpo médio e final prazeroso e persistente. Vale a pena ter uma 
segunda garrafa. Um corte de 50% Merlot, 30% Sangiovese e 20% Cabernet Sauvignon

Reconhecimento Internacionais: RP 90 (2013) I James Suckling 92

Estimativa de Guarda: Pronto para beber.

Notas de Harmonização: Vinho versátil e fácil de beber, perfeito para refeições mais elaboradas até um aperitivo e harmoniza muito bem com Massas a 
bolonhesa, risotos de cogumelos, queijos e frios variados. 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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ainda frutadas de cerejas pretas, ameixas, café estilo moca, com muitos toques de especiarias, couro novo e alcaçuz. Tudo junto, complexo e muito bem 
intergrado com a madeira, criando um Brunello maduro e voluptuoso. Para alguns degustadores a primeira reação foi que o vinho estava muito carregado de 
carvalho (ele matura 28 meses em barricas de carvalho), mas sua rápida evolução na taça mostra a madeira funciona como uma especiaria que se integra 
dentro da espessa camada de fruta madura do vinho. Encorpado mas muito agradável e persistente. Um vinho eminentemente gastronômico.

Estimativa de Guarda: Já está pronto para a taça, mas aguenta guarda por mais 2 a 3 anos.
Reconhecimentos Internacionais: 93 WS

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

Onde comprar: Em BH: CASA DO VINHO - End.: Loja Barro Preto - Av. Bias Fortes, 1543 – Barro Preto – Belo Horizonte (MG) - Tel: (31) 3337-7177 - Loja 
Mangabeiras – Av. Bandeirantes, 504 – Mangabeiras – Tel: (31) 3286-7891 - Site: www.casadovinho.com.br

BRUNELLO DI MONTALCINO CAPRILI DOCG 2012 – MONTALCINO – TOSCANA - ITÁLIA
 
 A Caprili tem cerca de 15 hectares de vinhedos no extremo sudoeste da denominação Montalcino. Fundada em 1965 por Alfo Bartolommei, cuja família 
há muito cultivava na região sob o sistema de mezzadria (meeiros), teve sua primeira safra em 1978. Com agricultura cuidadosa (apenas cobre e enxofre são 
usados nos vinhedos) e vinificação e métodos de amadurecimento tradicionais (leveduras nativas e barris grandes), esta vinícola produz um estilo macio de 
Brunello notável tanto pela elegância e tipicidade quanto pela consistência. 
Uma família enraizada no precioso território de Montalcino, com 58 hectares na zona de Santa Restituta, onde são elaborados alguns dos Brunellos mais 
dramáticos e perfumados. A Sangioves encontra nesse mesoclima de exceção os elementos capitais para gerar grandes vinhos, interpretados pelos Brartolommei 
sob um ângulo bastante tradicionalista.
 Os vinhedos estão plantados com densidade de 4.000 videiras por hectare, conduzidos em ”cordone speronato”, com rendimento máximo de 1,5 kg 
por planta (40hl/ha). Colheita manual com seleção dos cachos perfeitos. Prensagem, fermentação com duração de 25-28 dias, com remontagens aeradas 
nos primeiros dias e em ciclos fechados nos sucessivos. Temperatura controlada em torno de 30°C, com picos de 33°C, para máxima extração de polifenóis. 
Amadurecimento em ”botti” de carvalho da Eslavônia, por 36 meses em tonéis com capacidade para 3.000, 4.000 e 6.000 litros.Permanência por mais alguns 
meses em garrafa antes da liberação ao mercado. O clima é seco e ventilado, com longa estação de amadurecimento das uvas. O solo tem um terreno de baixa 
fertilidade, composto principalmente de elementos de sílica e calcário, com presença de minerais, de estrutura grosseira e muito pedregoso.

Notas de Degustação: A cor revela rubi com nuance granada. O nariz mostra aromas únicos com notas herbáceas e frutas escuras maduras, como figo turco 
seco. O paladar é macio, com taninos afinados com uma agradável sensação de elegância e bela acidez, que de certa forma iludem os 15% de teor alcoólico. 
Um vinho eminentemente gastronômico.

Estimativa de Guarda: pode ser bebido, mas aguenta guarda por mais 5 a 6 anos. 

Reconhecimentos Internacionais: 93 pontos Robert Parker | 94 pontos Wine Spectator | 91 pontos Wine Enthusiast (2010) 

Notas de Harmonização: ideal com carnes assadas, guisados, carnes selvagens, e queijos curados. 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.
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 Nesta semana tivemos algumas noites toscanas, nas quais o foco foi a degustação de vinhos criados 
a partir da Sangiovese. Naturalmente, algumas perguntas ficaram marcadas para pesquisa e respostas 
adequadas: - O que vem a ser os Vinhos Brunello di Montalcino ? - O que vem a ser os Supertoscanos? 
Neste artigo vamos falar sobre o Brunello di Montalcino, entendendo antes a uva Sangiovese.
 A principal uva tinta na Toscana é, sem dúvida, a Sangiovese, seguida pela Canaiolo, a Prugnolo 
Gentile, a Brunello (que brilha em Montalcino), a Pollera Nera, a Morelino di Scansano e as francesas 
Cabernet Sauvignon e Merlot. No campo das brancas, encontramos a Malvasia do Chianti, a Malvasia 
di Candia, a Trebbiano, a Vermentino di Luni, a Ansônica e as gaulesas Chardonnay e Sauvignon Blanc.
 Em geral fala-se muito da Sangiovese, mas na verdade esse termo define um grande número de 
suas variedades, os denominados “clones” os quais se diferenciam durante os séculos e em diversos 
territórios/localidades.
 A Sangiovese é uma uva tinta pertence à família da Vitis vinífera, também conhecida pelas 
seguintes designações: Sangiovese Grosso, Brunello, Uva brunella, Morellino, Prugnolo, Prugnolo 
Gentile, Sangioveto, Tignolo, Sangiovese Piccolo e Uva Canina. 
 Sua origem é incerta, mas algumas informações históricas remetem a registros de que no século XVI já havia a sua produção, quando teve sua primeira 
citação em 1590 em documentos escritos por Giovanvettorio Soderini. Nesses documentos, Soderini menciona que a uva Sangiogheto produzia bons vinhos.  
 Não existe comprovação precisa de que essa variedade é a mesma que a Sangiovese de hoje. Sua produção cobre 11% da superfície vitivinícola nacional, 
é considerada um dos tesouros da Toscana.
 Na região da Toscana ela se distingue em três grandes famílias: A Sangiovese Grosso, que entre outras variedades compreende a uva Brunello utilizada 
na produção do vinho homônimo, a Sangiovese Piccolo, usada em grande parte da região e a Prugnolo Gentile, utilizada principalmente na produção do vinho 
Nobile di Montepulciano, o nome significa o sangue de Júpiter, é uma uva de amadurecimento tardio, ácida, tânica e frutada.

Prugnolo - Conhecida também como Prugnolo Rosso, Pignolo e Tignolo, esta uva é bem vermelha e também cultivada na Toscana. Esta uva é utilizada na 
produção do Vino Nobile di Montepulciano desde o início do século XVIII. Apesar de haver confusão a Uva Montepulciano d’Abruzzo não é da mesma família 
da Prugnolo e se comparada à Sangiovese, apresenta mais tanino.

Brunello - A uva Brunello é amarronzada, de casca grossa e pequena, tradicionalmente produzida na região de Montalcino. O vinho feito dessa uva é mais 
forte e espesso do que o Sangiovese, ela é uma variedade nobre da desta uva que pode produzir vinhos de grande longevidade, aliás, os vinhos de uma safra 
só são liberados para serem comercializados depois de cinco anos de armazenamento, ou seja, exige grande investimento por parte dos cultivadores.

Uva Canina - Também é conhecida como Canaiolo e Cainaolo Nero na Toscana, porém também é produzida nas regiões de Lazio, Marche e Sardenha. Uma 
parte da sua popularidade vem da sua capacidade das uvas serem utilizadas parcialmente secas, sem quebrar, o que ajuda no processo de fermentação. A 
produção dessas uvas sofreu uma queda nos últimos anos, porém há esforços por parte dos produtores da Toscana para re-introduzir essa variedade no uso 
popular.

Morellino - Produzida na cidade de Scansano e significa “escuro”, são poucos os registros históricos confiáveis que relatam algo sobre essa videira. Ela é cultivada 
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em conjunto com outras variedades na maioria das vezes. A videira possui fertilidade média, normalmente vinificado com outras uvas tem um rendimento de 
suco médio e elevado teor de açúcar.

MAS E O BRUNELLO?
 O Brunello de Montalcino certamente é o vinho mais famoso e prestigiado da Toscana, mas o mais tradicional continua sendo Chianti, região ao redor 
de Siena e Florença que possui a DOC mais antiga da Itália e uma das mais antigas do mundo, datando de 1716, quando o grão-duque da Toscana, Cosimo 
III, da dinastia dos Médici, demarcou a região. 
 O Brunello di Montalcino é um fenômeno bastante recente na cena vitivinícola mundial. Diferentemente de outras regiões europeias, apesar de o vinho lá 
também ser produzido há séculos, o prestígio da marca só surgiu dos anos 1980 para cá. Até a segunda metade do século 20, os Brunellos eram quase lendas, 
tidos como raridades acessíveis apenas a apreciadores muitos especiais.
 A história começou a mudar em 1966, quando se tornou um dos primeiros vinhos a serem reconhecidos como um DOC, o sistema italiano de denominação 
de origem. E, em 1980, foi o primeiro vinho a receber a classificação de DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), o que lhe trouxe, além de 
mais prestígio, mais controle das normas de elaboração exigidas pela legislação local.
 Hoje o Brunello tornou-se um dos vinho italianos de maior glamour e luxo. É produzido em um pequeno espaço de terra ao sul de Siena a partir da uva 
Sangiovese Grosso in purezza (a DOCG não permite que nenhuma outra casta entre na composição do Brunello). Essa variedade de maturação tardia é colhida 
em meados de outubro, produzindo um vinho escuro, já que é fermentado lentamente e por muito tempo em contato com as cascas da uva, para extrair o 
máximo de cor e sabor. Depois, é envelhecido em “botti” de carvalho (tonéis de grande volume para o afinamento do vinho).
 Como todo vinho que virá símbolo de glamour, poder e riqueza, há que se ter cuidado com a compra das garrafas, já que existe a possibilidade de levar 
“gato por lebre”, pois existem inúmeros Brunello sofríveis e de baixa qualidade. A dica portanto é prestar atenção ao nome do produtor.
 A legislação que regula as normas da DOCG de Brunello di Montalcino exige que o vinho estagie por um período de envelhecimento de pelo menos dois 
anos em barris de carvalho (qualquer dimensão) e pelo menos quatro meses em garrafa. Não pode ser colocado para consumo antes de 1º de janeiro do ano 
posterior ao estágio de cinco anos calculados considerando a data da safra. Há ainda o Brunello di Montalcino Riserva, que é disponibilizado para consumo 
depois de 1º de janeiro do ano seguinte ao estágio de seis anos calculados considerando a colheita, depois de passar no mínimo dois anos em barris de carvalho 
e pelo menos seis meses em garrafa.
Regras da produção do Brunello di Montalcino
 Região de produção: Comuna de Montalcino I Vinha: Sangiovese (denominado, em Montalcino, “Brunello”) I Rendimento máximo de uva: 8 toneladas 
por hectare I Rendimento de uva no vinho: 68% I Afinamento mínimo em madeira: 2 anos em carvalho I  Afinamento mínimo em garrafa: 4 meses (6 para o 
Riserva) I Grau alcoólico mínimo: 12,5% I Engarrafamento: só pode ser efetuado na zona de produção I Lançamento: depois de 5 anos da colheita (6 para o 
Riserva) I Embalagem: só pode ser comercializado em garrafas de forma bordalesa
A importância do clone ou do Terroir?
 O Sangiovese usado em Montalcino é um clone diferente do utilizado em outras áreas vitícolas. A diferença está muito na pele, o clone de Montalcino é 
muito rico em antocianinas e, portanto, tem uma pele mais grossa. A vinha de Sangiovese é muito variável, tanto que hoje conhecemos cerca de 80 clones que 
produzem vinhos com características diferentes. Mas os clones usados em Montalcino também são usados em outras partes de Itália.
 No entanto, todos os enólogos fazem questão de apontar que o grande diferencial do Brunello di Montalcino está no seu terroir. Então, para entender o 
vinho, é preciso entender a região. A origem do nome Montalcino é incerta, mas há duas hipóteses. A primeira dá conta de que deriva de Mons Lucinus, monte 
dedicado à deusa romana Lucina. A segunda, mais aceita, liga-o a Mons Ilcinus, monte das azinheiras, devido à grande presença dessas árvores frondosas. No 
brasão da cidade, pode-se ver uma azinheira sobre três montes.
 A cidade é uma fortaleza, que durante séculos foi assediada por povos vizinhos. Chegou a ser considerada inexpugnável devido aos seus muros e seu 
castelo no centro elevado da região, chegando a sustentar cercos da poderosa cidade de Siena. Foi uma das últimas comunas livres da Itália durante o período 
dos Médici.
 Montalcino fica cerca de 40 quilômetros ao sul de Siena e também do mar, em uma região repleta de belas colinas. A zona produtora compreende uma 
área de 24 mil hectares delimitada pelos rios Asso (a leste), Orcia (ao sul) e Ombrone (a oeste). Cerca de 15% dessa área (aproximadamente 3.600 hectares) 
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são ocupados por vinhedo, sendo aproximadamente 2.100 hectares sob a denominação Brunello di 
Montalcino e o restante para outras denominações como Rosso, Moscadello, Sant’Antimo e outros vinhos.
 As colinas vão de 120 a 650 metros acima do nível do mar. Ao sul, o monte Amiata impede que as 
tempestades de verão cheguem, dando um tom ainda mais seco à região, que concentra suas chuvas no 
outono e na primavera (por volta de 700 mm). No inverno, a neve só atinge locais acima de 400 metros. 
As colinas medianas, por sua vez, raramente são afetadas pela neblina ou geada, devido à presença 
frequente do vento.
 Em comparação com outras áreas da região central da Itália onde é cultivado Sangiovese, Montalcino 
tem um clima ideal que não é encontrado em outros lugares. Na verdade, é quente o suficiente para a 
produção de uvas perfeitamente maduras, mas não tão quente para encurtar o ciclo vegetativo. Além 
disso, a inclinação do solo, o clima seco e ventilado permitem obter uvas completamente maduras e 
perfeitamente saudáveis, e isso é impossível em altitudes mais baixas, úmidas e nubladas, como, por 
exemplo, a Romagna.
 O solo da região tem papel fundamental na tipicidade do vinho produzido, pois sendo rico em 
argila e com bom esqueleto (areia e pedras), ele reduz a produção de uvas e dá ao vinho um toque especial de mineralidade, o que permite ter vinhos 
estruturados e minerais ao mesmo tempo.
 O boom de Brunello fez com que a área produtiva e o número de produtores se multiplicasse rapidamente. Em meados do século XX, havia menos de 50 
hectares plantados de Brunello, com pouco mais de duas dezenas de produtores. Hoje são mais de 2 mil hectares e mais de 200 produtores.

A GUARDA DO BRUNELLO DI MONTALCINO
 A principal qualidade dos Brunellos via de regra é sua longevidade, que aponta uma guarda de 30 a 50 anos para seus vinhos. Muitos produtores 
recomendam degustar seus Brunellos somente depois de 10 anos.

HARMONIZAÇÃO E DECANTAÇÃO
 Há produtores que recomendam até 8 horas de decanter para que seus vinhos se abram, especialmente os mais jovens. Portanto, não é má ideia abrir 
a garrafa e decantá-la por algum tempo para que a potente estrutura do vinho deixe transparecer suas sutilezas, além de eliminar as borras quando se tratar 
de um vinho maduro. O Brunello é melhor apreciado entre 18º e 20ºC. Devido ao seu caráter, faz boas combinações com carnes, inclusive as de caça, como o 
javali, e todo o tipo de embutidos toscanos, inclusive os presuntos defumados. Seus tons terrosos também harmonizam com funghi e trufas. Queijos potentes, 
como Pecorino e outros de estilo parmesão também são acompanhamentos interessantes.

BRUNELLOGATE

 Em março de 2008, uma reportagem da revista Winespectator colocou os produtores de Brunello contra a parede. Nela havia a denúncia de que alguns 
deles não estavam respeitando as regras da denominação e colocando outras uvas além da Sangiovese no vinho. Diante disso, o governo norte-americano 
chegou a bloquear a importação dos vinhos que não tivessem provas laboratoriais de que eram 100% Sangiovese. 
 Na época, produtores de renome foram colocados sob investigação e o caso ficou conhecido como Brunellopoli ou Brunellogate. Depois disso, o Consorzio 
Brunello di Montalcino, que fiscaliza os produtores, passou a intensificar o controle. Tempos depois também, os associados chegaram a votar uma proposta de 
relaxar as regras para que outras castas fossem aceitas, mas a ideia foi rechaçada. Até o momento, contudo, não se provou a fraude. 
 Por mais que mudem as técnicas, a essência do vinho parece não mudar com o tempo. Um aroma limpo, com notas de fruta escura madura, uma 
suavidade no paladar que mostra muito equilíbrio e elegância, são as qualidades básicas de todos os Brunellos, tornando-os vinhos únicos num universo cada 
vez mais globalizado e parkerizado ! Na minha opinião, apesar de caros, valem cada gota bebida !!!
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“COMPETÊNCIA E ÉTICA DO ROMANÉE-CONTI”- POR JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 21/07/2017

 Mitos mexem com a nossa emoção. No mundo do vinho, o Romanée-Conti tem esse poder, talvez mais do que qualquer outro rótulo. Foi, na verdade, 
para conhecê-lo de perto que fiz minha primeira viagem a uma região vinícola em dezembro de 1980. Era o ponto alto de um roteiro pela Borgonha, região 
que, por sua complexidade, mais chamou minha atenção quando comecei a me aprofundar no assunto vinho em meados dos anos 1970. Começar do ápice 
pode parecer pretensioso, mas sonhos não podem ser regulados.
 Numa manhã gelada, diante daquele vinhedo mágico, facilmente identificável por uma cruz encravada no muro da frente, me senti encorajado a bater na 
porta do Domaine, situado no canto interno de uma ruazinha estreita pouco distante dali. Não era muito comum alguém tocar a campainha desse templo sem 
prévio aviso e pedir para visitar as instalações. Diante da insistência e de declarações emocionadas, a senhora que me atendeu disse que iria ver o que poderia 
fazer. Voltou dizendo que era meu dia de sorte: messieurs Henri de Villaine, coproprietário, e André Noblet, responsável técnico da propriedade, estavam indo 
degustar os vinhos recém produzidos e aceitavam que eu os acompanhasse.
 Qualquer tentativa de exprimir o que senti a partir daí e pelas duas horas seguintes vai parecer sentimentalismo barato. Não me sai da cabeça, porém, 
a imagem do refinadíssimo senhor de Villaine conversando comigo na rua a caminho do “chai”, 300 metros adiante, enquanto monsieur Noblet, de bochechas 
coradas e casquette na cabeça, seguia dois passos à frente com três taças entre os dedos e a pipeta para retirar o vinho das barricas na outra mão; a primeira 
visão do santuário com todas as barricas impecavelmente dispostas num subsolo de pedra e tetos abobadados, típico das velhas construções francesas; ambos, 
atenciosos, querendo saber minha opinião (como se eu conseguisse, naquele estado de graça, fazer algum comentário inteligente); e, no final de uma sequência 
bem definida, meu primeiro Romanée-Conti.
 Já estava de bom tamanho e era muito mais do que eu esperaria (e mereceria), mas confesso que o despertar daquele sonho poderia ter sido mais suave: 
de supetão, madame Lalou Bize-Leroy apareceu e logo me dispensou, dizendo aos meus gentis anfitriões que “era hora de trabalhar”. Senti na pele a conhecida 
aspereza (definir como “extrema objetividade” seria mais sutil da minha parte) que eu tantas vezes havia lido nos artigos da “Revue du Vin de France” a respeito 
de madame Bize-Leroy.
 Não foi, contudo, especificamente devido à personalidade difícil que, em 1992, ela foi destituída da função de cogerente do Domaine de la Romanée-
Conti, como adiantei na coluna da semana passada. O rompimento contou com o apoio de Pauline Roch-Leroy, sua irmã e como ela sócia do Domaine com 
25%, e se deveu, a rigor, a um conflito de interesses. Lalou geria também a Maison Leroy, herdada do pai, que detinha os direitos de comercialização dos vinhos 
do Domaine de La Romanée-Conti para mercados importantes, Ásia, inclusive. A venda de uma parcela significativa das ações da Leroy para o grupo japonês 
Takashimaya, em 1988, capitalizou a empresa o suficiente para expandir seus negócios e ainda comprar duas vinícolas de peso na Borgonha, proprietárias 
de vinhedos de prestígio, entre eles uma área em Richebourg, fazendo concorrência direta à sociedade que codirigia. Além da competição daí resultante, 
levantaram-se suspeitas de que garrafas de Romanée-Conti, sempre comercializadas em caixas mistas com os demais rótulos tintos - o “assortiment”-, estavam 
sendo vendidas individualmente a clientes privilegiados. Esse tipo de tramoia não combinava com a irrepreensível postura ética de Aubert de Villaine.
 Sem ter que dividir o comando - Henry-Frédéric Roch, filho de Pauline, que passou a assinar os rótulos do DRC junto com ele, é mais afável, tem seu próprio 
domaine, o Prieuré-Roch, e não interfere no dia a dia -, Monsieur de Villaine pode implantar livremente seus princípios e métodos de trabalho, valorizando as 
relações humanas e dando particular atenção à melhoria dos vinhedos. Nesse aspecto, ele foi quase obsessivo, concentrando esforços no sentido de recuperar 
o que denomina de “Pinot Noir Fin”, uma coleção de parreiras sãs e qualitativamente superiores selecionadas dos vinhedos mais antigos, propagando-as com 
o objetivo de substituir vinhas inferiores plantadas nos anos pós-guerra. “O que tínhamos dava para produzir bons vinhos, mas não grandes vinhos”, dizia ele.
 É inquestionável que os vinhos do DRC não alcançaram a condição de míticos por mero acaso, mas, antes da era Aubert de Villaine, em safras com 
condições climáticas ruins (ele prefere dizer “difíceis”), os vinhedos não correspondiam e alguns vinhos não estavam à altura da gloriosa história da propriedade. 
Isso ficou para trás. O padrão dos vinhos do Domaine de la Romanée-Conti atingiu a partir de meados da década de 1990 uma consistência e um nível de 
excelência sem precedentes.
 Na área da distribuição de seus vinhos, Aubert de Villaine também interferiu positivamente. Em alguns mercados, Brasil inclusive, é possível comprar os 
vinhos do Domaine de la Romanée-Conti com garantia - direto da propriedade - e por preços abaixo dos praticados mundo afora. É o assunto da semana que 
vem. * 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.
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“CONHEÇA A MALBEC: HISTÓRIA, CURIOSIDADES E VINHOS!”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA- 22/07/2017

 Hoje ao falar em Malbec somos imediatamente levados à pensar em Argentina, mas este fenomeno é dos últimos 15 anos, desde que a Argentina 
aventurou-se no mercado internacional. A Malbec nasceu em Bordeaux há alguns séculos, mas desenvolveu-se mais na região francesa de Cahors. Com a 
Phylloxera no século XIX foi quase apagada de Bordeaux onde ainda existe, embora seja rara. Lá nunca foi realmente muito plantada, os châteaux tinham um 
máximo de 10% de Malbec para ser usada em cortes com o papel de suavizar o Cabernet Sauvignon. Depois da Phylloxera contudo, foi replantada em porta 
enxertos muito vigorosos e após a geada de 1956 foi quase abandonada em nome da Merlot. Hoje em Bordeaux os poucos châteaux que tem Malbec raramente 
a usam em proporção maior que 5% em seus vinhos. No Cahors sim, a Malbec é a mais plantada, e é obrigatória em mínimo de 70% nos cortes.
 A Malbec veio de Bordeaux para a Argentina em 1852 (e não do Cahors) e lá se adaptou esplendidamente. Hoje a diversidade clonal da Malbec na 
Argentina é enorme, maior que na França.

Viticultura - A Malbec precisa de muito sol, solos secos, pouca chuva e clima frio/fresco  para que seu ciclo de amadurecimento seja lento e longo (proporcionando 
taninos mais maduros, finos e doces),  precisa também de amplitude termica diária, para que a diferença de temperatura gere cascas mais grossas nas uvas e 
consequentemente mais cor e corpo nos vinhos. Em outras palavras, o clima ideal para a Malbec é na Argentina, onde:
- os vinhedos ficam em geral a mais de 1 mil metros de altitute
- a amplitude termica diária pode chegar a quase 30oC
- os terrenos são áridos e o clima é desértico, com apenas 200mm de chuvas ao ano (enquanto em Bordeaux pode chover mais de 900mm).
Outro fator a favor da Malbec Argentina é a idade média dos vinhedos. Cerca de 60% dos vinhedos argentinos possui mais de 25 anos de idade, o que é raro 
e se traduz em qualidade, com vinhos mais encorpados, profundos e complexos.

Vinificação - A Malbec pode gerar todo tipo de vinho, do rosé, aos tintos leves, vinhos de sobremesa ou mesmo  espumantes, mas o mais emblemático é o 
Malbec tinto encorpado. As vinificações costumam ter macerações longas, com muita extração de sabores e aromas, com passagem longa por carvalho novo, 
francês e americano.
 Cor: o típico Malbec é quase roxo, rubi muito escuto com reflexos violáceos (se jovem).
 Frutas: os Malbecs argentinos costumam ser exuberantes nos aromas de frutas, com muitas frutas negras (ameixas, amoras principalmente) bem maduras, 
as vezes lembrando geléias. Os do Cahors lembram mais frutas frescas, não tão maduras.
 Flores: violeta é um dos aromas típicos do Malbec argentino, menos evidente nos exemplares do Cahors.
 Vegetais/ervas: tabaco é um aroma da malbec mais comum nos exemplares do Cahors. Podemos também ter aromas verdes/erbáceos ou mentolados.
 Especiarias: baunilha, alcaçuz
 Madeiras: carvalho
 Tostados: café, chocolate
 Sabor:
  Doçura: quase sempre os Malbecs estarão na categoria “seco”, com poucos gramas de açúcar residual (1 a 5), é o mais comum no mercado, mas 
com sensação de maciez dada pelo álcool alto e acidez moderada.
  Acidez: aqui está uma grande diferença do Malbec argentino para o francês. O argentino geralmente tem acidez moderada e o francês mais alta.
  Corpo: geralmente tintos que vão do encorpado ao muito encorpado.
  Álcool: na Argentina reramente um albec terá menos de 13,5% de álcool, podendo chegar aos 17%. Na França estes números são mais baixos, 
ficando geralmente entre 12% e 14%
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“EM CASA OU FORA: É TEMPO DE LÁMEN ” - POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 23/07/2016

 A coisa começou uns dois anos atrás: vi a série do chef nova-iorquino David Chang, em que ele procurava uma comida, produto ou receita até exaurir o 
assunto. Chamava “The Mind of a Chef” (a mente de um chefe, em tradução para o português), e dava para ver que a cabeça do chef é bem louca, obsessiva 
e perfeccionista. Três temporadas estão disponíveis no serviço de vídeos Netflix, e o episódio que bateu forte foi sobre lámen.
Em sua busca, Chang foi para o Japão comer, experimentou caldos e massas, pesquisou e, depois, inventou pratos. Quando assisti, era inverno no Brasil, como 
é agora, e tive um surto de lámen em casa.
 Fiz visitas à Liberdade, comprei pacotes de todas as massa possíveis, usei caldos prontos, caldos básicos —ou passei um dia inteiro fazendo um caldo. No 
fim, venceu a receita dada por Shizuo Tsuji no melhor livro de comida japonesa que tenho. O tomo se chama “Japanese Cooking - A Simple Art” e é organizado 
por M.F.K. Fisher, a grande escritora de comida —e minha musa inspiradora.
 O segredo maior do lámen é o “dashi”, como é chamado o caldo, que é a base da comida quente japonesa.
 “Dashi” é coisa séria, autoral, orgulho dos cozinheiros. O mais básico, translúcido, que usei na minha fase lámen, era muito simples, com sabor longo e 
profundo: água pura, “kombu” (a alga gigante, vendida seca) e escamas de peixe bonito seco. Só isso.
 Então, como sempre acontece nessas fases monotemáticas, cansei. Enjoei mesmo —a simples palavra lámen me fazia revirar os olhos de fastio e 
desinteresse.
 Isso somado ao fato (confesso) de não ser um fã de sopas. Na minha infância, todo almoço e jantar tinha sopa como primeiro prato, e diferentes. Algumas 
ainda tenho vontade de voltar a provar, como a sopa creme de sagu, a de mandioquinha e a “curativa” de fubá torrado das tias, que evitava qualquer gripe. 
Mas nunca terão aquele sabor, então deixo para lá.
 Com o vinho entrando na minha vida, meu interesse por sopas diminuiu ainda mais —muito líquido nas refeições, não combina e não interessa.
 Mas fui ao JoJo Ramen, de tanto ouvir por amigos que era excepcional. Tomei o lámen, claro, com massa excelente, caldo delicado, rodela de porco 
defumado saboroso. Estava tudo uma perfeição, uma refeição completa e de preço muito bom (as grandes filas são justificadas).
 Mas eu queria passear no cardápio e fiquei mesmo fã do “karaage”, que vou descrever, hereticamente, como nuggets de frango com molho tártaro. Uma 
delícia. É o único prato que eles vendem para viagem, pois não tem caldo. Nas vezes em que fui comer o lámen, trouxe minha marmitinha de “karaage” para 
casa.
 Não preciso contar, dá para intuir: reabri a temporada de lámen caseiro. Assim que acabar de escrever, seguirei para a Liberdade com minha lista de 
compras.
JOJO RAMEN - Onde: r. Dr. Rafael de Barros, 262, Paraíso, tel. 3262-1654. Quando: seg. a sex., das 11h30 às 14h30 e das 18h às 22h; sáb., das 12h às 15h 
e das 18h às 22h; fechado no domingo.

Malbec no mundo - Sobre a Argentina já falamos bastante, lá estão os Malbecs típicos do novo mundo, densos e encorpados. Em sua região de origem, 
Bordeaux, a Malbec é muito pouco plantada. O Cahors produz excelentes exemplares, alguns chegam a grandes vinhos, finíssomos. Em estilo mais clássico do 
velho mundo, os Malbecs de Cahors lembrarão mais um Bordeaux que um Malbec Argentino.
 Fora estes países a Malbec ainda é pouco plantada, mas começa a ser disseminada, graças ao sucesso argentino. Chile, Austrália e Brasil são alguns dos 
países que estão investindo na Malbec.

Curiosidades: 
- Hoje a Malbec é uma das uvas tintas de maior sucesso no mundo e impulsiona as exportações argentinas.
- Alguns produtores do Cahors já passaram a colocar o nome Malbec no rótulos, pois assim vendem mais vinho, graças a fama desta uva feita pelos argentinos.
Outros nomes da Malbec são: Cot ou Côt (no Loire ou Sudoeste), Auxerrois (Cahors), Pressac (Bordeaux margem direita), todas regiões francesas.  Mais em www.
marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog
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‘No soup for you’ - Já está virando mantra: não precisa de vinho sempre. Tem coisas que pedem outras bebidas. Ou nenhuma, no caso de sopas. Não tem 
vinho para combinar com lámen, dado o grande volume de líquido e o estilo da comida. Nada convida a tomar um tinto, por exemplo. O vinho no contexto é 
um ruído, desnecessário, redundante, incômodo. Lembrei daquele episódio da série “Seinfeld” sobre o sujeito que fazia a melhor sopa de Nova York, mas que 
era completamente maníaco. Qualquer deslize do cliente (pedir para mudar algo na receita, como “menos pimenta” ou “uma torrada, por favor”) era suficiente 
para fazer o chef explodir de ódio e banir o coitado a um período sem acesso às suas magníficas receitas, com uma frase seca: “Não tem sopa para você”. Levar 
vinho para acompanhar o lámen me parece dessa ordem. Eu também condenaria o equivocado a um período sem direito a JoJo Ramen. Para outras ocasiões, 
sugiro (abaixo) alguns bons vinhos que provei na semana.

TEM SOBREMESA! - Lugares de comida japonesa não se notabilizam por doces. Em geral, a refeição termina com uma fruta ou uma coisa que soa sem graça 
para nosso apetite todo trabalhado na cultura europeia, de doces cremosos e intensos. O JoJo Ramen oferece uma surpresa: sobremesas com a assinatura de 
Viviane Wakuda. Comi uma musse de manga que foi um bônus: tamanho e doçura certos para o que eu precisava depois da tigelona de lámen.

VINHOS DA SEMANA: (1) Zuccardi Serie A Malbec, R$ 110 (ravin.com.br )./ (2) Arbin Domaine de l’Idylle, R$ 92 (delacroixvinhos.com.br ). / (3) Ciranda Tinto, 
R$ 62,03 (mistral.com.br ). / (4) Esporão Alandra Tinto, R$ 47 (wine.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.

“BRASILEIROS SÃO CORAJOSOS DE PAGAR PREÇOS COBRADOS POR 
VINHO NO PAÍS” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA

ESTADÃO - PALADAR - 28/06/2017

 diz o francês Jean-Jacques Dubourdieu assume lugar do pai, o enólogo Denis Dubourdieu, nos châteaux da família. Produtor francês filho de Denis 
Dubourdieu, morto em 2016, Jean-Jacques Dubourdieu assume comando dos châteaux da família em Bordeaux, os Denis Dubourdieu Domaines, famosos 
pelos brancos, Sauternes e tintos de Merlot, importados pela Casa Flora.

Na entrevista, entre outros rótulos, provamos o Merlot aveludadíssimo Les Clos de Reynon 2011 (R$ 99) com moqueca. Improvável e divino par.

O que muda na nova gestão dos Domaines Dubourdieu? Quem assinará os vinhos? Nada muda. Os domaines estão na minha família há séculos e 
continuarão. Meu irmão e eu somos passageiros apenas. Eu assino os vinhos, mas já atuava na enologia há 11 anos. Fiz meu primeiro vinho aos 13. Os blends 
são decididos por dez pessoas, sendo três consultores externos contratados pelo meu pai, que são importantes para que as decisões não sejam baseadas em 
finanças. Meu irmão cuida da viticultura. 

Quais são os desafios da sua geração? Meio ambiente, ser grande o suficiente para sobreviver em Bordeaux e convencer o consumidor a pagar mais, uma 
vez que nossos custos são mais altos que nas regiões desérticas, por exemplo. Por isso não focamos em pechinchas, mas em preço médio e nos rótulos de alta 
gama.

Você vem ao Brasil duas vezes por ano. Por que tanto? O Brasil é um mercado significativo. As pessoas se interessam muito e são corajosas de pagar os 
preços cobrados aqui. Meu vinho mais barato custa o valor do mais caro da França (cerca de 45 euros). Por isso insisto no Brasil. E gosto de ir às cidades menos 
visitadas, as pessoas ficam muito felizes.
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“CLASSICO DE TORO” - POR MARCEL MIWA
PRAZERES DA MESA - VINHOS - 27/06/2017

 Os vinhos de Numanthia, empresa do grupo LVMH, ajudam a fazer a 
fama da região espanhola. Entender os vinhos de Toro se mostra razoavelmente 
simples, pois eles, grande maioria tintos com o protagonismo da Tinta de Toro 
(Tempranillo), remetem ao animal quase homófono. Como um touro, os vinhos 
são robustos, potentes e com taninos musculares. Como o diretor técnico de 
Numanthia, Lucas Löwi, explica: “Somos vizinhos de Ribera del Duero, mas 
com um clima mais extremo e continental, com verão curto e forte e inverno 
rigoroso”.
 As vinhas que resultarão em vinhos com denominação de origem não 
podem receber irrigação, o que força as vinícolas a baixar os rendimentos 
nas videiras mais jovens. A Bodega Numanthia pertence ao grupo LVMH e 
hoje divide o pódio com Mauro e Pintia entre os grandes nomes da região. O 
nome foi inspirado na história de luta do povoado de Numancia, que resistiu 
até a morte à invasão dos romanos em 134 a.C. Apesar da fama recente da 
região (a D.O. data de 1987), em especial nos anos 2000, quando se buscavam 
vinhos potentes e concentrados, a vitivinicultura vem sendo praticada há cerca 
de 2.000 anos. “No planejamento da viagem de Colombo à América, listaram 
os vinhos de Toro para embarcar por serem longevos”, diz Löwi. Numanthia 
foi fundada em 1998 pela família Eguren (conhecida por Sierra Cantabria em 
Rioja e mais recentemente por Teso La Monja em Toro) e, em 2008, o grupo 
francês LVMH assumiu o controle da vinícola e dos vinhedos. Desde 2015, 
o argentino Lucas Löwi é o responsável pelos vinhos, depois de comandar a 
Terrazas de los Andes, em Mendoza, na Argentina.
 Dos atuais 83 hectares de vinhedos saem as frutas para as três linhas 
de vinho: Termes, Numanthia e Termanthia. O primeiro é feito com as vinhas 
mais jovens da propriedade, entre 30 e 50 anos de idade; Numanthia é 
emblemático e produzido com vinhas entre 70 e 100 anos, plantadas em pé-
franco, com rendimento médio de 2.000 quilos de uva por hectare. A região 
não foi atacada pela filoxera por ter solo de areia e calcário, no qual o inseto 
não consegue completar seu ciclo de desenvolvimento. A tipicidade do vinho 
é dada pelo blend das 100 parcelas em que estão divididos os vinhedos na 
propriedade. E Termanthia, o vinho mais ambicioso da vinícola, estreou na 
safra 2000. É feito de apenas uma parcela de vinhedo com 4,8 hectares, 
situada em Teso de los Carriles, uma das partes mais elevadas da região, a 850 
metros. Ali estão plantadas videiras com mais de 140 anos de idade de Tinta 
de Toro, pré-filoxéricas, que não rendem mais que 700 gramas de uva por 
planta. Os poucos e concentrados cachos são colhidos e desengaçados à mão 
e colocados para fermentar em barris de carvalho abertos, nos quais ocorre a 
pisa. O vinho é transferido para barricas novas de carvalho francês, em que 

fica cerca de seis meses (até terminar a malolática), antes de ser transferido 
para um novo conjunto de barricas novas, nas quais fica mais 16 meses (o tal 
200% de carvalho novo). As trasfegas a cada quatro meses dispensam qualquer 
filtração antes do engarrafamento. Em um encontro exclusivo com Marcel Miwa 
e Ricardo Castilho, de Prazeres da Mesa, Lucas Löwi apresentou três safras de 
Termanthia, o mais importante vinho feito na vinícola Numanthia. São vinhos 
elaborados exclusivamente com Tinta de Toro, inegavelmente potentes, mas 
com álcool bem integrado e taninos musculares. Enquanto hoje se fala muito 
de sutilezas e na acidez como ponto de partida, Termanthia apresenta outra 
forma de construção de vinho, em que a concentração e a fruta se apoiam nos 
taninos. Vamos à vertical e às particularidades de cada safra:
Termanthia 2010 - Fruta negra intensa e madura (cereja, licor de cereja e 
ameixa) parece, no nariz, com pão tostado e baunilha. O ataque na boca é 
bastante macio e concentrado, com sensação de textura cremosa, com muitos 
taninos, mas muito finos e polidos, que ganham vigor no final. A acidez é 
correta e suficiente para não deixar o conjunto cansativo. No final, aparecem 
mais especiarias da madeira e de tosta (cacau, erva-doce e cravo) com 
fruta madura (sem sobrematuração). Os componentes estão em equilíbrio e 
permitem antever um grande futuro para essa safra. Assim que os taninos 
amaciarem e aparecerem alguns aromas de evolução, deve figurar entre os 
melhores Termanthia já produzidos. 95 pontos
Termanthia 2009 - Nessa safra a fruta está em fase retraída, fechada. O licor 
de cereja e de ameixa madura está presente, mas em intensidade menor, o que 
dá espaço para as especiarias se mostrarem (cravo, baunilha e erva-doce) com 
um toque de café com leite. Na boca, o vinho se mostra sedutor, com taninos 
começando a amaciar, textura levemente untuosa, menor concentração que o 
de 2010 e um pouco mais de acidez. Álcool, concentração e fruta se mostram 
mais comportados, o que deixa o conjunto mais fácil de beber, mas menos 
típico da região. 92 pontos
Termanthia 2007- O vinho começa a entrar em sua melhor fase. Os aromas 
mostram boa intensidade e a fruta negra começa a dividir espaço com os 
aromas de evolução na garrafa (couro e alcaçuz) e a madeira bem fundida 
no conjunto. Na boca, os taninos ainda estão firmes e potentes, mas servem 
de suporte a tanta exuberância aromática. A acidez é suficiente, no mesmo 
padrão de 2010. No final, os aromas de licor de cereja, tinta, alcaçuz, cravo, 
erva-doce e cappuccino dão noção da boa complexidade e perduram na boca 
por um bom tempo. 94 pontos. 

Marcel Miwa - escreve sobre vinhos desde 2008. É repórter do Paladar desde 
o início de 2014. É também colaborador da revista Prazeres da Mesa e autor 
do projeto ARMM, que engarrafa vinhos brasileiros com propostas inusitadas.
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VIAGENS
XVIII ENCONTRO DO FÓRUM ENOLÓGICO DA ACADEMIA DO VINHO. VAMOS À MONTANHA!

27 A 30 DE JULHO DE 2017

GARIBALDI, SERRA GAÚCHA + EXTENSÃO OPCIONAL POST-VAM AS MISSÕES DA ARGENTINA E PARAGUAI
30 DE JULHO A 6 DE AGOSTO DE 2017

“VIAJAR, AMAR, APRENDER, DEGUSTAR, CONTEMPLAR!”

 O “Vamos à Montanha”, carinhosamente chamado de “VAM” é um evento que reúne membros do Fórum Enológico, a lista de discussão sobre vinho criada 
em 1997 pelo site Academia do Vinho www.academiadovinho.com. br. A lista “rapidamente” passou a ser frequentada por enófilos internautas brasileiros e de 
outros países. No Fórum participam centenas de enófilos interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o vinho, trocando informações e experiências 
de viagens.
 Com o passar do tempo, os participantes constataram que o conhecimento e as conversas “virtuais” não bastavam e surgiu a ideia de criar uma reunião 
“real” entre todos. Deveriam ser nas “Montanhas” e de aí os “Chevaliers de la Montagne”. Assim, a partir do ano 2000, nasceu o Encontro do Fórum Enológico 
da Academia do Vinho, apelidado de “Vamos à Montanha de.....”.
 Esta XVIII Edição do “Vamos à Montanha” retorna em 2017 à Serra Gaúcha! Com o crescimento das ferramentas de comunicação, whatsapp, facebook, 
instagram, twitter, o evento agora abre algumas de suas vagas para apaixonados por vinho! Uma bela oportunidade de aprendizado, conhecer novas pessoas 
e participar de uma belíssima experiência enogastronômica.
O local escolhido:
 A Serra Gaúcha é um dos berços históricos do vinho no Brasil. Não tanto pela ancestralidade (pois há registros que o vinho está pelas terras “brazucas” 
desde a imigração portuguesa), mas como hábito de consumo, um legado tão lindo dos italianos. Durante o encontro, vamos desbravar suas bucólicas e 
belíssimas paisagens. Este ano, Flores da Cunha e suas novas vinícolas, bem como Pinto Bandeira fazem parte da programação. Vamos nos hospedar na 
charmosa Garibaldi, a “terra dos espumantes” no tradicional e acolhedor Hotel Casacurta, e nos divertirmos entre taças, borbulhas, muita cultura, risadas e 
amigos! Te esperamos, tchê!
EXTENSÃO OPCIONAL as Missões e Paraguai e Argentina com saída as 09h00 com destino a Santo Ângelo (1 noite), 2 noites em Encarnación (Paraguai), 3 
noites em Posadas (Argentina) e 1 noite em Foz do Iguaçú, conhecendo as Missões da Companhia de Jesús reconhecidas no Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO da “Santíssima Trinidad del Paraná” e “Jesús de Tavarangüe” em Paraguai e “Santa María la Mayor”, “Santa Ana”, “Nuestra Señora de Loreto” e “San 
Ignácio Miní” na Argentina, entre outras visitas de interesse na região, entre elas uma aldeia guarani próximo a Foz. No seguinte DOM 6 AGO, desde Foz
do Iguaçú vôos de volta as cidades de destino.
Degustações Paralelas: Como já é tradição, em todos os anos, convidados especiais vêm apresentar temáticas do mundo do vinho. Neste ano, a essência do 
terroir é o ponto central do Encontro Vamos à Montanha. Lembre-se: as vagas para cada atividade são limitadas! Reserve e garanta logo a sua!

Informações e Reservas do VAM e Hotel: Na Vinho e Arte de Porto Alegre para efetuar sua inscrição na programação oficial, degustações paralelas e reserva 
de hotel em Garibaldi. Contatos: Maria Amélia Duarte Flores ou Andréa Pedrazani | E-mail: vinhoeartecasa@gmail.com | vinhoearte@gmail.com | WhatsApp: 
(51) 99331-6098 | (51) 99999-3168 | Tel. Fixo: (51) 3023-3345.
Informações e reservas de forma específica para esta Extensão Post-VAM: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Joseane Queiroz. E-mail: fit1@zenithe.tur.br 
| WhatsApp (31) 997 918 093 | Tel. Fixo: (31) 3225-7773 |http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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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
CAVA, O ESPUMANTE ESPANHOL, GANHA 12 “GRANDS CRUS 

 Sem nenhuma hierarquia que comprovasse a qualidade de rótulos especiais, bebida era vista como um mar genérico cheio de perlage. Isso agora mudou. 
Foi-se do tempo em que o Cava era uma bebida qualquer, banal. Sem nenhuma hierarquia que comprovasse a qualidade de rótulos especiais, era visto por 
aí como um mar genérico cheio de perlage. Mas agora isso mudou e a denominação de origem que engloba o espumante espanhol tem um novo trunfo: 12 
vinhedos foram eleitos pelo Ministério da Agricultura espanhol para formar a nova qualificação que se equipara em status a um grand cru francês – ou assim 
esperam os espanhóis. Nasce o Cava de Paraje Calificado, o único degrau e topo da gama do estilo.
 Cada vinhedos pertence a um grande produtor, que nos próximos anos deve lançar vinhos limitadíssimos. A lista dos produtores (e vinhedos únicos) inclui 
Torelló (Vinyes de Can Martí), Recaredo (Turó d’en Mota and Serral del Vell), Alta Alella (Vallcirera), Juvé i Camps (La Capella), Freixenet (Can Sala), Codorníu 
(La Pleta, El Tros Nou and La Fideuera), Vins el Cep (Can Prats), Gramona (Font de Jui) e Castellroig (Terroja).
 O Cava de Paraje Calificado tem que ser feito com uvas de vinhas com mais de dez anos e com produção máxima de 8 toneladas de fruta por hectare; 
ficar na garrafa por 36 meses em contato com as leveduras; e ser sempre safrado e brut (ou ainda mais seco). Se tudo isso for cumprido, o vinho ainda tem que 
ser aprovado por um painel de degustadores. (Fonte – Estadão – PALADAR - Por Isabelle Moreira Lima em 19/07/2017).

VINÍCOLA GUASPARI DEIXA DE LADO A SYRAH PARA REUNIR CABERNET SAUVIGNON E FRANC 

 Enólogo da Guaspari fala sobre seu primeiro corte, o Vista da Mata 2014 (R$ 148 no site da vinícola), que pela primeira vez deixa de lado a Syrah, casta 
pela qual ficou conhecida, para reunir Cabernet Sauvignon e Franc, estreantes nos rótulos da casa. O vinho é complexo no nariz, com fruta negra, chocolate 
e um toque verde (na quente Mantiqueira, colhe-se mais cedo para conter o açúcar e manter o nível de álcool em 14%). É melhor ainda na boca, volumoso e 
encorpado, com taninos trabalhados (quase macios), e boa persistência. 
A Syrah virou uma marca da Guaspari. Por que a deixaram de lado no primeiro corte? A Syrah deu resultados impressionantes e imediatos, mas eu 
queria fazer um corte com uvas de Bordeaux e achei que não teria a ver usar a Syrah – sou um purista. A não ser que a ideia fosse um blend de muitas castas. 
Gosto muito de trabalhar com a Cabernet Franc e queria fazer um vinho específico, típico.
A ideia de terroir demarcado muda com os cortes? Quando se faz muito vinho de corte perde-se a ideia do lugar e, para mim, uma região sempre vai ter 
mais força. Sem falar que há muitos terroirs diferentes na fazenda e temos que aproveitar isso.
Devem esquecer os vinhos de corte então? Focar em varietais, como um de Cabernet Franc? É importante experimentar diferentes coisas. Mas por 
enquanto vamos ficar com os vinhos que temos, que já são vários. E sim, eu adoro Cabernet Franc no mundo inteiro. E a nossa região poderia dar um varietal 
muito interessante. (Fonte – Estadão – PALADAR - Por Isabelle Moreira Lima em 19/07/2017).

MORRE DOMENICO CLERICO, UM DOS MODERNIZADORES DO VINHO BAROLO 

 O mundo do vinho perdeu nesta semana o italiano Domenico Clerico, um dos modernizadores do Barolo, que começou sua “revolução” nos anos 1970. 
Tinha 67 anos. No Brasil, seus vinhos são importados pela Premium Wines. (Fonte – Estadão – PALADAR - Por Isabelle Moreira Lima em 19/07/2017).
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A NATUREZA DA SAUVIGNON BLANC

 (Fonte- REVISTA ADEGA - Por Arnaldo Grizzo e Eduardo Milan em 21 de Julho de 2017) - O 
francês Pascal Jolivet é um defensor dos vinhos naturais; mais que isso, dos Sauvignon Blanc da 
região de Sancerre e Pouilly Fumé, no Vale do Loire. Para ele, indiscutivelmente os melhores do 
mundo, por uma razão simples: “Desculpe ser preconceituoso, mas acho que o terroir de lá é o melhor 
para a produção de Sauvignon Blanc”. Se você, assim como ele, tivesse nascido em uma família que 
há gerações está ligada ao vinho local, especialmente com ancestrais que trabalharam no lendário 
Château de Tracy, certamente teria uma posição parecida com a dele sobre o assunto.
 Bastante polido e muito direto, Jolivet tem opiniões contundentes ao afirmar a supremacia 
francesa na feitura de Sauvignon Blanc, mas também sabe ser político e diz ter ficado impressionado 
com o Sauvignon Blanc brasileiro, especialmente da serra catarinense. “Já provei alguns Sauvignon 
Blanc do Brasil e honestamente fiquei surpreso, não esperava encontrar um vinho tão bom no Brasil”, 
afirmou.
 Jolivet começou trabalhando em Champagne e entende o quão importante é criar uma marca 
própria forte, tanto que atualmente, quando alguém fala sobre grandes vinhos do Loire, seu nome 
é imediatamente lembrado. Entenda como esse francês pretende se tornar a principal referência do 
vinho de Sancerre e Pouilly Fumé.

Quais foram as circunstancias que lhe levaram ao vinho? Minha família está no mundo do vinho há quatro gerações. Meu bisavô e meu avô começaram 
a produzir vinho no antigo Château de Tracy. Na época, meu avô foi para Champagne para tentar produzir espumante. O Tracy foi o primeiro a fazer isso. Foi 
logo após a Primeira Guerra, portanto, foi muito difícil promover esse tipo de vinho, mas ele tentou. Aí, meu avô abriu sua própria empresa em 1926. Ele era 
négociant. Meu pai continuou com os negócios, e desenvolveu a companhia. Quando terminei meus estudos, não quis trabalhar com o meu pai, pois sabia que 
haveria muito conflito [risos], então comecei a trabalhar numa firma de Champagne, na Pommery, aos 22 anos. Eu era o mais jovem agente deles e foi muito 
bom para mim, pois descobri o mundo de Champagne. Depois, meu pai me propôs comprar uma companhia bem pequena de négociant, para que eu a tocasse 
sozinho. Então, comecei aos poucos, trabalhando na minha empresa e também na Pommery. Apenas em 1987 passei a assinar a marca com o meu nome. Acho 
que é o caminho que todos fazem, começam como négociants e, aos poucos, fui me tornando também produtor de vinhos, a partir de 1990. Passei a comprar 
uvas e suco para então produzir meus vinhos. Em 1993, adquiri meu primeiro vinhedo, num dos melhores lugares de Sancerre e Pouilly Fumé, Grand Chemann 
e Chêne Marchand, e devagar fui desenvolvendo o vinhedo, comprando um pouquinho aqui, arrendando outro pouco ali e, em 2000, decidi desenvolver o meu 
negócio e construir equipamentos para produzir vinho em gravidade, tornando-o mais natural. Desde o início tinha essa ideia de produzir vinhos de forma mais 
natural. Produzimos nossos vinhos de maneira bastante “naturalista”, somos adeptos da viticultura orgânica, e estamos tentando combinar a prática orgânica 
com a produção de vinhos naturais. Agora, gerimos 63 hectares de plantações, 42 em Sancerre e Pouilly Fumé e 21 em Touraine.

Você diz tentar produzir seus vinhos da maneira mais natural possível. No entanto, como lida com as uvas compradas de terceiros? Estamos 
tentando encontrar uma maneira. Não é fácil falar para uma pessoa como ela deve cuidar de suas próprias uvas. Contratamos uma pessoa, que era de Chablis, 
do Domaine Laroche, para conversar com os pequenos produtores de quem compramos uvas e mostrar o que queremos. Quando vamos comprar, dizemos que 
queremos um mosto que seja completamente natural. O que fazemos na vinícola é único. Quando pegamos as uvas, esprememos e não clarificamos o mosto, 
não adicionamos nenhuma química, é tudo natural. Fazemos o que chamamos de Débourbage, afinamos o vinho por gravidade. O suco natural é fermentado. 
Por todas essas práticas, o estilo do nosso vinho é muito diferente.

PARA LER, APROVEITAR E REFLETIR
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Quais as características de um bom Sauvignon Blanc? No Sauvignon Blanc, em particular, a acidez é a chave para um bom vinho. E, em nosso vinho, ela 
está lá, mas não é algo agressivo. A acidez está totalmente integrada ao vinho. A fruta e a acidez são bastante equilibradas. Minha ideia é produzir vinhos 
de caráter, nunca esquecendo do terroir, mas sempre com estilo. Minha experiência em Champagne me proporcionou isso, ter um estilo. E é isso que sempre 
tentamos fazer. Estilo é uma junção de finesse, pureza, elegância, espírito...
É assim que se desenvolve uma marca, certo?  Minha ideia é desenvolver minha marca, claro, mas também nunca esquecer o terroir. Para mim, nos 
vinhedos de Sancerre e Pouilly Fumé, você precisa, sim, mostrar a marca, mas também tem que dizer o quão fantástico é o terroir. Acredito que seja fundamental 
ter o melhor terroir e não produzir vinhos técnicos, mas, sim, usar a tecnologia para mostrar o que fazemos. São duas coisas diferentes.

O que torna os Sauvignon Blanc de Sancerre e Pouilly Fumé diferentes dos demais? Lá temos uma boa combinação de solo. Temos muito calcário 
e, com isso, conseguimos um aspecto mineral muito bom, que, em muitos outros lugares, não há. E temos um clima mais frio, que deixa o vinho com pouco 
álcool, com um equilíbrio perfeito. Se você comparar safras mais antigas com as mais recentes em outros países, verá que não há muita diferença. Claro que 
há particularidades, mas eles são bem parecidos. Em Sancerre e Pouilly Fumé, se provar as safras de 2006 e 2007, verá que é como dia e noite. A primeira 
tem baixa acidez, pois é uma safra quente; e 2007 é safra muito fria, com muita acidez. E pulando para as safras mais recentes, de 2011 e 2012, acredito ser 
a mesma coisa. Os vinhos de lá são muito vibrantes, muito naturais. Temos essa capacidade de produzir vinhos extremamente únicos, diferentes. Tentamos não 
tocar demais nas uvas, pois a Sauvignon Blanc é muito frágil. A fruta é chave. De fato, todos esses detalhes são muito importantes. E são os detalhes que fazem 
a diferença.

Diferenças de safras de vinhos brancos não é uma coisa com que os consumidores se preocupam muito, não? É um desafio, porque quando as 
pessoas provam nossos vinhos mais antigos perguntam quanto tempo podem durar. Em Sancerre, com exceção de 2005, eles podem se manter por 10 ou 20 
anos, ou ainda mais tempo. Isso não significa que todos podem envelhecer. É uma questão de safra, de vinificação, acidez.

Qual o potencial de envelhecimento de seus vinhos? Dois anos atrás, produzi uma ótima safra do single vineyard Chêne Marchand, e arrisquei enviar 15 
safras para a Wine Spectator, desde 2007 até 1993, para observar como o Sauvignon Blanc envelhece. Nenhum deles estava oxidado, todos estavam em um 
ótimo estado. É claro que o 1993 não estava tão vibrante, mas todos ainda tinham certa vivacidade. Algumas vezes o Sauvignon Blanc pode se parecer com o 
Riesling, com um pouco de petróleo, é muito interessante. Para mim, o auge está, normalmente, entre dois e cinco anos. Hoje, o 2008 está perfeito. Não gosto 
de generalizar, mas, às vezes, é preciso, então, gosto de Sancerre e Pouilly Fumé depois de três anos. É o tempo perfeito.

Há lugar para vinhos tintos no Loire? Quais as regiões? No Loire, temos bastante Cabernet Franc, especialmente na região de Chinon. Em Sancerre, 
temos Pinot Noir, que é muito imprevisível, uma das uvas mais complicadas de lidar, pois ela é extremamente delicada. Para ter um bom Pinot Noir, é preciso 
saber domar sua maturação. Se elas não estiverem bem maduras, você jamais produzirá um bom Pinot Noir. Esse é um dos motivos pelos quais no Loire somos 
mais propensos a produzir vinhos rosés. Há 20 anos, lembro que, durante a colheita, eu estava dando uma entrevista e a jornalista me perguntou algo que 
não sabia sobre Sancerre tinto e minha resposta foi muito espontânea. Disse que, às vezes, algumas safras são melhores para produzir vinhos rosés. Choquei 
algumas pessoas, mas ainda estou convencido disso. Sinceramente, ainda estou tentando em achar o real estilo do Pinot, talvez em três ou quatro anos possa 
dizer.

Você acredita que há futuro para os vinhos tintos em Sancerre e Pouilly Fumé? Não. A alma do Sauvignon Blanc está em Sancerre e Pouilly Fumé e a do 
Pinot Noir está na Borgonha. Os tintos de Sancerre podem ser interessantes, mas é muito complicado conseguir atingir o nível que ela tem na Borgonha. Nós 
produzimos Pinot com mais especiarias, mas produzimos cada vez menos tintos. Não sou obcecado pelos tintos de Sancerre [risos]. Mas a Pinot Noir é minha 
uva favorita para tintos e Champagne, pois tem finesse, elegância.
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