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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. 
Vamos sugerir mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 
degustamos 786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 
chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que 
orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Em 2020 provamos menos vinhos por conta da pandemia (436 no total, já que 
parte das Confrarias que foram adiadas), e sugerimos 117 rótulos como vinhos da semana.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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MACÁN CLÁSICO 2014 – DOCA RIOJA - ESPANHA
 
 Fruto da união de esforços de dois grandes nomes do mundo do vinho, Rothschild e Vega Sicilia, para a 
produção de vinhos de qualidade em La Rioja, o Macán conjuga muita elegância, com a harmonia de aromas 
e sabores mostrando a autenticidade do terroir bem como a sua capacidade de produzir grandes vinhos de 
guarda. 
 Após mais de uma década de pesquisa desde que, no início de 2000, decidiram formar esta joint 
venture, estas duas veneráveis vinícolas finalmente fundaram em 2009 a Bodega Benjamin de Rothschild & 
Vega Sicília. com o objetivo de fazer ótimos vinhos em Rioja, uma região vinícola única, singular e inimitável.
 O Macán Clasico é o super-segundo vinho da vinícola, elaborado vinhas de 40 anos de idade, que são 
jovens para os padrões da Vega Sicilia. Maturado por menos tempo em barricas de carvalho que seu irmão 
maior, o Macán Clásico pode ser consumido mais jovem, mas mostra um belo potencial de guarda. 
 Fermentação tradicional com controle de temperatura em aço e em barris de madeira. Maturado por 
15 meses em barricas de carvalho francês 60% novas e de segundo uso. Descansa 18 meses em garrafa antes 
de sair ao mercado.

Corte de Uvas: 100% Tempranillo (Vinhas de 30 a 50 anos)

Notas de Degustação: cor rubi vermelho profundo. Os aromas mostram toques de frutas escuras como 
amora e ameixa, compota de mirtilo, com toque de especiarias (baunilha) e nuances do carvalho. No paladar 
é encorpado e mostra muita complexidade. Os taninos são macios, mostra boa acidez, com um final longo e 
persistente. Sem dúvida, é um grande vinho, no melhor estilo de Rioja.

Reconhecimentos internacionais: James Suckling 94 PTS / 2015, 93 RP/ 2015, Antonio Galloni 93 PTS / 
2015, Guia Peñin - 94 Pontos.

Estimativa de Guarda: pronto para consumo após 7 anos. O potencial de guarda anunciado pela vinícola 
é de 10 anos.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas ou assadas com molhos de média intensidade, costeleta de cordeiro, 
embutidos e queijos meio duros, e sendo espanhol, não podemos esquecer de uma bela Paella.

Serviço: servido entre 16 e 17ºC, numa taça grande estilo Bordeaux. 

Faixa de Preço – $$$$$

Em BH – MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi - BH. Tel.: (31) 3115-2100
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 Os vinhos do Oregon geralmente vivem nas sombras de seus equivalentes da Califórnia, embora isso comece a mudar, porque a região está criando alguns dos rótulos 
mais surpreendentes e com reflexo de terroir dos Estados Unidos. De Pinots inspirados na Borgonha a espumantes brilhantes, e ainda vários vinhos naturais divertidos, o 
Oregon precisa estar no seu radar.
 Apesar da vinificação remontar aos tempos pioneiros da década de 1840, a produção comercial começou a ser notada a partir da década de 1960. Acredita-se que 
os primeiros pioneiros do Oregon de origem europeia trouxeram vinhas e plantaram vinhedos. Sentimentos antiálcool forçaram o fechamento e eventual perda da maioria 
deles, já que Oregon foi um dos primeiros estados americanos a adotar a proibição do consumo de álcool em 1913 e um dos últimos a encerrá-la em 1933.
 Richard Sommer foi o primeiro vinicultor a reviver a indústria do vinho no início dos anos 1960, Sommer veio para Oregon com a visão de abrir a primeira vinícola 
pós-proibição. Ele contratou um advogado local talentoso para ajudá-lo nessa tarefa, que incluía obter licença para uma indústria inteiramente nova. Com 908 vinícolas 
estabelecidas no Oregon atualmente, a indústria do turismo se desenvolveu em torno da degustação de vinhos. Grande parte do turismo concentra-se nas vinícolas e salas 
de degustação dentro e ao redor do Vale Yamhill, a sudoeste de Portland. Estima-se que o enoturismo contribui com cerca de US$ 250 milhões para a economia do estado, 
excluindo as vendas em vinícolas e salas de degustação.

ZONAS DE PRODUÇÃO: As zonas vitícolas do Oregon são divididas em cinco grandes regiões de cultivo: 
Columbia Gorge, Columbia Valley, Snake River, Southern Oregon, Willamette Valley. Embora a maior parte da 
produção de Oregon ocorra em Willamette, cada uma desses AVAs (Áreas Vitícolas Americanas) abrangentes 
é única por direito próprio. Hoje, o Oregon é o terceiro maior produtor de vinho do país, atrás da Califórnia, 
Washington.
 A região vinícola do Oregon é frequentemente comparada à da Borgonha, já que as duas regiões ficam 
em latitudes semelhantes e são ambas conhecidas por sua produção de pinot noir de alta qualidade; e os vinhos 
de Oregon são certamente dignos de seu próprio reconhecimento. 
 Na última década, o Willamette Valley AVA viu um aumento notável na produção e nos elogios aos seus 
vinhos. O clima marítimo moderado permite que as uvas Pinot Noir e Pinot Gris ganhem sabor e estrutura durante 
os dias quentes, mas mantêm a acidez com as temperaturas mais frescas que podem rolar do Oceano Pacífico. 
 O Willamette Valley AVA é uma região triangular fértil com mais de 160 quilômetros de comprimento 
e 60 quilômetros de largura. O clima do Vale oferece uma temporada de cultivo de uvas alongada e estável, 
considerada ideal para Pinot Noir. O inverno é tipicamente frio, úmido e ameno. A primavera é muitas vezes 
chuvosa e os verões são quentes com noites frias. Uma distinção importante é que a localização do Vale Willamette 
é considerada um clima ideal para o cultivo de uvas viníferas; diz-se que fornece o equilíbrio ideal de temperatura, 
umidade e solo.
 O Vale Willamette está localizado a 50 milhas do Pacífico, protegido pelas montanhas Cascade a leste, 
pelas montanhas da Cordilheira da Costa a oeste e por uma série de cordilheiras ao norte.
 O AVA Eola-Amity Hills é adjacente a uma lacuna na Cordilheira da Costa, conhecida como Corredor Van 
Duzer, através do qual os ventos frios do Pacífico são canalizados. Conseqüentemente, suas uvas são as últimas 
a amadurecer no vale.
 As encostas do vale são compostas por solos vulcânicos, loess e sedimentares, todos os quais emprestam 
suas próprias características às uvas cultivadas em seus solos. Existem numerosos mesoclimas diferentes aqui, 
dando a cada vinhedo seu próprio estilo único.
 Os ricos solos do Vale do Willamette são beneficiários das enormes inundações da Idade do Gelo, chamadas 

OREGON, O VINHO AMERICANO ALÉM DA CALIFÓRNIA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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de Inundações de Missoula. Geólogos estimam que cerca de 40 inundações entre 15.000 e 13.000 anos atrás deixaram até 60 metros de sedimentos férteis ricos no solo e 
nas encostas do Willamette Valley.
 A vinificação no vale - em todo o Oregon, na verdade - é predominantemente artesanal ou feita à mão com o objetivo de criar vinhos de classe mundial. Além do 
mais, ser um bom administrador do meio ambiente é uma forma de vida aqui. De acordo com a Willamette Valley Wineries Association, 48% dos vinhedos do Vale são 
certificados como sustentáveis. Os produtores de vinho de Oregon são movidos pelo desejo de que seu vinho expresse o lugar de onde veio. Isso requer que eles cultivem 
suas uvas naturalmente. 
 No Willamette Valley, existem seis sub-denominações, todas com seu próprio sub clima e terroir. Os Pinot Noirs de um único vinhedo dessas áreas são alguns dos 
vinhos mais bem avaliados por críticos e jornalistas especializados.
Diferenças geológicas
 A identificação de AVAs sub-regionais dentro do Willamette Valley, com seus estilos distintos baseados na topografia e geologia, reflete de certa forma a configuração 
da Côte d’Or na Borgonha.
 A densa musculatura de Yamhill-Carlton com seus solos argilosos limosos, por exemplo, está em contraste com a elevação e a fragrância das colinas Eola-Amity em 
solos vulcânicos. Se algum lugar em Oregon tem potencial para combinar com o melhor da Borgonha, tem que ser aqui. 
 O Southern Oregon AVA é a outra região vinícola a ser observada e inclui os sub AVAs dos Vales Umpqua e Rogue. Enquanto Pinot Noir e Pinot Gris dominam as 
plantações em toda esta área, como fazem no Willamette Valley, aqui a Syrah e Cabernet Franc também podem produzir vinhos bastante complexos e ousados, especialmente 
no Rogue Valley.

AS UVAS PLANTADAS NO OREGON - As variedades mais comumente plantadas na regiãov são Pinot Noir, Pinot Gris e Chardonnay, embora os produtores de vinho em 
todo o estado estejam trabalhando com muitas plantações experimentais, incluindo Syrah, Cabernet Franc, Gewurztraminer, Viognier, Riesling e mais 72 outras variedades. 
Embora a maior parte da produção de vinho do Oregon seja tinto, há uma abundância de rótulos brancos, rosés e de espumantes deliciosos para todos os gostos.
 Como outros vinhos produzidos nos Estados Unidos, os vinhos de Oregon são comercializados como variedades. A lei do Oregon exige que os vinhos produzidos no 
estado devem ser identificados pela variedade de uva da qual foram feitos e, deve conter pelo menos 90% da variedade declarada. No Willamette Valley, para rotular vinhos 
como Pinot Noir, a percentagem de uvas deve ser de 95% produzidas no próprio vale.
 As exceções à lei de 90% são as seguintes variedades: variedades tintas e brancas em vinhos de corte de Bordeaux, variedades tintas e brancas em vinhos ao estilo 
do Rhône, Sangiovese, Tempranillo, Zinfandel e Tannat. Para esses vinhos, eles seguem as diretrizes federais de 75%. 
 A lei do Oregon proibiu por muito tempo o uso de nomes de lugares, comunidades e vinhedos, exceto como denominações de origem. 
Em 2016, as cinco variedades mais plantadas foram:
- Pinot noir: 17.744 acres (7.181 ha), 45.851 toneladas curtas (41.595 t)
- Pinot gris: 3.705 acres (1.499 ha), 13.601 toneladas curtas (12.339 t)
- Chardonnay: 1.482 acres (600 ha), 4.359 toneladas curtas (3.954 t)
- Riesling: 713 acres (289 ha), 3.095 toneladas curtas (2.808 t)
- Cabernet Sauvignon: 626 acres (253 ha), 1.652 toneladas curtas (1.499 t)
 Se você gosta de Pinot Noir deve provar os vinhos do Oregon, pois dividem as opiniões de críticos e jornalistas especializados quando dizem que 
estão entre os melhores fora da Borgonha! Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet e minhas 
considerações)
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“A DUALIDADE DE PIERRE LURTON” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 30/07/2021

 “Régisseur” do Chateau Cheval Blanc e do Chateau d´Yquem, conduz também seu projeto pessoal, o Chateau Marjosse.
 O termo “cru”, largamente empregado no setor vinícola, é utilizado para qualificar um vinhedo de potencial superior, capaz de produzir vinhos de destaque. Ele 
caracteriza e é um atributo do vinhedo, não do produtor. Cabe, no entanto, ao ser humano, no caso o responsável pela propriedade, saber extrair o potencial que forças 
da natureza caprichosamente ali reuniram. A tarefa é complexa e não há um manual de procedimentos que garanta sucesso. Além de embasamento técnico, contam muito 
experiência, talento e sensibilidade. A que grau esse conjunto de exigências deve chegar quando se trata de responder por um vinho que tem o status de mítico? 
 Pierre Lurton é “régisseur” do Château Cheval Blanc (e do Château d’Yquem), um dos oito vinhos considerados a elite da elite dos rótulos bordaleses (junto com 
Lafite Rothschild, Mouton Rothschild, Latour, Margaux, Haut-Brion, Ausone e Petrus). Localizado em St-Émilion, é um vinho precioso, qualidade explicável, em parte, pela 
particularidade do solo, responsável pela composição majoritária, cerca de 60%, de uva cabernet franc. Em nenhum outro lugar ela se expressa tão bem, garantindo ao 
Cheval Blanc uma personalidade própria, incontornável. Quando começou no Cheval Blanc, aos 35 anos, telefonou para seu tio, André Lurton (1924-2019), nome de peso 
e dono de várias propriedades em Bordeaux, para lhe dizer que tinha sido contratado para conduzir os vinhos do Chateau, recebeu como resposta: “Mesmo que você faça 
muita besteira o Cheval ainda vai ser excepcional”.
 Pierre assumiu o comando técnico da propriedade em 1991, substituindo Jacques Hebrard, responsável pela reputação que o Chateau alcançou após a Segunda 
Guerra. Devido à alta tributação sobre heranças na França, o Cheval Blanc, que pertencia à mesma família havia 150anos, foi vendido em 1998 ao poderoso presidente 
do grupo LVMH, Bemard Arnault, e a seu amigo, o empresário belga Albert Frere (1926-2018). Lurton não só foi confirmado no cargo como ampliou suas atribuições, 
assumindo a direção-geral do Chateau Na nova função, que exigia contato mais próximo com a mídia e os negociantes de Bordeaux, Pierre pode se valer de seu enorme 
poder de comunicação. 
 Embora a família tivesse tradição e fortes laços com o setor vitivinícola bordalês. A intenção de Pierre era ser médico. Isso até fazer um estágio durante a safra de 
1980 no Clos Fourtet, Premier Grand Cru Classé “B” de St-Émilion, pertencente ao pai, Dominique, e seus irmãos. Foi uma revelação. Ficou lá até entrar no Cheval Blanc, 
escolhido em meio a quase 50 candidatos. 
 Nessa altura, Pierre já tinha um pé no Chateau Marjosse, propriedade histórica datada do século XVIII, localizada na região de Entre-Deux-Mers, cerca de 15 
quilómetros ao sul do Cheval Blanc, que pertencia a um general do exército francês e de quem ele começou alugando algumas parcelas de vinhas. 
 Era sua ocupação nas horas (noites) vagas e fins de semana. A área não lhe era estranha. Pierre nasceu a poucos quilômetros dali, onde seu pai tinha uma vinícola, 
e desde menino frequentava a casa... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-um-dos-vinhos-que-compoe-a-elite-de-
uma-elite.ghtml

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-um-dos-vinhos-que-compoe-a-elite-de-uma-elite.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-um-dos-vinhos-que-compoe-a-elite-de-uma-elite.ghtml
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“A PISA E O LAGAR” - MARCELO COPELLO
BLOG – 23/09/2008

 O segredo dos melhores vinhos do Douro está nos calcanhares humanos que extraem corpo, sabor e longevidade à bebida.
Fazer vinho em lagares é uma prática que remonta à Roma Antiga. Alguns deles, ainda em uso no Douro, são antiguidades. Um lagar é um tanque retangular baixo, de 
tamanho variável, quase sempre de pedra (granito) onde homens pisam os cachos de uva e o mosto (suco) da uva fermenta. Hoje, há lagares de cimento, inox, ou mesmo 
antigos de pedra revestidos de aço inox com controle de temperatura. O mais comum é o de cerca de 80 cm de altura e capacidade de 7,5 mil litros.
 O lagar é tradicionalmente usado na elaboração de vinhos do Porto, mas não de qualquer exemplar, só uma minoria. A pisa é trabalhosa e dispendiosa, pois necessita 
de muita mão-de-obra, assim, é reservada apenas aos melhores vinhos, como os Vintage, e conforme a casa, a outras categorias. Os Portos “correntes” (Rubys e Tawnys), 
que representam 88% da produção deste tipo de vinho, não são pisados e sim elaborados em prensas, como qualquer vinho de mesa. Hoje, alguns vinhos de mesa do Douro 
mais top são também elaborados em lagares.
POR QUE USAR LAGARES? - Para a elaboração de certos tipos de vinho (não apenas Porto) a pisa das uvas em lagares traz vantagens fundamentais. Antes de explicá-las 
lembremos que:
• A cor e outras substâncias que dão sabor e corpo aos vinhos vêm das cascas das uvas e são extraídas pela maceração, que acontece antes e durante a fermentação. 
Quanto mais intenso e demorado este ato de espremer as uvas, mais cores e sabores trará ao vinho;
• Os vinhos do Porto têm maceração muito curta, já que são fortificados com aguardente vínica, que é acrescentada no meio da fermentação, interrompendo a extração 
de cor e outras substâncias;
• A aguardente acrescentada é incolor e representa cerca de 23% do volume final do Porto.
 Como então obter um vinho tão escuro e encorpado como um Porto Vintage, tendo pouco tempo para extrair cor e, ainda por cima, diluindo-o em um líquido incolor? 
Lembre que o Porto Vintage é um dos vinhos mais escuros do mundo, quase uma tinta preta, e só tem uns dois ou três dias de maceração, enquanto outros vinhos ao redor 
do mundo têm dez, 20, até 30 dias de maceração.
 A solução é a pisa em lagares. O calcanhar humano, ao pressionar as uvas contra o chão áspero de granito, proporciona um elevadíssimo nível de extração, não 
apenas de cor, mas também de outros componentes e ácidos, tão necessários ao corpo, sabor e longevidade do vinho. Uma prensa, se usada para tentar extrair tanto do 
mosto, poderia extrair também gostos amargos, herbáceos, ou outros paladares indesejados ao vinho. Para conseguir isto não há nada melhor que o lagar tradicional... 
Leia a reportagem completa em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/a-pisa-e-o-lagar_8605.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/a-pisa-e-o-lagar_8605.html
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“OS CINCO SENTIDOS DO VINHO: COMO APRECIAR A BEBIDA 
COM PERDA DE ALGUNS DELES” - SUZANA BARELLI

ESTADÃO - PALADAR – 26/06/2021

  O Conheça a história de um casal de cegos, que trabalha com vinhos em Belém do Pará, e do sommelier que sentiu no nariz os efeitos colaterais da covid-19. 
 Tato vem da sensação da bebida na nossa língua, dos taninos macios ou adstringentes ou das borbulhas do espumante, que quase fazem cocegas na boca. Mas e 
quando um desses sentidos não pode ser percebido? Há uma história de perseverança do casal de cegos, que trabalha com vinhos em Belém do Pará e, durante a pandemia, 
criou o Avintura Vinhos Finos@avinturavinhosfinos). Nubia de Freitas é cega, e Thomy Athos tem uma doença que lhe faz perder a visão – atualmente ele só enxerga vultos. 
Juntos há quase 15 anos, os dois descobriram o vinho em uma viagem para Bento Gonçalves (RS) dez anos atrás. Gostaram tanto da bebida que decidiram aprender mais. 
A maior aventura da dupla foi viajar sozinhos para a Europa, visitando vinícolas.
 O Avintura começou com a venda de três vinhos para o Dia dos Namorados do ano passado, mas cresceu depois de um curso para empreendedores que fizeram na 
EducaVinhos. Atualmente são 50 e poucos rótulos no portfólio, entre nacionais e importados. As campanhas de venda são criadas pela dupla no Canvas, com o auxílio de 
aplicativos de voz, e eles pedem ajuda a amigos nas dificuldades. 
 “Antes feito do que perfeito”, é o lema do casal. Para promover seus vinhos, eles fazem lives unindo música com vinho. Tem dado certo: para gerir o negócio, Thomy 
passou a trabalhar meio período e não mais o dia inteiro como professor de música. “Sabemos das nossas dificuldades, mas queremos ser vistos como empreendedores 
normais”, afirma Nubia.
 Os demais sentidos vêm sendo postos à prova com acovid-19. A perda da capacidade de sentir aromas e sabores é um dos efeitos colaterais desta doença, o que tira o 
sono de muitos profissionais do vinho. Pior, em alguns casos, os aromas e cheiros se transformam em notas desagradáveis, fato conhecido como parosmia. Para o sommelier 
Gianni Tartari, por exemplo, o aroma de maracujá, nota encontrada em muitos sauvignon blancs, se tornou insuportável. “No começo da doença qualquer alimento quente 
tinha o mesmo gosto”, lembra ele.
 Em reportagem na revista inglesa Decanter, a ONG inglesa Abscent, criada para ajudar pessoas que sofrem de anosmia (perda da capacidade de sentir cheiros) ou 
parosmia, estima que 60% das pessoas com covid terão problemas com cheiros e gostos e, em 10% deles, vai demorar para voltar ao normal... Leia a reportagem completa 
em: https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,os-cinco-sentidos-do-vinho-como-apreciar-a-bebida-com-a-perda-de-alguns-deles,70003753945

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,os-cinco-sentidos-do-vinho-como-apreciar-a-bebida-com-a-perda-de-alguns-deles,70003753945
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“OS TINTOS DA ÁUSTRIA AMADURECEM...”  - JANCIS ROBINSON
JR – 31/07/2021

 
 Eu estava degustando uma grande variedade de vinhos austríacos outro dia e me peguei espalhando GVs como confete nos tintos. É certo que muitos dos vinhos são 
listados no Reino Unido pela The Wine Society, que é notoriamente não agarradora em sua política de preços. Mas não estou sozinho em pensar que os tintos austríacos 
geralmente têm preços baixos.
 Clemens Riedl administra um loja varejista on-line de vinhos na Áustria, Trinkreif, especializado em vinhos finos maduros de todo o mundo. Ele regularmente reclama 
que muito poucos tintos austríacos alcançam o preço que merecem em vista de sua qualidade.
 Os melhores vinhos tintos austríacos ainda têm preços muito baixos em comparação com seu grupo internacional de pares. Além disso, o aumento ao longo do tempo 
refletido nos preços do mercado secundário é muito pequeno. Bom para o consumidor, não para o comerciante. É uma pena que os consumidores austríacos dificilmente 
estejam dispostos a esperar que o vinho amadureça para realmente demonstrar o seu potencial e complexidade.
 É por isso que começamos há alguns anos a investir, entre outros, nos melhores vinhos tintos austríacos a serem lançados em nossa adega pelo menos cinco anos 
após o lançamento das vinícolas. Com a Blaufränkisch, temos uma fantástica variedade de uva local no que diz respeito à longevidade e melhoria ao longo do tempo. Tenho 
certeza de que é apenas uma questão de tempo que isso seja reconhecido de forma mais ampla e também se reflita nos preços. ‘
 No momento, apenas um punhado de tintos austríacos alcançam preços de mais de € 100 a garrafa na Áustria e eles tendem a estar mais próximos do estilo 
concentrado de carvalho admirado pelos austríacos no passado, em vez de estilos contemporâneos mais frescos. Exemplos óbvios incluem a mistura Mystique de René Pöckl, 
a mistura de produtores e uvas The Wild Boys do Club Batonnage, Hengstberg Pinot Noir de Clemens Strobl e os vinhos de Schloss Halbturn. Não que muitos tintos austríacos 
custem mais de € 50 e a grande maioria muito menos.
 Talvez seja porque a Áustria está tão intimamente associada aos vinhos brancos, aqueles feitos com sua própria uva Grüner Veltliner (outro tipo de GV) em particular, 
que os preços dos tintos têm diminuído.
 Riedl está planejando um evento para o próximo ano, durante o qual alguns profissionais influentes podem comparar os melhores exemplos de Blaufränkisch austríaco 
com alguns dos vinhos tintos mais famosos do mundo. (A Pöckl vangloria-se em seu site de que uma safra de sua mistura misteriosa Mystique - não 100% Blaufränksich 
- ‘venceu’ o famoso Ch Lynch-Bages de Bordeaux.) Como a maioria dos países produtores de vinho, a Áustria passou por uma fase no final do século passado. adoração 
indevida de variedades de uvas francesas importadas em detrimento das suas próprias. Também havia uma tendência marcada para misturas, ou cuvées, de uvas locais 
com, digamos, Cabernet ou Merlot em vez de vinhos de uma única variedade.
 Mas nos últimos 10 anos, aproximadamente, a uva Blaufränkisch tem sido cada vez mais reconhecida como uma especialidade austríaca da qual se orgulhar e muitos 
dos tintos mais respeitados da Áustria são agora feitos exclusivamente de Blaufränkisch. Esta é a variedade conhecida como Kékfrankos na fronteira com a Hungria, e 
variantes de Frankovka e Limberger em outros lugares. Produz vinhos de cor profunda com caráter real (frutas vermelhas e pimenta), taninos (para que tenham longevidade), 
bem como frescor e capacidade de expressar terroir (ambas qualidades da moda do século XXI). Os vinhos podem diferir enormemente e, de outra forma, me lembraram 
de um beaujolais cru, um bom vinho tinto e, naqueles com mais espinha dorsal, um Syrah do norte do Ródano. Talvez eles apenas provem de Blaufränkisch?
.....................Uma degustação de quatro safras mais antigas deste vinho em 2002 demonstrou o quão bem o Blaufränkisch envelhece - no entanto, 2006, 2013 e 2017 
foram vendidos pela The Wine Society por menos de £ 13 a garrafa. Safras maduras de Leithaberg, feitas na famosa propriedade biodinâmica de Birgit Braunstein, eram 
oferecidas por menos de £ 20 a garrafa.
 Mas não é apenas Blaufränkisch que torna os tintos austríacos interessantes, especialmente para aqueles que gostam de valor. Muito mais amplamente plantada do 
que a Blaufränkisch, e a uva de vinho tinto mais comum do país, é a Zweigelt, um cruzamento feito na década de 1920 entre a Blaufränkisch e outra uva de vinho tinto 
austríaca St Laurent. Certamente não conquistou o respeito de seu pai mais conhecido, mas eu sou um fã. Pode produzir vinhos exuberantemente frutados e cheios de 
charme na juventude. E a própria St Laurent pode produzir vinhos aveludados e lisonjeiros que são um pouco como Pinot Noir com esteróides.
 Em suma, a Áustria é um rico campo de caça para os amantes do vinho tinto - especialmente para aqueles que procuram tintos que não sejam muito alcoólicos. Dos 
23 tintos austríacos que experimentei recentemente, apenas um era tão forte quanto 14% - e aquele de 2006 tinha o gosto de uma explosão do passado - enquanto sete 
tinham níveis de álcool de 12% ou 12,5%... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/destruction-ahr-valley

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.jancisrobinson.com/articles/destruction-ahr-valley


11VINOTÍCIASVIAGENS

DATAS DO ROTEIRO SERÃO DETERMININADAS ASSIM QUE AS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS 
MELHORAREM - VAMOS AO ... VALE DO SÃO FRANCISCO

 Atualmente a vitivinicultura no Vale do São Francisco conta com cerca de 400 hectares de vinhedos, que produzem aproximadamente de 4 milhões de 
litros de vinhos finos tranquilos e espumantes por ano. 
 O vinho do Vale do São Francisco representa 15% da produção nacional. O clima semiárido, com temperatura média anual de 26ºC e índice pluviométrico 
de 550m concentrado nos meses de janeiro a abril, permite a produção de uvas durante o ano todo, sendo possível colher entre duas e três safras anualmente. 
Nesta produção, 70% dos rótulos são espumantes, 29% são vinhos tintos e 1% são de vinhos brancos. 
 Roteiro Final e Valores em construção. 

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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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA - 20.SET A 05.OUT.2021

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

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

individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para tintos e rosés) são cultivares de 
uvas costeiras resistentes à filoxera. As videiras têm idade indeterminada, provavelmente com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco 
e cultivadas no método tradicional de vaso.

ROTEIROS COMPLEMENTARES E OPCIONAIS PELA COSTA AMALFITANA E NÁPOLES EM 2021.
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 
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

UM SOMMELIER DE NOVA YORK ATEOU FOGO EM TERRAÇOS DE RESTAURANTES CONCORRENTES
 O renomado sommelier nova-iorquino Caleb Ganzer foi acusado de incendiar os terraços de restaurantes rivais. Caleb Ganzer, 35, foi flagrado por 
câmeras de segurança incendiando estruturas de madeira montadas do lado de fora por dois restaurantes, um em janeiro e outro em julho, de acordo com os 
bombeiros de Nova York.
 Essas instalações, do tipo das que se multiplicaram nas calçadas da Big Apple para abrigar comensais durante a pandemia, foram danificadas, mas o 
desastre não deixou ninguém ferido, afirmaram os bombeiros nesta quarta-feira (28 de julho).
 O sommelier também foi filmado colocando fogo em uma pilha de lixo em junho, com os três incidentes ocorrendo entre meia-noite e 4h30.
 Caleb Ganzer, nomeado Sommelier do Ano em 2017 pela revista Food and Wine, foi acusado de duas acusações de incêndio criminoso e outras 
acusações, incluindo colocar outras pessoas em perigo.
 O Corpo de Bombeiros de Nova York não estabeleceu o motivo dos incêndios causados por Ganzer, diretor associado de um luxuoso bar de vinhos de 
Nova York, a Supernatural Wine Company. O sommelier já foi colocado de licença, disse o restaurante ao The New York Times... Leia mais em: https://www.
larvf.com/un-sommelier-de-new-york-mettait-le-feu-aux-terrasses-des-etablissements-concurrents,4762599.asp (Fonte – Revue du Vin de France 
- Redação – com AFP - 30/07/2021)

CHAMPAGNE OPTA POR VIDEIRAS MAIS ESPAÇADAS EM NOME DA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA
 É uma revolução no Champagne: o sindicato dos vitivinicultores autoriza a partir de 2023 a plantação de vinhas mais espaçadas, violando uma regra de 
um século. Uma decisão que não é unânime entre os Champenois.
 Até agora, as especificações para os viticultores de Champagne exigiam que os viticultores plantassem vinhas cujo espaçamento entre linhas não pudesse 
ultrapassar 1,5 metro. Uma obrigação que se seguiu à “crise da filoxera”, enquanto “antes as vinhas eram plantadas em multidões”, explica Arnaud Descote, 
diretor dos serviços técnicos da Comissão Interprofissional do Vinho Champagne (CIVC).
 As novas especificações, a serem elaboradas em breve, permitirão as vinhas ditas “semi-largas”, espaçadas entre 2 e 2,2 metros, e superiores, em 
torno de 2 metros contra 1,20 a 1,30 metros atualmente. “O objetivo é apoiar a transição agroecológica essencial, adaptando os vinhedos de Champagne 
às mudanças climáticas, preservando a qualidade e tipicidade do vinho Champagne, bem como a sustentabilidade econômica das fazendas” afirma Maxime 
Toubart, presidente da SGV (20.000 membros, quase 99% dos viticultores).
 A decisão, tomada quinta-feira 29 de julho em Epernay por segundo ele “uma grande maioria” do Conselho de Administração do Sindicato, toma nota 
dos resultados de um estudo encomendado pela SGV e realizado desde 2006 em parceria com o INAO (Instituto Nacional de Origem e Qualidade) e o CIVC, 
que reúne viticultores e casarões.
Redução das emissões de gases de efeito estufa em 20% - De acordo com este levantamento de longo prazo, as vinhas mais espaçadas permitiram reduzir 
as emissões de gases com efeito de estufa em 20% graças à utilização de equipamentos mais eficientes e eficazes do que os atuais tratores e colheitadeiras. 
De acordo com o estudo, as trepadeiras semigrandes também são mais resistentes a doenças e riscos climáticos. Eles têm “menos folhas e, portanto, em um 
contexto de mudanças climáticas, menos risco de pegar doenças e transmiti-las. A manutenção do solo também é facilitada”, explica Descote.
 “Também são mais resistentes à seca e requerem menos insumos”, sublinha Vincent Legras, viticultor que faz experiências desde 2007 nas alturas de 
Chouilly, perto de Épernay, por volta de trinta ares. Um “experimento conclusivo”, diz ele. Com 4.000 a 6.000 vinhas por hectare, contra cerca de 8.000 das 
ditas “videiras estreitas”, a queda da produção é estimada em cerca de 20%. Já o semigrande pode, segundo os experimentos realizados, produzir até 12.400 
kg por hectare, ou seja, a média fixada pela denominação entre 2007 e 2019 para atender o mercado mundial.

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/un-sommelier-de-new-york-mettait-le-feu-aux-terrasses-des-etablissements-concurrents,4762599.asp
https://www.larvf.com/un-sommelier-de-new-york-mettait-le-feu-aux-terrasses-des-etablissements-concurrents,4762599.asp
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EXTINÇÃO DO MODELO DE CHAMPENOIS - Esta atualização é, no entanto, fortemente contestada pela CGT-Champagne: “sob a cobertura de preocupações 
ambientais, estamos estabelecendo um projeto econômico para reduzir custos”, avalia Patrick Leroy, seu secretário-geral. O estudo estima a redução dos custos 
de produção em 20%, principalmente por causa da mecanização mais eficiente possibilitada. “Essas estratégias destroem empregos, cerca de 20 a 25% menos 
dos cerca de 10.000 empregos no setor”, disse Patrick Leroy. Ele também evoca o impacto negativo em uma paisagem cujos setores são classificados como 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco, denunciando “a extinção programada do modelo Champagne”............... A SGV também decidiu introduzir novas 
variedades de uvas, ao lado da Chardonnay, Pinot Meunier e Pinot Noir. (Com AFP)... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-champagne-opte-pour-des-
vignes-plus-espacees-au-nom-de-la-transition-agro-ecologique,4762598.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Redação com AFP – 29/07/2021).

https://www.larvf.com/la-champagne-opte-pour-des-vignes-plus-espacees-au-nom-de-la-transition-agro-ecologique,4762598.asp
https://www.larvf.com/la-champagne-opte-pour-des-vignes-plus-espacees-au-nom-de-la-transition-agro-ecologique,4762598.asp
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