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3vinotíciasAgENDA:

SÃO PAULO
SBAV-SP
CONHECENDO A FRANÇA

26/08/2019 - 20:00

o sommelier Manuel Luz vai conduzir 
uma degustação onde o tema será a 
França. Venha degustar e conhecer 
os vinhos e as regiões de Bordeaux, 
Borgonha, Champagne e Rhône.

Valor Individual: R$ 180,00 (associados) 
e R$ 240,00 (não associado)
Inscrição: (11)3814-7905 / vinho@sabv-
sp.com.br

SBAV-SP
VINÍCOLA BUTIQUE CHILENA DON 
RAUL

26/08/2019 - 20:00

a sBaV-sP receberá Fabio Gavazzi, 
sommelier e raul navarrete, proprietário 
da vinícola don raul, para bate papo e 
degustação. a vinícola chilena fica no 
vale aconcagua, onde produz 4 vinhos 
gran reserva, todos com 24 meses de 
barrica francesa. vinhos diferenciados, 
envelhecidos (safra 2013) potentes e 
com muita personalidade.

Valor Individual: R$ 50,00 (associados) 
e R$ 100,00 (não associado)
Inscrição: (11)3814-7905 / vinho@sabv-
sp.com.br
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oportunidade única de aprendizado para nossa evolução 
como apreciadores de vinho. os romanos tiveram uma 
grande influencia sobre a viticultura italiana, que se iniciou 
com a expansão do império Romano para as ilhas da sicilia e 
sardenha. até hoje muitas das técnicas romanas são usadas 
ao redor do mundo, como: maturação e envelhecimento, 
conservação em barris de carvalho, escolha das variedades 
para cultivo de acordo com o território que melhor se adaptam. 
a degustação será desenvolvida em 4 tempos: 
- Recepção com espumantes italianos.
- Comparando Vinhos da Toscana e do Piemonte de safras 
Recentes. 
- Comparando Vinhos da Toscana e Piemonte Maduros.
- e para não esquecer, um grande Vinho de sobremesa 
italiano.
 

SOMENTE 10 VAgAS.

evento será confirmado com 10 inscrições
Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio oliveira) ou e-mail: 
molivierbh@gmail.com
Valor Individual: Peça informações
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 
- Belo Horizonte. 
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores 
de 18 anos.

BELO HORIzONTE

AgENDA:
EVENTOS

mailto:molivierbh%40gmail.com?subject=
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se na França, há uma dicotomia entre os vinhos de Borgonha e Bordeaux, na itália não é diferente. as duas regiões mais famosas, 
Piemonte e Toscana, também disputam acirradamente o gosto do consumidor. Quando se fala em Piemonte, a primeira referência que 
surge é a sua uva tinta típica, a nebbiolo. É ela a base para as duas denominações de origem mais faladas dessa região italiana, Barolo 
e Barbaresco. no entanto, não se restringindo à nebbiolo, o território piemontês traz muito mais variedades do que se imagina, com 
uvas e denominações menos comentadas, mas não menos importantes.

o MenU seRÁ anUnCiado eM BReVe!

os pratos serão harmonizados com vinhos típicos do Piemonte, entre eles: Barbarescos e Barolos. 

LiMiTado a 20 VaGas.

Reservas e informações: pelo Tels.: (31) 3245-0959 / 98489-4022. Un´aLTRa VoLTa - R. Grão Mogol, 627 - sion, Belo Horizonte – MG.

CONFRARIA UN´ALTRA VOLTA – UM GIRO PELO PIEMONT
05 seTeMBRo.2019 – 5ª.feira – 20:00 hs – BH

BELO HORIzONTE



6vinotícias

abrindo a temporada de 2019 dos nossos ConViViUM com uma ótima 
oportunidade para aproveitar e rever novos e antigos amigos e compartilhar uma 
taça de vinho e uma boa conversa no Restaurante CaPTão LeiTão, celebrando 
nossa Confraternização de agosto de 2019. o cardápio do Jantar Convivium 
foi cuidadosamente elaborado, com Menu celebrando as harmonizações com 
os vinhos da sua preferência com tema “Vinhos de Portugal”.

Menu
Entradas / Petiscos: - escabeche de Leitão com Gel de Laranja - Crocante com 
estufado de Cogumelos - Canastra com Caramelo de Leitão - Craker de arroz 
negro e Xara de Leitão - ovinho surpresa - Rapa de arroz.
Principal JANTAR: - Mexilhão com arroz do Chiqueirinho - Leitão à Bairrada
Sobremesa: - Tatin de Pera Portuguesa e sorvete de Cumaru.

Bebidas e serviço inclusos: Água Mineral com ou sem Gás, e Café (uma unidade 
por participante).

Valor individual: R$ 115,00. (não servimos mais os espumantes de recepção).

TRaGa seU VinHo CoM o TeMa de “VinHos de PoRTUGaL” PaRa 
CoMPaRTiLHaR CoM os aMiGos. Valor Mínimo sugerido do Vinho individual 
por Pessoa: R$ 70,00/garrafa.

CaPiTão LeiTão - Rua silvianópolis, 364 - santa Tereza. Tel: 31 3024-8764

Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio Oliveira).

CONVIVIUM
30 de aGosTo.2019 – sexta-Feira – 20:00 hs

BELO HORIzONTE
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CURSO DE INFORMAÇÃO BÁSICA DE VINHOS
29 DE AgOSTO DE 2019 - 20:00

 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 
encontro desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do 
vinho. num único encontro você terá informações 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. 
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 Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 240,00
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 

o Participante do Curso recebe a apostila “aBC da deGUsTação de VinHos” e degusta no 
mínimo 8 vinhos diferentes.

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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MARQUIS DE BORDEAUX 2016 – gRAND VIN DE BORDEAUX – FRANÇA

 nascido com o mesmo “know-how” que faz o Petrus, este bordalês é um campeão em cuso-benefício.  Fruto 
de um projeto paralelo do enólogo e proprietário, do Chateau Petrus, Jean Moueix, escolhe as uvas e acompanha a 
produção dos vinhos da Marquis de Bordeaux, ao lado de alexandre sirech, em saint-Émilion. eles buscam fazer a 
mínima intervenção humana e caminham para uma futura produção orgânica.

Notas de Degustação: um vinho rubi de boa intensidade, brilhante. no nariz mostra fruta vermelha e escura (cereja, 
amora), notas de especiarias (baunilha), leve tostado. Corte de 65% Cabernet Franc, 35% Merlot, de boa intensidade, 
meio corpo, com taninos macios, boa acidez e final muito gostoso. aconselho ter a segunda garrafa à mão. Raramente 
se tem um Bordeaux nesta faixa de preço tão gostoso como este!

Estimativa de guarda: está pronto. a safra 2016 foi muito boa e a guarda aconselhada é de 5 anos na minha 
opinião. 

Notas de Harmonização: vinho para acompanhar assados e carnes grelhadas, quiches, assim como, queijos brie, 
camembert, gruyere ate meio-maduros.

Serviço: servir entre 16 a 18ºC.

Onde comprar: em BH
gRAND CRU/TUTTO ITALIA – Av. Ns. do Carmo, 1650 - Sion  Belo Horizonte – Mg. Tel.: (31) 3286-2796.

LOJA gRAND CRU BH SHOPPINg - Rodovia BR 356, 3049, Piso Mariana, Loja 98 - Belvedere - Belo Horizonte – Mg. Tel.: (31) 3228-4310

LOJA gRAND CRU DIAMOND MALL – Avenida Olegário Maciel, 1600 - Shopping Diamond Mall - Lourdes- Belo Horizinte- Mg - Loja 071- 2º piso 
– Tel.: (31) 2537-3526.

 alguns leitores do VinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. a lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 
252 vinhos da semana. os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA



9vinotícias

R DE ROMANEIRA 2014 – DOURO – PORTUgAL

 a história da Quinta de Romaneira é bastante antiga. existem registros de vinha plantada na Romaneira nos 
séculos XVii e XViii, período durante o qual a propriedade pertenceu a três famílias distintas. ela é considerada como 
uma das principais quintas do douro, aparecendo no mapa do douro elaborado pelo Barão de Forrester. o Visconde 
de Vila Maior classifica ainda o vinho da Romaneira como “um dos melhores do douro, notável pela sua suavidade, 
corpo e aroma”. aliás, os Vinhos do Porto da Quinta da Romaneira foram os primeiros Vinhos do Porto a ser leiloados 
pela famosa leiloeira Christies, em 1872.

Notas de Degustação: um vinho rubi de boa intensidade, brilhante. no nariz mostra fruta vermelha e escura 
madura (cereja, ameixa), notas florais de violeta e de especiarias doces (baunilha), leve tostado. seu corte tem Touriga 
nacional (50%), Touriga Franca (30%), Tinta Roriz (10%) e Tinto Cão (10%), sendo que parte do lote envelheceu em 
barricas de carvalho francês usadas. Resulta um vinho equilibrado e fresco que na boca mostra frutos maduros, 
taninos macios, boa acidez e final muito gostoso.

Estimativa de guarda: está pronto. ainda aguenta mais uns 2 anos de guarda.

Notas de Harmonização: vinho para acompanhar assados e carnes grelhadas, risotos, pratos portugueses. Queijos 
meio-maduros.

Serviço: servir entre 16 a 18ºC.

Onde comprar: em BH - Foi comprado no SUPERNOSSO
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 durante a semana passada tivemos uma degustação a cega de vinhos de terroir para avaliar até que ponto eles realmente são impactados pela relação mais íntima 
entre o solo e o micro-clima particular, que concebem o nascimento da uva, que expressa a qualidade, tipicidade e identidade de um grande vinho, sem que ninguém consiga 
explicar o porquê. Para nossa surpresa, um Malbec de Cahors deixou todos os degustadores confusos. Leia este artigo para entender as características esperadas para os 
malbecs nascidos em duas regiões tão diferentes. 
 a Malbec é uma uva proveniente de Bordeaux, mas que desenvolveu-se mais na região francesa de Cahors. em Bordeaux nunca foi realmente muito plantada, e os 
châteaux tinham um máximo de 10% de Malbec para ser usada em cortes com o papel de suavizar os vinhos feitos com Cabernet sauvignon. depois da Phylloxera contudo, 
foi replantada em porta enxertos muito vigorosos e após a geada de 1956 foi praticamente 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. em Cahors, pelo contrário, a Malbec é a uva mais plantada, e é obrigatória em proporção mínima 
de 70% nos cortes.
 Marcelo Copello conta que 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. 
 assim, é fácil esquecer que o Malbec se originou na França porque mais de 75% dos vinhos Malbec do mundo estão localizados na américa do sul. de fato, Mendoza, 
na argentina é a capital do mundo Malbec.
 na argentina, a uva tende a produzir vinhos com mais sabores de frutas pretas, acidez mais suave, teores alcoólicos altos e um final suave como o chocolate. na 
França, o Malbec cria vinhos diferentes, com um estilo muito mais leve, baixo teor de álcool, e com mais frutas.
 Para realmente entender as diferenças dos vinhos gerados em dois terroirs tão distintos e distantes, nada melhor que preparar sua própria degustação comparativa 
de vinhos como fizemos. Veja o que provamos:

PURPLE MALBEC CHATEAU LAgREzETTE 2011 - CAHORS – FRANÇA: Cor púrpura média, com pequeno sinal de evolução, e com alguma 
turvação. aromas de folhas secas, cerejas cristalizadas (com algo de licor), hibiscos, framboesas e couro velho, com toque de aceto balsãmico.  
na boca, o vinho mostrou uma acidez gostosa, os sabores de frutas como ameixa e cereja, e as notas de hibisco. Prazeroso em boca, o vinho 
acompanhou muito bem queijos meio curados, e embutidos espanhóis.

zUCCARDI 2015 SERIE A MALBEC - VALLE DO UCO – ARgENTINA: Cor púrpura profunda. aromas de frutas 
negras e vermelhas (ameixa e cereja), licor, tabaco e especiarias. Muito fresco em boca, redondo, taninos mais 
que macios, com ótima acidez natural. o vinhos foi provado com os mesmos acompanhamentos que o Malbec 
francês.
as diferenças enriqueceram as discussões e a votação final, surpreendente, mostrou que 12 pessoas preferiram 
o Malbec francês, restando 2 votos para o argentino.
 este é um gostoso exercício para quem quer aprofundar seu conhecimento sobre vinhos!!! saúde !!!

PROVAR VINHOS DE TERROIRS PODE TE SURPREENDER
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIgO
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 OS ARTIgOS A SEgUIR SÃO REPRODUÇõES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍzO, CORREÇõES, INSERÇõES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULgAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

“A CABERNET FRANC É UMA 
OPÇÃO” - JORgE LUCkI

VALOR ECONôMICO - 16/08/2019 

 os vinhos franceses sempre serviram de modelo para países fora da 
europa desenvolverem sua vitivinicultura. Todos queriam fazer seus “bordeaux”, 
“chablis”, “borgonhas”, “champagnes”, “hermitages” e “sancerres”. 
independentemente da capacidade de aclimatação de cada casta. Com maior 
ou menor sucesso, há cabernet sauvignon, merlot, chardonnay, pinot noir, 
syrah e sauvignon blanc por todo lado. estranho não terem levado a cabernet 
franc. não seria por falta de referência: é a uva majoritária e grande diferencial 
do Château Cheval Blanc, celebrado Premier Grand Cru Classé “a” de saint 
emilion, e segunda variedade mais plantada na margem direita de Bordeaux 
depois da merlot...
 Leia a reportagem completa em: https://www.valor.com.br/
cultura/6393161/jorge-lucki-cabernet-franc-e-uma-opcao-interessante#
 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.

SELEÇÃO DE ARTIgOS

“ESTADOS DE MAIOR CONSUMO VINHO 
NO BRASIL” - MARCELO COPELLO

VEJINHA SP - VINHO E ALgO MAIS - 14/08/2019

 errou quem acha que é são Paulo! no Rio Wine and Food FesTiVaL, 
que se encerrou semana passada, dentro de nosso seminário Vinho & Mercado 
na FGV, a ideal Consulting divulgou números de consumo de vinho per capita 
por estado:
Rs - 4,46 litros por pessoa por ano | RJ - 4,03 L/P/ano | sP - 2,85 L/P/ano
PR - 2,53 L/P/ano | es - 2,24 L/P/ano
notem que o Rs é líder, o que faz sentido, por ser lá que 90% do vinho brasileiro 
é produzido...... 
 Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/estados-de-maior-
consumo-de-vinho-no-brasil
Mais em www.marcelocopel.com.br  / contato@marcelocopello.com | 
Facebook – vinhocommarcelocopello | instagram – marcelocopello | http://
www.marcelocopello.com/blog

“TAÇAS ROSADAS AgORA SÃO MODA NO HAPPY 
HOUR BRASILEIRO” - MARINA CONSIgLIO

FOLHA DE SÃO PAULO -18/08/2019 

 Público já teve preconceito com a bebida e a taxava de subproduto. se antes 
o público brasileiro torcia o nariz para o vinho rosé, hoje já demonstra estar mais 
aberto para encher taças e adegas com a bebida de tom rosado.
o preconceito tem algumas raízes. Pela cor e frescor, muitos julgavam ser uma bebida 
doce e “ligada a um consumo feminino”, explicam as sommelières Cassia Campos e 
daniela Bravin, do bar sede 261, em são Paulo.
 a fama de incompreendido se estende a outras frentes. “Tinha gente que 
achava que o rosé era um subproduto, uma simples mistura de vinhos tinto e branco”, 
explica andré scartozzoni, diretor comercial da vinícola Guaspari, no interior de são 
Paulo....
 Leia mais em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/tacas-
rosadas-agora-sao-moda-no-happy-hour-brasileiro.shtml

“ROSÉ É O VINHO DOS MILLENNIALS NA 
FRANÇA E TAMBEM NO BRASIL” - LUCAS NEVES

FOLHA DE SÃO PAULO - 18/08/2019 

 o romantismo transbordante da canção La Vie en Rose - a vida em rosa - 
se desfez de algumas camadas de roupa para aproveitar o sol e o calor do verão, 
ganhou aura descolada e agora se exibe por aí em redes sociais. Virou la vie en rosé 
- de vinho.
 o sucesso atual do vinho rosé, feito a partir de uvas tintas, mas fermentado 
por pouco ou nenhum tempo - daí a cor - deve muito aos chamados millennials. o 
segmento de 18 a 35 anos adotou o rose como bebida indispensável em piqueniques, 
festas ao ar livre e incursões praianas - o hedonismo tem sido prato cheio para a 
harmonização com a bebida......
 Leia a reportagem completa em: https://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2019/08/rose-e-o-vinho-dos-millennials-na-franca-e-tambem-
no-brasil.shtml

https://www.valor.com.br/cultura/6393161/jorge-lucki-cabernet-franc-e-uma-opcao-interessante%23
https://www.valor.com.br/cultura/6393161/jorge-lucki-cabernet-franc-e-uma-opcao-interessante%23
http://www.marcelocopello.com/post/estados-de-maior-consumo-de-vinho-no-brasil
http://www.marcelocopello.com/post/estados-de-maior-consumo-de-vinho-no-brasil
www.marcelocopello.com
mailto:contato%40marcelocpello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/tacas-rosadas-agora-sao-moda-no-happy-hour-brasileiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/tacas-rosadas-agora-sao-moda-no-happy-hour-brasileiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/rose-e-o-vinho-dos-millennials-na-franca-e-tambem-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/rose-e-o-vinho-dos-millennials-na-franca-e-tambem-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/rose-e-o-vinho-dos-millennials-na-franca-e-tambem-no-brasil.shtml
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“AME OU ODEIE, O CARVALHO É IMPORTANTE NO VINHO. AQUI 
ESTÃO 5 COISAS PARA VOCÊ SABER” - DAVE MCINTYRE

THE wASHINgTON POST - wINES - 16/08/2019 

 no mês passado, na minha lista de coisas a saber sobre Chardonnay, eu argumentei que o vinho não deve ter “gosto de uma árvore”. esse foi o meu 
lamento, e não estou sozinho, também é o de muitos produtores de vinho sobre amadurecimentos da bebida que mais cheira barrica do que a uva. Por outro 
lado, os consumidores tem suas expectativas em relação ao que esperar de um vinho.
isso não é uma resenha contra o carvalho. Quase todos os melhores vinhos do mundo passaram pelo carvalho antes de serem engarrafados. 
 aqui estão cinco coisas para saber sobre os sabores e os sabores.

O Carvalho acrescenta sabor - Você pode saborear o carvalho em seu vinho. a influência do carvalho é mais pronunciada quando pequenos barris são 
usados, porque mais vinho entra em contato com a madeira. estes são os tipos de barris que você vê quando visita vinícolas. eles costumam ter cerca de 225 
litros (60 galões), ou 25 caixas de vinho.
 o carvalho confere sabores picantes - cravo, noz-moscada (especiarias de madeira), baunilha. os barris são feitos tratando as varas de madeira com 
fogo, e os produtores de vinho podem pedir “tostas” leves, médias ou pesadas para acentuar os sabores. Robert Parker descreveu o sabor como “torrada”, ou 
pão grelhado, “bem feito”, “gosto melhor”.
 o carvalho americano é uma variedade diferente do francês, com um grão diferente da madeira, por isso, dá diferentes sabores, como coco e endro. 
Carvalho húngaro é conhecido por sabores de noz. Todos esses sabores são mais proeminentes em novos barris.

O Carvalho acrescenta estrutura - Barris de carvalho têm tanino, que penetra no vinho à medida que envelhece. o tanino é aquela sensação adstringente 
no seu palato que deixa a boca seca ou faz seus dentes coçarem. Quando devidamente integrado no vinho, ele se integra ao sabor da bebida. o tanino ajuda 
na longevidade do vinho; ele amadurece com o tempo à medida que o vinho amacia. É mais perceptível nos vinhos tintos, mas você também pode sentir taninos 
em alguns vinhos brancos, especialmente aqueles envelhecidos em barris ou fermentados em contato com suas cascas. Cascas de uva, sementes, gavinhas e 
caules também adicionam tanino ao vinho, mas a influência do carvalho é a mais notável.
 a contribuição do carvalho para a estrutura de um vinho pode ser mais sutil que o tanino. Vinhos fermentados e envelhecidos em barricas maiores ou 
grandes tonéis de carvalho acabam tendo um afinamento sutil do tanino. os produtores usam barris mais antigos ou “neutros” para adicionar estrutura sem 
grande alteração do sabor. É por isso que você ouvirá os produtores de vinho discutirem o quanto barris são mais antigos. e, claro, faz sentido econômico 
reutilizar barris, porque...
 Leia a reportagem completa em: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/love-it-or-hate-it-oak-is-important-in-wine-here-are-5-things-to-
know/2019/08/16/46f8783e-bece-11e9-9b73-fd3c65ef8f9c_story.html
 

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/love-it-or-hate-it-oak-is-important-in-wine-here-are-5-things-to-know/2019/08/16/46f8783e-bece-11e9-9b73-fd3c65ef8f9c_story.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/love-it-or-hate-it-oak-is-important-in-wine-here-are-5-things-to-know/2019/08/16/46f8783e-bece-11e9-9b73-fd3c65ef8f9c_story.html
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VIAgENS

26.SET A 07.OUT.2019. VIAgEM AO CORAÇÃO DO MUNDO MAIA

 Guatemala significa “terra das florestas” que assim deu lugar num dos dialetos maias. a Cultura e as Costumes de Guatemala estão marcadas pela 
sua história. os guatemaltecos são na sua maioria mestiços (ou também chamados de ladinos) de sangue espanhola e maia, tanto que alguns campesinos 
são descendentes diretos e puros de várias etnias maias, entre elas K’iche’es, Tz´utujiles e Kaqchiqueles. a civilização maia que habitou a Guatemala atual 
durante quase 600 anos antes do seu declínio nos anos 900 d.C. tem influído de forma determinante na sua historia. este mosaico multicultural inerente na sua 
sociedade atual tem deixado sua marca nos costumes, gastronomia, território e população.
 Venha e experimente, sinta, Perceba e deguste!

sinal de R$ 3.000,00 como INSCRIÇÃO no momento da solicitação da reserva junto ao preenchimento da Ficha de Inscrição no Programa com 
prazo até: 02 JUN 2019 em dinheiro, cheque ou transferência bancária, sinal a ser descontado no pagamento final. nota: se decidir participar, não 
deixe se inscrever até o ultimo dia. Faça a sua inscrição quanto antes.

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

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

OS SENTIDOS DESPERTAM PARA DEgUSTAR
 a degustação é um exercício puramente subjetivo. a apreciação é única para todos. aprender a degustar é aprender a dominar e estimular os sentidos, 
a visão, o olfato, o paladar e o tato, para progredir e entender melhor os vinhos. então fale sobre isso. Porque nada vale uma degustação coletiva para 
compartilhar sua experiência sensorial. axel Marchal e Pierre Casamayor, dois grandes pedagogos de degustação, nos guiam na descoberta de nossos sentidos.
 a intriga de degustação, impressiona mesmo, muitos amadores. Muitos neófitos ainda alimentam alguns complexos de vinho, sob o pretexto de não 
serem especialistas na coisa. eles permanecem em silêncio, não dão sua opinião, por medo de estar errado. na melhor das hipóteses eles soltam um “é bom” 
ou “não é bom”. Um juízo peremptório que ouvimos com bastante facilidade do lado do homem, enquanto as mulheres preferem o “eu gosto” ou “não gosto”, 
que as envolvem completamente em sua relação com o vinho.
 degustar Borgonha ou syrah da Côte Rôtie não é apenas reconhecer centenas de sabores, mas também aprender a falar sobre isso..... não pedimos a um 
amante da música que descreva com precisão o que ele sente quando ouve música... Leia mais em: https://www.larvf.com/vins-degustation-apprendre-
apprentissage-cours-comment-sens-methode-gout-aromes-decrire,4575681.asp  (Revue du Vin de France – Jérôme Baudouin - 13/08/2019).

CHAPTALIzAÇÃO: SALVADORA OU DEMONÍACA?
 Consistindo em adicionar açúcar aos mostos para aumentar o teor alcoólico no vinho, esta prática cada vez mais depreciada permanece muito praticada. 
Foi Jean-antoine Chaptal, químico, médico e ministro de Bonaparte, que deu seu nome à chaptalização no início do século XViii. Consiste em adicionar açúcar 
aos mostos antes ou durante a fermentação, a fim de aumentar o teor final de álcool do vinho. Chaptal reconheceu prontamente que é o equilíbrio da colheita 
que torna possível obter um vinho harmonioso. Mas quando a uva tem dificuldade em amadurecer, o famoso químico defendia “reparar a composição imperfeita 
do mosto (...) dando-lhe a quantidade de açúcar que a natureza não poderia produzir”. 
 a chaptalização é permitida nas vinhas do norte da França... Leia mais em: https://www.larvf.com/vins-chaptalisation-alcool-sucre-viticulture-
raisin-mout-vigneron-degre,4403649.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – Florence Bal – 12/08/2019).

O QUE É UM VERMUTE?
 o vermute, historicamente produzido na itália, pode ser consumido sozinho ou como um coquetel. este vinho 
aromatizado fecha aromas de artemísia, orégano e tem um lado quente graças a especiarias como o cravo e a 
baunilha. “o vermute é um dos muitos vinhos aromatizados que se tornaram populares especialmente no início 
do século 19 e foi extremamente popular até os anos 1940 e 1950.” o vermute não é um espírito, é um vinho 
aromatizado. Para fazer um vermute, usamos um vinho, geralmente um vinho branco, bastante neutro, não muito 
forte em álcool e bastante ácido.
 Vamos tomar este vinho e misturá-lo com açúcar, depois com caramelo se quisermos dar a cor vermelha 
que associamos ao clássico Martini, por exemplo. em seguida, adicionaremos álcool para elevar o nível de álcool 
entre 15 ° e 18 °. nesta base, adicionamos um extrato aromático que é o resultado da maceração de muitas ervas, 
especiarias, raízes ...
VERMOUTH É HISTORICAMENTE PRODUzIDO EM ITÁLIA - o vermute é produzido historicamente na itália, na região de Turim, no Piemonte. na França, 
existem várias regiões de produção, como Chambéry, e toda a região que vai de Marselha a Bésiers era a região tradicional da produção de vermute. no nível 
aromático deve dominar um sabor trazido pela artemísia, que na verdade é absinto, absinto pequeno e grande.
 Há um certo amargor, mas também um lado aromático que é trazido por todas as ervas, como o orégano, e um lado quente por temperos como o cravo, 
além da baunilha.

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/vins-degustation-apprendre-apprentissage-cours-comment-sens-methode-gout-aromes-decrire%2C4575681.asp
https://www.larvf.com/vins-degustation-apprendre-apprentissage-cours-comment-sens-methode-gout-aromes-decrire%2C4575681.asp
https://www.larvf.com/vins-chaptalisation-alcool-sucre-viticulture-raisin-mout-vigneron-degre%2C4403649.asp
https://www.larvf.com/vins-chaptalisation-alcool-sucre-viticulture-raisin-mout-vigneron-degre%2C4403649.asp
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 o vermute velho pode ser bebido se tiver sido mantido em ótimas condições e não estiver oxidado. em geral, não há vermute de plantão, ele é comprado 
e consumido. as mesmas precauções são recomendadas como para o vinho... Leia mais em: https://www.larvf.com/vins-vermouth-aromes-cocktail-
recette-production-aromes-spiritueux,4430436.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – Geoffrey avé).

INSCRIÇõES PARA A PROVINO 2019 ESTÃO ABERTAS
 Feira Profissional de Vinhos e destilados será em outubro. destinada exclusivamente aos profissionais do mundo do vinho, a Provino 2019 está com o credenciamento 
aberto. a primeira edição do evento acontecerá em são Paulo entre os dias 15 e 17 de outubro.
 a Feira Profissional de Vinhos e destilados contará com aproximadamente 250 marcas expositoras e a Forúm Provino, para promover e discutir tendências e novidades 
do segmento.
 a Provino tem como foco central os negócios do universo do vinho e destilados do Brasil e da américa Latina. além disso, a feira fomenta o contato entre produtores 
e importadores, com distribuidores, sommeliers e comerciantes da indústria mundial. durante os três dias da feira, o evento espera receber 10 mil profissionais da área.
 o evento é gratuito e para fazer a inscrição, os interessados devem acessar o site da Provino: http://provino.com.br/inscricao/, preencher o formulário e aguardar a 
confirmação da organização.... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/inscricoes-para-provino-2019-estao-abertas_11872.html (Fonte – Redação 
Revista adeGa -  15/08/2019).

5 DICAS PARA ABRIR O CHAMPAgNE COM SABRE
 abrir garrafas de espumante com um sabre é um costume antigo. Conheça a história do sabrage e aprenda essa técnica impressionante. o sabrage é a 
técnica de abrir um espumante com sabre e ficou popularizada com napoleão Bonaparte
 Comemorar em companhia dos espumantes é um costume antigo. em meados do século XViii, o imperador francês napoleão Bonaparte, amante 
dos vinhos de Champagne, tinha um jeito especial de celebrar suas vitórias sobre outros exércitos. após uma batalha e ainda montados em seus cavalos, o 
imperador e seu batalhão abriam as garrafas cortando as pontas com seus sabres – um tipo de espada curvada.
 essa prática deu origem ao sabrage, que nada mais é do que a degola do Champagne com essa espada. a técnica consiste em expulsar a rolha que sela 
a garrafa juntamente com o vidro da ponta do gargalo, em um único golpe com o sabre. É um procedimento bastante simples, mas que deve ser feito com 
cuidado.
atualmente existem no mercado sabres especiais destinados somente para esse ritual. eles não possuem lâmina de corte e seu peso e medida são ideais para 
a execução da técnica. na verdade, como o ponto central não é o corte, sequer é preciso de um sabre genuíno para isso. Um pedaço de metal plano (uma faca 
mais pesada talvez) é suficiente. Basta conhecer o procedimento.
 se você ficou curioso e gostaria de tentar, apresentamos a seguir o passo a passo para realizar um sabrage e impressionar seus amigos... Leia mais em: 
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/5-dicas-para-abrir-o-champagne-com-sabre_11874.html (Fonte – Revista adeGa – Larissa Palmer -  15/08/2019).

5 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO TERROIR
 o terroir é essencial para determinar a qualidade do vinho. solo, clima, chuvas, altitude e relevo são itens importantes para o terroir
 de origem francesa, a palavra terroir não tem uma tradução literal. no mundo do vinho, o termo é fundamental para entender o processo de produção 
da bebida. o Guia Larousse define terroir como “relação mais íntima entre o solo e o micro-clima particular, que concebe o nascimento de um tipo de uva, que 
expressa livremente sua qualidade, tipicidade e identidade em um grande vinho, sem que ninguém consiga explicar o porquê”. Para determinar a qualidade 
do vinho, o terroir precisa de cinco elementos fundamentais. Confira quais são eles.
1– solo - Cada um dos aspectos do terroir tem papel específico no resultado final do vinho nele produzido. o solo, além de dar suporte às raízes da videira, 
proporcionalhe água e elementos nutritivos. solos ricos trazem vigor e elevam a produção de cachos pela videira. essas uvas não terão concentração de fruta 
e produzirão vinhos menos complexos. Já solos pobres, ao limitarem o desenvolvimento e o rendimento da videira, determinam a produção de uvas mais ricas, 
que originam vinhos mais estruturados... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/10-acessorios-que-todo-amante-de-vinho-deve-ter_11851.
html (Fonte – Redação Revista adeGa -  16/08/2019).

https://www.larvf.com/vins-vermouth-aromes-cocktail-recette-production-aromes-spiritueux%2C4430436.asp
https://www.larvf.com/vins-vermouth-aromes-cocktail-recette-production-aromes-spiritueux%2C4430436.asp
http://provino.com.br/inscricao/
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/inscricoes-para-provino-2019-estao-abertas_11872.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/10-acessorios-que-todo-amante-de-vinho-deve-ter_11851.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/10-acessorios-que-todo-amante-de-vinho-deve-ter_11851.html
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