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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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BAROLO CLASSICO 1961 – PIEMONTE – ITÁLIA
 
 Não é todo dia que se bebe um vinho com 60 anos de guarda que se mostra íntegro como este Barolo. E melhor 
quando se comemora os 60 anos de idade de um grande amigo. Beber um vinho destes é beber história; afinal ele 
viu o russo Yuri Gagarin tornar-se o primeiro homem a entrar no espaço. Estava em guarda quando em 1967, na 
África do Sul, ocorreu o primeiro transplante de coração e em maio de 1968, o primeiro transplante de coração foi 
realizado no Brasil. Em novembro de 1962 foi gravado o primeiro disco dos Beatles – “Please, Please, Me”. Janis Joplin 
era o símbolo do movimento de contracultura na música. No final da década teve início o tropicalismo, importante 
movimento cultural brasileiro e em 1969 foi realizado o Primeiro Festival de Woodstock nos Estados Unidos. Este 
vinho esteve maturando enquanto em outubro de 1969, foi enviado o primeiro e-mail da história entre computadores 
localizados em áreas distantes. Viu a Queda do Muro de Berlim, a desintegração da União Soviética...E sobretudo, 
mostrou a longevidade dos Barolos.
 A tradição de Barolo na linha clássica, era de colocar junto os melhores vinhos de vários lugares. Pois cada um 
tinha a sua característica dominante: de La Morra esperava-se que fosse mais elegante; Serralunga e Castiglione, que 
tivessem mais estrutura... Assim, o ideal era pegar os melhores vinhos e fazer um blend. Esse era o ideal do Barolo 
clássico. 
 Alcatrão e rosas são os dois descritores mais associados a Nebbiolo, a uva tinta cultivada, quase exclusivamente, 
no Piemonte da Itália, onde alcançou fama sob os rótulos dos vinhos incríveis e envelhecidos de Barolo e Barbaresco. 
Caracterizado por taninos macios na maturidade, alta acidez, frutas de cereja e framboesa nos vinhos mais jovens 
e aromas e sabores de trufas nos mais maduros, a Nebbiolo merece sua reputação. Infelizmente, a variedade de 
maturação tardia é bastante delicada e está sujeita a doenças, bem como a danos causados pelo granizo que 
freqüentemente atinge a região.

Uvas: 100% Nebbiolo.

Notas de Degustação: De cor rubi muito claro, decantado por conta da quantidade de borras, possui aroma de 
couro, rosas e flores secas, terra molhada, e trufas. Paladar elegante, com taninos finos e delicados com boa acidez, 
de boa persistência, num fim de boca de muito frescor e finesse. Um vinho para degustar com emoção, num belo 
momento de reflexão e inspiração!!!

Estimativa de Guarda: Estava num ótimo momento para ser bebido.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas, filé mignon, aves e carnes de caças assadas, risotos de cogumelos.

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

Faixa de Preço – Estelar

Bebido em comemoração ao aniversário de 60 anos de um amigo.
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VEGA SICILIA ÚNICO 1994 – RIBERA DEL DUERO - ESPANHA
 
 Vega-Sicilia é uma das mais prestigiadas vinícolas da Espanha. Segundo o Guia Peñin, a “Vega Sicília produz os 
melhores vinhos da Espanha”. A vinícola foi fundada em 1864, por Eloy Lecanda e representa uma verdadeira lenda 
na história do vinho tinto espanhol. 
 Ao longo de sua história, a vinícola tem pertencido a diferentes proprietários, mas manteve uma personalidade 
inquestionável, elaborando vinhos elegantes, concentrados e destinados à maturidade. 
 Em 1982, El Enebro SA, uma empresa da família Mezquíriz Álvarez, adquiriu a vinícola e os vinhedos do 
empresário venezuelano Miguel Neumann e desenvolveram uma modernização das técnicas de vinificação exigidas 
pelo setor do vinho com o processo tradicional de produção. A área das vinhas foi ampliada e as antigas videiras de 
quase meio século de idade foram replantadas.

Uvas: Corte de 80% Tempranillo, 13% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot e 2% de castas não declaradas.

Notas de Degustação: cor rubi ainda de boa intensidade. Aromas evoluídos de frutas vermelhas e negras, nota de 
mentol, muita especiaria doce como baunilha, defumados, couro, café e tabaco. Um vinho de grande complexidade 
aromática. No paladar se mostra muito elegante, com taninos macios, bela textura, volume de boca e qualidade. A 
acidez e álcool estão na medida e a madeira muito bem integrada ao conjunto. Com o tempo de taça aparecem os 
toques tostados, de baunilha e coco. Um vinho longo, com fim de boca de bom frescor e concentração de sabor. 

Estimativa de Guarda: estava num ótimo momento para ser bebido, mas certamente aguentaria mais alguns anos. 

Reconhecimentos Internacionais: 96RP; 96WS; 95WE.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas, filé mignon, aves e carnes de 
caças assadas, risotos de cogumelos. 

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

Faixa de Preço – Estelar

Bebido em comemoração ao aniversário de 60 anos de um amigo.
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 O Vale do Rhône apresenta uma produção de vinho heterogênea, marcada por algumas denominações de prestígio como Côte Rôtie, Hermitage ou Chateauneuf-du-
Pape. Aliás, se há vinho francês que todos merecem provar, é provavelmente o Chateauneuf-du-Pape.
 Enquanto o Norte tem uma produção de 10% do volume regional, em geral com denominações de alta qualidade (o melhor vinho do Rhône é o Hermitage, cujos 
vinhedos ficam próximos de Tain), o Sul é largamente coberto pelos vinhos AOC Côtes du Rhône proporcionando simples, mas com algumas exceções notáveis. A região 
sul do Côtes du Rhône produz vinhos tintos robustos e condimentados, reconhecidos internacionalmente pela famosa denominação Chateauneuf-du-Pape, que é de longe 
a denominação mais lembrada do Rhône Sul, que se estende do sul de Lyon até Avignon. A vinha contém uma grande variedade de castas: syrah, grenache, mourvèdre, 
cinsault, marsanne, roussanne, viognier.
 O vinhedo do norte é plantado principalmente em encostas nas margens esquerda e direita do rio Rhône. O sul apresenta paisagens muito mais variadas, entre 
colinas, relevo íngreme, planícies aluviais, planaltos e terraços.
 Ao sul de Valence, o Vale do Rhône se abre para dar às áreas de vinhedos mais planas e menos estreitas. As melhores vinhas estão plantadas em solos de cascalho e 
pedregulhos. Estes solos armazenam o calor durante o dia e aquecem as vinhas à noite, o que promove o amadurecimento das uvas.
 A região tem um clima mediterrâneo, com invernos amenos e verões quentes muito secos. Além do risco de seca, as vinhas suportam o poderoso mistral. Os viticultores 
devem protegê-los com quebra-ventos. O rendimento médio difere conforme a denominação: de 44hl / ha para as Côtes du Rhône Villages a 35hl / ha para Chateauneuf-
du-Pape.
 Chateauneuf-du-Pape fica na parte inferior do Vale do Ródano, perto da fronteira com a Provença. O nome significa “o novo castelo do papa” e se refere a uma 
época em que a sede da Igreja Católica Romana – o Vaticano, mudou para Avignon (entre 1309-1377). A região tem registros de vinhedos que datam do Século 11–, mas 
a produção de vinho está instalada na região há muito mais tempo.
 Chateauneuf-du-Pape é um dos 19 crus oficiais da região vinícola de Côtes du Rhône. 
 A denominação Châteauneuf-du-Pape foi a primeira AOC (Appellation d’Origine Controllée) de vinho francesa, criada em 1936. Existem 320 viticultores registrados 
no sindicato de produtores de Chateauneuf-du-Pape, com 7.746 acres de vinhedos (3.134 hectares) na região, que produzem em média 14 milhões de garrafas por ano.
 Quase 75% dos vinhedos são dedicados a Grenache (também conhecida como Garnacha) e cerca de 30% das vinícolas são certificadas organicamente pela União 
Européia.
 Chateauneuf-du-Pape é composta por cinco comunas: Chateauneuf-du-Pape, Courhézon, Orange, Bédarrides e Sorgues (ordenadas da maior para a menor). 

TERROIR DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE: Do ponto de vista para descomplicar a conversa, Chateauneuf-du-Pape não é nada mais do que um planalto e algumas colinas 
baixas e ondulantes que desaguam no rio Rhône (Ródano). Mas, para um especialista, a região é uma miríade complexa de solos, encostas sutis e micro-terroirs que definem 
os melhores vinhos da denominação.
 Solos: Existem três solos principais encontrados em Chateauneuf-du-Pape, incluindo galets roulés (pedras arredondadas sobre areia, argila vermelha rica em ferro), 
safres (solos com predominância de areia) e eclats calcaires (mais cor de giz, rico em calcário argilas). Vinhos mais robustos com tanino mais alto tendem a vir de solos à 
base de argila. Vinhos mais aromáticos e elegantes tendem a crescer em solos com maior prevalência de areia.
 Efeitos do Sol: Chateauneuf-du-Pape recebe em média 2.800 horas de sol por estação de cultivo, o que a torna uma das mais ensolaradas da França. 
 Planalto La Crau: Uma característica notável na região é o Planalto La Crau. Esta área elevada é o lar de alguns dos castelos mais famosos da região e é marcada 
por pedras redondas sobre argilas vermelhas ricas em ferro deixadas durante a Idade Villafranchiana (entre a Idade do Gelo e a Época do Plioceno - cerca de 1–3 milhões 
de anos atrás).

O CLIMA DA REGIÃO: Os solos e as vinhas velhas não são os únicos a moldar o caráter dos vinhos. Você também precisa considerar o clima. De modo geral, Chateauneuf 
du Pape é um clima mediterrâneo que geralmente oferece clima quente, seco e ensolarado no verão, com inverno frio, mas raramente congelante. O clima no sul do Rhône 
também é moldado por sua proximidade com o rio Ródano.
 Os mistrais, nome dado aos ventos fortes, frios e secos que sopram de norte a sul são um fator importante no carácter dos vinhos. Esses ventos, que podem atingir 
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velocidades superiores a 60 milhas por hora, ajudam a manter o ar e as frutas limpos, ao mesmo tempo que retiram o excesso de água.
 Os ventos mistral, com seus efeitos positivos, são parte do motivo pelo qual tantos produtores podem usar técnicas de agricultura orgânica e biodinâmica em 
Chateauneuf du Pape. Os ventos açoitam a região cerca de 100 dias por ano. Quando os mistrais atingem a região, duram de um a três dias antes de se dissiparem.
 O mistral é um componente chave para a região. Em parte, é o que permite que tantos produtores usem técnicas de agricultura orgânica e biodinâmica. Os ventos 
frios, muitas vezes fortes, mantêm as vinhas, os solos e as uvas mais limpos, mais higiênicos e ajudam a reduzir o potencial de doenças e de pragas de insetos. Nos anos 
extremamente quentes e secos, os mistrais também podem ajudar a resfriar os solos e as vinhas. Claro que também existem potenciais problemas negativos, especialmente 
para os rebentos e vinhas, que podem quebrar, durante os ventos fortes.
 Do ponto de vista do clima, Chateauneuf du Pape é um candidato à região produtora de vinho mais consistente e sortuda desde 1998. É claro que algumas safras 
são melhores do que outras. Mas, com exceção das enormes inundações que devastaram a região em 2002, safra após safra tem variado de boa a ótima e alguns anos até 
excepcionais!
 Chateauneuf du Pape é a região produtora de vinho mais ensolarada da França, com uma média de 2.700 horas de sol por estação de cultivo. A região recebe menos 
chuva do que a maioria das principais denominações produtoras de vinho, com uma precipitação média de 680 milímetros, (27 “) por ano. A mudança climática, devido ao 
aquecimento global, afetou Chateauneuf du Pape. A principal mudança ocorrida são as datas de colheita, que saltaram de outubro para o início de setembro.

A DENOMINAÇÃO: Chateauneuf-du-Pape é uma denominação de vinho francesa conhecida por suas ousadas combinações de 
vinhos tintos à base de Grenache. Oficialmente, a região produz vinhos tintos e brancos com até 13 uvas diferentes. (Extraoficialmente, 
existem 20 variedades utilizadas na região!).
 Na década de 1930, por esforço do Barão Pierre Le Roy de Boiseaumarié, com sua preocupação com o crescimento de 
falsificações e a produção desleixada de alguns produtores da região o motivaram a liderar um comitê que estabeleceu regras 
específicas para a elaboração do vinho, demarcando a área onde deveriam estar os vinhedos e modo de produção. Foi criado, 
assim, o protótipo das Denominações de Origem, conhecido como Appellation d’Origine Controllée (AOC), em francês.
 Apesar de sua importância histórica e de ser a denominação de maior prestígio do sul do Rhône atingindo altos preços, os 
vinhos de Chateauneuf-du-Pape tiveram sua reputação afetada devido a duas questões, principalmente: o estilo do vinho e a 
qualidade variável entre produtores.
 Uma ótima garrafa de Chateauneuf-du-Pape tinto mostra aromas e sabores ricos de framboesa e ameixa. Conforme ele 
evolui, você experimentará notas de couro, caça e ervas. Os francófilos - e os verdadeiros franceses - chamam esse aroma de ervas 
de “garrigue”, em homenagem aos cerrados de sálvia, alecrim e lavanda da região do Rhône.
 Como se isso não bastasse, o Chateauneuf-duPape (ou de forma abreviada CdP) tinto muitas vezes termina com um formigamento 
de morango maduro e doce que marca o fundo da garganta devido ao álcool elevado (comum no vinho CdP). O fim de boca varia 
de doce a seco, dependendo da safra.

 Recomenda-se decantar os vinhos CdP tintos por cerca de uma hora, e menos para vinhos mais velhos. Sirva refrescado, abaixo da temperatura ambiente para reduzir 
a evaporação do álcool em torno de 16–18 ºC.
 Os vinhos tintos envelhecem normalmente de 10 a 20 anos, dependendo do produtor, da safra e do estilo. Os vinhos brancos envelhecem até cerca de 10 anos.

O SABOR E CARÁTER DO VINHO CHATEAUNEUF-DU-PAPE: Embora os vinhos tintos de Chateauneuf du Pape sejam produzidos em uma ampla e diversa gama de estilos, 
eles compartilham as características comuns de cerejas vermelhas e pretas frescas, morango, kirsch, pimenta preta, framboesa preta, especiarias, terra e garrigue (ervas 
frescas típicas da região). As texturas podem ser exuberantes, vigorosas e atraentes quando jovens, e assumir características sedosas com a idade.
 Uma das grandes qualidades que a maioria dos vinhos tintos Chateauneuf du Pape compartilham é a ampla variedade de acessibilidade (o que os ingleses chamam 
de “drinkability”). A maioria dos vinhos Chateauneuf du Pape são deliciosos jovens. A maioria dos vinhos não precisa ser envelhecida ou armazenada antes de ser degustada. 
O fato de terem a capacidade de envelhecer e se desenvolver é igualmente importante.
 Creio que o ponto ideal para a maioria dos vinhos Chateauneuf du Pape é entre 8 e 12 anos de idade. Algumas vinícolas produzem vinhos que podem envelhecer 
décadas, mas não é o caso da maioria dos vinhos da região. Isso é bom, pois é mais do que equilibrado devido à bebida inicial da maioria dos vinhos Chateauneuf du Pape.
 Cerca de 95% da produção de Chateauneuf du Pape é destinada à produção de vinho tinto, enquanto 5% é dedicada à produção de vinho branco Chateauneuf du 
Pape.
 A maioria dos vinhos Chateauneuf du Pape Blanc são melhores em sua juventude, quando a fruta é exuberante, apimentada com sua rica exibição de notas frescas, 
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doces, algumas frutas tropicais e exóticas, cítricas, madressilvas, laranja e especiarias. Muitos desses vinhos brancos Chateauneuf du Pape também oferecem texturas ricas 
e exuberantes. Alguns dos melhores vinhos brancos Chateauneuf du Pape podem envelhecer por décadas, mais notavelmente o Beaucastel Vieille Vignes.
 Vale a pena citar que algumas propriedades também fazem pequenas quantidades de Vin de Paille, um vinho doce feito na maioria das vezes colhendo cachos de 
uvas e secando as frutas em esteiras de palha ou prateleiras antes da fermentação.

HARMONIZAÇÕES RECOMENDADAS: Chateauneuf du Pape é uma das regiões vinícolas mais versáteis para harmonizar vinho e comida. Chateauneuf du Pape é uma 
região vinícola empolgante que produz vinhos tintos cheios de personalidade, que envelhecem e evoluem e a maioria dos vinhos ainda é vendida por preços justos, tornando-
os perfeitos para a mesa de jantar.
 Os vinhos tintos vêm em uma grande variedade de estilos, do grande, ousado e rico, ao opulento, bem como ao elegante e refinado. A diversidade de estilos, 
juntamente com a frescura natural e a qualidade picante do Chateauneuf du Pape tinto tornam-no perfeito para servir com tudo, desde carne grelhada, vitela, porco, caça, 
pato, cordeiro, embutidos, a ensopados e pratos refogados, cassoulet ou ricos pratos de frutos do mar. O Chateauneuf du Pape também é fácil de combinar com muitos 
pratos asiáticos especialmente da cozinha chinesa.
 O vinho Chateauneuf du Pape branco faz excelentes combinações com todos os tipos de peixes, mariscos, lagostas, caranguejos, sushi, vitela, frango, porco, pratos 
com molhos cremosos, pratos de vegetais selecionados e uma ampla variedade de queijo macio.
 O CdP Blanc é mais difícil de encontrar porque apenas cerca de 7% dos vinhedos da região são plantados com uvas brancas. Ainda assim, você encontrará muitos 
produtores que fazem pequenas quantidades que geralmente são uma mistura de uvas brancas da região, mais notavelmente, Grenache Blanc, Clairette e Roussanne.

TABELA DE SAFRAS RECENTES DO CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE:
2011 - Excepcional safra de alto rendimento. Vinhos concentrados, densos e frutados.
2012 - Boa. Os rendimentos médios e as chuvas do final da estação causaram alguns taninos mais amargos. Ainda assim, o aumento dos níveis de ácido sugere capacidade para a idade.
2013 – Boa com cuidados. Rendimentos reduzidos de temperaturas mais frias ao longo da temporada. Procure produtores de qualidade; estes vão envelhecer.
2014 - Boa com cuidados. Esta foi uma safra complicada que exigiu muito trabalho nos vinhedos. Procure produtores de qualidade; estes devem envelhecer.
2015 - Boa. Esta é uma safra de muita fruta refletida nos vinhos. Taninos menos herbáceos e amargos em geral. Ótimos vinhos para beber.
2016 – Excepcional. Uvas felizes, bons vinhos.
2017 - Boa. Menor safra em 40 anos (apenas 9,6 milhões de garrafas). Colheita extremamente difícil devido à seca.
2018 - Boa. Um ano chuvoso e mais frio.
2019 - Boa. Este foi um ano grande e generoso. Espere notas de fruta madura e menor acidez nos vinhos brancos.
OS MELHORES PRODUTORES: As vinícolas que produzem os melhores vinhos: Château de Beaucastel, Henri Bonneau, Clos des Papes, Domaine du Vieux Télégraphe, 
Domaine Bois de Boursan, Domaine Bosquet des Papes, Domaine Chante-Cigale, Domaine Clos du Caillou, Domaine du Mont Olivet, Château de la Gardine, Domaine 
Grand Veneur, Domaine de la Janasse, Château de la Nerthe, Château Rayas, Domaine de la Vieille Julienne.

AS TÉCNICAS DE VINIFICAÇÃO DA GRENACHE: A Grenache é a uva de referência no CdP. Tradicionalmente, os cachos Grenache não são desengaçados (eles vão para 
o fermentador inteiro). Deixar caules adiciona um pouco de amargor, mas também aumenta a capacidade de envelhecimento do vinho. Entretanto, alguns produtores 
fazem desengace parcial ou total, especialmente em safras difíceis, para fazer um vinho mais macio e frutado. Às vezes, as fichas técnicas mais bem elaboradas de alguns 
produtores, dão estas notas de vinificação!).

Vinificação: Carvalho ou não? - A região há muito tempo usa cubas de concreto para fermentar vinhos (como em Bordeaux), mas há muitos produtores que usam cubas de 
aço inoxidável. Essas cubas mantêm as temperaturas baixas enquanto a fermentação esquenta. Alguns produtores optam por fermentadores de barril de carvalho, embora 
isso não seja tão comum. Grenache é muito sensível à oxidação, então o uso de fermentadores de carvalho é mais do que provável para outras variedades.
 Durante a afinação dos vinhos (“amadurecimento”), alguns produtores usam carvalho novo, mas isso geralmente é para variedades diferentes de Grenache. Na 
verdade, Grenache é capaz de produzir um vinho delicioso e rico sem a necessidade de barricas novas. Dito isso, você pode esperar que os vinhos envelhecidos em carvalho 
novo tenham conotações ainda mais doces e defumadas, como o cravo e canela, e muitas vezes incluem variedades mais ousadas como Syrah e Mourvèdre.
 Quase todos os vinhos tintos passam pela fermentação malolática, enquanto a maioria dos vinhos brancos não. A vinificação dos vinhos desta região evoluiu ao 
longo de vários séculos e hoje usa uma combinação de técnicas clássicas combinadas com a tecnologia moderna. Existem algumas diferenças estilísticas entre os produtores, 
o que torna os vinhos CdP mais interessantes ainda de serem provados em degustações horizontais (vinhos de mesma safra), para perceber os estilos de cada um dos 
produtores..................... 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

“SAFRAS TERMINADAS EM “1” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 18/06/2021

 Comemorar uma data especial com um vinho digno da ocasião tem sentido 
redobrado: o momento é valorizado e o vinho ganha outra dimensão. A sensação que 
o vinho provoca é diferente e é justamente essa a definição de um bom vinho: mexe 
com a emoção. Passa a ser um vinho com alma, que fica vinculado às circunstâncias 
e gravado na memória. 
 É o que norteia o velho costume europeu de colecionar garrafas com o ano 
de nascimento dos filhos. Abrir esses vinhos significa que as melhores expectativas 
acumuladas com o passar do tempo se concretizaram. Idem, sem dúvida, para 
celebrar aniversários de casamento. E é uma remissão ao passado, em particular 
se garrafas forem abertas periódica e parcimoniosamente, compondo um histórico 
associado à evolução dos vinhos ao longo dos anos. 
 Condições climáticas variam de região para região, o que implica vindimas 
eventualmente não tão boas em determinados lugares, mas excelentes em outros. 
Não faltam ótimos vinhos de safras terminadas em “1” para brindar agora em 
2021. Desde garrafas com 10, 20 ou mesmo 60 anos. Vale partir em busca delas, 
tarefa nem sempre muito fácil, pois são poucos os comerciantes que comercializam 
safras com certa idade. Outro caminho é através das casas de leilões. Entre as mais 
respeitadas internacionalmente estão as inglesas Sotheby’s e Christie’s, sediadas 
em Londres, com escritórios nos centros mais importantes mundo afora. Antes de 
começar a peregrinação, algumas recomendações.
 Rótulos de 2011ou 2001 de boa estirpe estão ainda relativamente jovens, 
não havendo grande risco de os vinhos terem passado do ponto ideal de consumo, 
garantia que não se tem em exemplares com mais de 30 anos, já que nunca se 
tem certeza do percurso e das condições de armazenamento da garrafa até chegar 
ao local onde se encontra disponível. Diante disso e ainda assim com ressalvas, é 
fundamental que o fornecedor seja confiável e tenha bom nome na praça. Cabe, 
em todo caso, atentar se o nível do líquido não está muito baixo, se a rolha não 
está saltada e o lacre está intacto, e se o rótulo não está manchado, um indício 
de vazamento... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/
coluna/jorge-lucki-otimos-vinhos-de-safras-de-anos-terminados-em-1.
ghtml

“VINHO COM BRETT, DEFEITO OU 
QUALIDADE?” -   MARCELO COPELLO

BLOG - 17/06/2021

 Cachorro molhado, cavalo suado, estábulo, remédio… o assunto é mesmo 
vinho?
 Quem me acompanha já deve ter lido várias vezes em minhas descrições de 
vinhos a palavra “Brett”, que é o apelido de Brettanomyces ou Dekkera bruxellensis. 
Esta levedura é terreno polêmico no mundo do vinho. Uns gostam, outros não.
 Mas o que é Brett como ela ataca? Como evitá-la? Que aromas/sabores causa 
no vinho? A Brett pode ser tolerável ou benéfica ao vinho?
 Tentarei de forma sucinta responder a todas estas perguntas. Fui também 
buscar a opinião de três especialistas renomados, Sebastián Labbe (enólogo chefe 
das chilenas Viña Carmen e Santa Rita), Juliano Perin (enólogo da Chandon e ex-
presidente da Associação Brasileira de Enologia) e Guilherme Corrêa (sommelier bi-
campeão brasileiro).
O que é a Brett? - Brettanomyces é um género de levedura que na natureza vive 
nas cascas das frutas, mas que também pode viver em todo o ambiente de uma 
vinícola, principalmente barricas de madeira usada. É um dos defeitos (embora para 
muitos não seja defeito) mais comuns nos vinhos (e nas cervejas) e está no mundo 
todo. No Brasil, por exemplo, é muito comum.
Quais os aromas de Brett? - A Brett quando encontra meios ricos em glucose 
(como o mosto de uvas) produz grandes quantidades de ácido acético (vinagre) e 
de compostos aromáticos, como 4-etil-fenol (responsável por aromas de remédio) 
e 4-etil-catecol (responsável por aromas de animais), ácido isovalérico (aromas de 
queijo, ranço). Os aromas de um vinho contaminado por Brett variam muito conforme 
o nível de infecção. Abaixo, uma tentativa de classificar a infecção de Brett em 3 
níveis e seus aromas típicos.
Nível 1: defumados, terra, couro, especiarias, cravo, bacon, salame, madeira velha
Nível 2: remédio, band-aid, rançoso, queijo, graxa, trufa, foie gras
Nível 3: estábulo, animal, suor, cavalo suado, cachorro molhado, aromas fecais. 
Neste nível não apenas aromas são afetados, mas taninos e acidez saltam e a fruta 
primaria é cruelmente assassinada.
 Uma curiosidade, a descrição de aroma de bret que ouvi de um colega 
anglófono: “wet dog in a telephone booth” (cachorro molhado em uma cabine 
telefônica)... Leia a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/
post/vinho-com-brett-defeito-ou-qualidade
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“ZODÍACO DOS VINHOS: CÂNCER” - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL – 11/06/2021

 
  Um vinho de perfil acolhedor, com aromas delicados, elegância e maciez.
 Seguimos a nossa viagem astro-enológica com bons resultados. Os leitores têm se identificado com as abordagens dos signos e suas correspondências com os vinhos. 
Inevitável o desejo de que o vinho do seu signo seja aquele de que mais gosta, mas uma coisa é certa: todos os signos e vinhos têm qualidades e defeitos – o que pode ser 
qualidade para um pode ser defeito para outro!
 Agora é a vez do primeiro signo de Água. Os signos deste elemento natural são especialmente impactados pelas emoções, pelos afetos, com marcante intuição e 
sensibilidade. A predisposição é para uma energia mais Yin: receptividade, introspecção, imaginação. O ritmo das águas tem uma cadência e vibração mais constante, que 
relaxa e acalma. É a força da duração. Michael Pollan, em seu livro e documentário Cooked, associa o elemento água aos ensopados. A água multiplica o pão e apura o 
sabor.
 Juntando-se a isso, o signo de Câncer é regido pela Lua, o único satélite natural da Terra, com uma rotação sincronizada e grande impacto em nosso cotidiano, seja 
ele de cunho simbólico ou físico. Apesar de ser um dos maiores satélites do sistema solar, tem uma atmosfera muito rarefeita, susceptível a raios solares, a variações de 
temperatura e a contínuos impactos de meteoros, cometas e asteroides. O temperamento fleumático da água se soma ao perfil lunar, fazendo do canceriano uma pessoa 
muito susceptível ao seu entorno, emotivo e de humor instável. Câncer, em latim, significa caranguejo, crustáceo que tem uma carapaça que o ajuda a se proteger das 
ameaças externas, já que os afetos importam muito, mas podem causar extrema alegria ou sofrimento.
 As pessoas cancerianas são consideradas as mais sensíveis, afetuosas, solícitas e empáticas do zodíaco. Buscam romances intensos e duradouros, que alimentem 
suas necessidades de estarem emocionalmente plenas e menos vulneráveis às vicissitudes da vida. Eis que o falante e cortejador geminiano começa a se sentir sozinho, 
mesmo estando sempre acompanhado. Afinal, falta foco e profundidade nesse múltiplo e constante frenesi social. Hora de se arriscar a mergulhar no complexo universo 
das emoções!
 Um vinho de um signo de água não deve ter muitas arestas, pontos de tensão, ou seja, nada de acidez nervosa e taninos agressivos. Sendo ele canceriano, este vinho 
deve ter um perfil acolhedor, o que pode ser concedido pelo dulçor do vinho, pelos aromas delicados, pela elegância e maciez.
 Em seu primeiro decanato, influenciado por Gêmeos, o vinho ainda traz a vocação para várias personas, só que com perfis mais suaves e femininos. É a vez da 
Moscatel, ou, se preferir, Moscato d’Asti, Muscat de Alexandria, Muscat à Petit Grains, Muskateller, Moscatel de Setúbal – uma grande família de uma cepa ancestral, que 
se metamorfoseia em colorações e tipos distintos, dando origem a vinhos espumantes, secos, licorosos, fortificados – de modo geral, mais delicados, com notas frutadas e 
florais. A Moscatel, apesar de assinar muitos vinhos doces, tem acidez suficiente para equilibrá-los.
 O clássico canceriano não é uma uva branca, tampouco uma uva tinta agressiva – é a imprevisível e nobre Pinot Noir, que faz um dos vinhos tintos mais delicados 
do mundo, com aromas de frutas vermelhas, acidez mediana, taninos macios. Trata-se de um vinho fácil de agradar, mas quem o conhece melhor sabe o quanto esta cepa 
é sensível e temperamental e nem sempre se mostra integralmente..............
 A Gewurztraminer tem um perfume extremamente sedutor, que rouba a cena… é uma espécie de Moscatel menos popular. Talvez mais metida? Mas lógico que 
sim, pois vem aí Narciso em forma de signo! Gewurztraminer é o vinho canceriano com um charme leonino – tirando a carapaça para encantar as nossas taças!... Leia a 
reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/rioja-can-be-golden-too
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“SAIBA HARMONIZAR O CLÁSSICO FISH & CHIPS COM VINHO” - MARCEL MIWA
PRAZERES DA MESA – 07/04/2021

 
  O prato icônico dos pubs britânicos prova que, além da cerveja, ele se engrandece ante a presença de uma taça de vinho branco.
 Peixe com batatas. Dito dessa forma, a descrição do prato não soa tão apetitosa. No entanto, é importante lembrar a origem humilde do fish & chips, preparo 
considerado patrimônio inglês. Especula-se que a receita tenha chegado à Inglaterra pelas mãos de judeus imigrantes de Portugal e da Espanha, países acostumados ao 
método de empanar e fritar os alimentos.
 Parte de seu sucesso está no acesso fácil e barato das matérias-primas, com pescados do Atlântico Norte e batatas cultivadas localmente. Segundo a Associação 
Britânica dos Fritadores de Peixe (NFFF), cerca de 30% do peixe consumido na Inglaterra se destina ao popular fish & chips e a espécie favorita é o bacalhau fresco (62% do 
total); seguido do haddock (com 25%).
 Porém, a grande explicação está no resultado final, um filé alto de pescado branco que tem toda a sua umidade retida pela crosta fina, crocante e dourada da massa 
que o recobre. Ao lado, batatas cortadas em palitos grossos, igualmente crocantes por fora e como um purê por dentro, temperadas com sal e vinagre de malte. Os ingleses 
ainda costumam acompanhar o prato com um purê de ervilhas. Ingredientes frescos e de fácil acesso, receita fácil e rápida de se fazer e resultado consistente projetaram o 
prato a ponto de os peixes e as batatas do fish & chips serem dos poucos alimentos a ficar fora das listas de racionamento durante as duas grandes guerras mundiais.
Comida de rua - No entanto, antes de figurar como prato típico dos pubs, onde também encontrou sua companhia natural, a cerveja, o fish & chips foi, e em muitos lugares 
ainda é, comida de rua, feita em barracas, lembrando seu DNA popular, voltada para operários que pegavam suas porções do peixe com batata servidas em um cone feito 
com papel de jornal e seguiam sua jornada de volta a suas casas.
 Desde 1990, uma lei de segurança alimentar proíbe a comercialização do prato servido dessa forma .................
Com cerveja ou vinho branco - À mesa, a receita prova que pode ficar ainda melhor na escolha da bebida certa. A lógica da cerveja, em que a carbonatação ajuda a 
limpar a boca e tirar o “peso” da fritura, funciona também para o vinho, no qual a acidez cumpre esse papel.
 Um dos principais cuidados para não errar está nos taninos, que tendem a passar sensação metálica ou de amargor na boca junto com o peixe, por isso nada de 
tintos com taninos; e no álcool. Por ser uma receita para ser comida bem quente, o álcool do vinho tende a se mostrar mais... Leia a reportagem completa em: https://
www.prazeresdamesa.com.br/bebidas/vinhos/saiba-harmonizar-fish-chips-vinho/
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“NEM TODO ESPUMANTE É CHAMPAGNE”  - JANCIS ROBINSON
JR – 19/06/2021

 
 A English Wine Week começa hoje. Demorou um pouco para os britânicos aceitarem seus fermentados nativos, mas o vinho espumante inglês agora é definitivamente 
totalmente respeitável. O sommelier do The Dorchester, um dos maiores hotéis de Londres, escolheu o espumante (“fiz”) de 2015 do Rathfinny, cultivado perto de Brighton, 
para preceder um jantar especial recentemente. Os participantes da exibição privada da pré-temporada de “As Bodas de Figaro” no Opera Holland Park foram presenteados 
com o Gusbourne’s 2016 antes da abertura. Somente em março passado, o colunista de “Problemas de Pessoas Ricas”, do Financial Times, James Max, sugeriu que era hora 
de “trocar o champanhe pelo espumante inglês”
 Uma recente degustação às cegas de muitos vinhos espumantes ingleses com três champanhes inseridos para fins comparativos serviu para provar o quão competentes 
são aqueles que fazem vinhos espumantes na Inglaterra. Não houve mousse com espuma agressiva e na grande maioria dos vinhos o equilíbrio dos vários elementos foi 
soberbo. No entanto, os vinhos também eram deliciosamente variados.
 As equipes responsáveis pelos famosos champanhes Dom Pérignon e Krug limitam o número de champanhes que degustam em uma única sessão a um máximo 
absoluto de 15 e 10, respectivamente. Mas minha degustação de inglês foi organizada por um obsessivo. Eu sabia que Nick Baker, do varejista online The Finest Bubble, 
tinha uma sede inesgotável por champanhe, mas parece que isso também se aplica a qualquer bom vinho espumante.
 Ele convidou a mim e ao meu colega Master of Wine Richard Bampfield, coroado embaixador europeu do Champagne em 2009, para ajudá-lo a avaliar um total 
de cerca de 90 vinhos espumantes ingleses, porque ele deseja expandir sua gama deles. Foram divididos em três sessões e a primeira, garantiu-nos, foi a mais ambiciosa. 
Provamos 23 “blancs de blancs” safrados seguidos por 18 rosés safrados - a partir do meio-dia, com apenas biscoitos de água de Carr e alguns bolos de aveia. E no final, 
enquanto batia em retirada apressada, ele sugeriu abrir mais garrafas.
 Por causa do número de vinhos, vou me limitar a descrever os “blancs de blancs”, provados quando minhas papilas gustativas estavam no seu mais forte. Acho que 
muitas pessoas se confundem com o termo “branco de branco”, que significa simplesmente um vinho branco feito de uvas de casca clara, por isso poderia, estritamente, ser 
aplicado a quase todos os vinhos brancos, espumantes ou não. Mas, em um contexto espumante, é usado para distinguir tais vinhos de “blancs de noirs”, ou vinhos brancos 
feitos de uvas de casca escura, em que as cascas da uva são mantidas em contato com o suco pelo menor tempo possível.
 Na prática, um “blanc de blancs” de Champagne ou da Grã-Bretanha é mais provável que seja feito de Chardonnay, a uva de pele clara dominante em ambos os 
lugares. Fox & Fox’s Inspiration 2014 é realmente baseado em Pinot Gris com um pouco de seu Chardonnay relativo, mas a maior surpresa foi o quão bem uma exceção 
a esta regra se saiu em nossa degustação. Três dos vinhos foram feitos pelo veterano enólogo inglês Peter Hall (visto saindo de sua vinícola, na foto acima por Axel 
Hesslenberg), que plantou vinhas Seyval Blanc em seu vinhedo Breaky Bottom em Sussex Downs perto de Lewes em 1974. Naquela época, o imperativo era ter uvas que 
amadurecessem no que eram verões ingleses muito mais frios. Seyval Blanc é uma uva híbrida criada especificamente para amadurecer cedo e já foi a variedade de uva 
mais plantada na Inglaterra até que a mania de produzir vinhos espumantes à imagem do champanhe foi superada por Chardonnay e Pinot Noir.
 O vinho de mesa Seyval pode ser bastante neutro, mas Hall invoca magia efervescente de suas vinhas, talvez ajudado por sua grande idade. Cada um de seus cuvées 
é nomeado em memória de um amigo ou parente em particular e a estrela de nossa degustação foi aquela que leva o nome de seu tio-bisavô Koizumi Yakumo (1850–1904), 
mais conhecido como o escritor de viagens do século 19 Lafcadio Hearn, que deu o Ocidente vislumbres iniciais do Japão.
 Este foi reconhecidamente o segundo vinho mais antigo da degustação, um 2010, e foi um dos meus dois favoritos. Escrevi sobre isso, sem saber o que era o vinho, 
‘Definitivamente não estou tentando ter gosto de champanhe, mas sim de um espumante inglês superior. Muita energia. ............... A conclusão importante é: não precisa 
ser champanhe, pessoal!... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/all-fizzes-not-champagne
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“UM VINHO DE LUGAR NENHUM”  - ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES – 18/06/2021

 
 Uma nova linha da Penfolds apresenta dois cuvées que combinam vinhos de dois continentes. Eles transcendem um senso de lugar ou são vinhos sem lugar?
Por mais estranho que possa parecer, o mais importante num vinho nem sempre é o seu sabor.
 Oh, um bom vinho tem que ser agradável. Deve refrescar, revigorar e intrigar. Como os vinicultores franceses adoram dizer, o melhor vinho é a garrafa que fica vazia 
após a refeição.
 Isso é frequentemente o suficiente. Mas os melhores vinhos fazem ainda mais do que isso. Eles falam de seu lugar de origem.
 Por meio do suco de uva fermentado, grandes vinhos expressam seu terroir, aquele termo francês místico que engloba os solos, o clima e o tempo, a altitude, o ângulo 
de inclinação e a atividade humana por trás de tudo. Diz-se que os vinhos que podem fazer isso têm uma sensação de lugar.
 Determinar se um vinho possui uma sensação de lugar não é uma tarefa fácil e intuitiva. Não é necessária pouca experiência e conhecimento para distinguir, por 
exemplo, um Barolo que exibe a elegância aromática característica das uvas cultivadas na zona de La Morra de outro que mostra a combinação de poder e elegância típica 
de um Barolo de Serralunga d’Alba.
 Os especialistas são capazes de perceber as nuances divergentes nos vinhos. Para o resto de nós, é possível com a experiência, mas nem sempre é fácil.
 Embora a sensação de lugar sempre tenha sido uma qualidade importante em um vinho, talvez nunca tenha sido tão valorizada como hoje. Em todo o mundo, as 
regiões vinícolas têm cada vez mais, embora muitas vezes não oficialmente, adotado o modelo da Borgonha, a região que mais do que qualquer outra institucionalizou a 
primazia do lugar.
 Consumidores ávidos aderiram. Não é incomum ouvir os amantes do vinho debatendo não apenas as qualidades esperadas de vinhedos específicos, mas as diferenças 
fracionárias encontradas em diferentes seções de um único vinhedo.
 Dada a estima geralmente compartilhada pelos vinhos que expressam seus terroirs, Penfolds, o grande produtor australiano, posicionou-se fortemente contra a maré 
no início deste ano, quando lançou sua California Collection, uma série de quatro vinhos em que Penfolds se aventurou aos Estados Unidos para oferecer sua interpretação 
dos vinhos da Califórnia.
 Esta empresa australiana não apenas tentou fazer vinho em um novo lugar. Em dois dos vinhos, ele realmente misturou vinho australiano com vinho da Califórnia. 
Cada um desses cuvées foi rotulado como “Vinho do Mundo”.
 Um, Penfolds Bin 149, combina cabernet sauvignon de Napa Valley com cabernet do sul da Austrália. O outro, Quantum Bin 98, adiciona o shiraz da Austrália do Sul 
a uma base do cabernet de Napa.
 Em um mundo que valoriza os vinhos com um sentido de lugar, esses vinhos não têm lugar? Em um e-mail da Austrália, Peter Gago, o enólogo-chefe da Penfolds, 
disse que ao longo de seus quase dois séculos de história, a Penfolds evoluiu de uma única vinha para uma única região, multirregião, multistado e agora multinacional.
...................... Louis Roederer, o produtor de champanhe, fundou a Roederer Estate no Vale Anderson da Califórnia décadas atrás. O Château Lafite-Rothschild tem 
propriedades na América do Sul e na China, e a vinícola Robert Mondavi tinha joint ventures em vários continentes antes de a empresa ser vendida para a Constellation 
Brands em 2004. A própria Penfolds está colaborando com uma empresa francesa para lançar um champanhe e é proprietária propriedade de vinha na Califórnia desde 
1988.
 Na verdade, a Penfolds faz parte da Treasury Wine Estates, uma empresa global com sede na Austrália, mas que também possui propriedades na Nova Zelândia, nos 
Estados Unidos e na Itália.
 Combinar vinhos de diferentes países ou continentes já era feito antes, mas historicamente não era nada de que se gabar. Nos séculos 18 e 19, os produtores de 
Bordeaux ou Borgonha às vezes sub-repticiamente reforçavam suas garrafas em safras fracas com vinhos mais escuros de Languedoc, Espanha, Itália ou Marrocos... Leia a 
reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2021/06/18/dining/drinks/wine-of-the-world-penfolds.html
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“WINE TASTING 101: UM GUIA ACESSÍVEL PARA AS PRINCIPAIS 
UVAS, TERMOS E TÉCNICAS”  - LETTIE TEAGUE

THE WALL STREET JOURNAL – 17/06/2021
 
 Na primeira parte de uma introdução de três capítulos à degustação de vinhos, harmonizações e compra, nosso colunista de vinhos ensina o essencial para um recém-
formado na faculdade.
 A educação em ARTES LIBERAIS estimula o envolvimento intelectual e o desenvolvimento do pensamento crítico, mas raramente fornece uma visão sobre a combinação 
de vinhos e alimentos, ou como encontrar uma boa garrafa em uma loja de vinhos.
 Então, ofereci meus serviços como tutor de vinhos para um recém-formado na faculdade, Julian Pecht, filho de meus queridos amigos Kathy e Michael Pecht. O 
estudante de 22 anos, formado em clássicos “magna cum laude”, de Nova Jersey, me disse que ocasionalmente bebia vinho com amigos, mas eles raramente examinavam 
o que estavam bebendo. “Não falamos de vinho”, disse ele. Ele achava que um pouco de conhecimento sobre vinhos poderia ser útil na vida de pós-graduação, no entanto, 
e eu pensei que, ensinando Julian algumas noções básicas, poderia ajudar outros aspirantes a enófilos.
 Decidi que o primeiro segmento deveria ser uma visão geral das principais uvas, termos e técnicas de degustação. Nos encontramos em minha casa e nos concentramos 
em seis variedades de uvas: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Cabernet Sauvignon, Syrah e Pinot Noir. Cinco das seis variedades aqui citadas são francesas, mas 
escolhi garrafas de vários países para enfatizar que essas uvas crescem em todo o mundo. E como eles são alguns dos mais comuns, imaginei que Julian tivesse encontrado 
pelo menos um ou dois.
 Os vinhos que escolhi custam de US $ 15 a US $ 25 a garrafa, exceto o Penfolds Bin 28 Kalimna South Australia Shiraz 2018 (US $ 28), o tipo de tinto grande e ousado 
que pensei que um jovem universitário gostaria. 
 O resto incluiu vinhos de alguns produtores favoritos: o 2019 Dönnhoff Nahe Riesling (US $ 17), da Alemanha; 2019 Yves Martin Chavignol Sancerre (US $ 22), da 
França; 2019 Drouhin-Vaudon Chablis ($ 23), também francês; 2019 Argyle Willamette Valley Pinot Noir (US $ 20), de Oregon; e 2018 Decoy Duckhorn Portfolio Cabernet 
Sauvignon (US $ 15), da Califórnia. 
 Da minha adega, trouxe uma garrafa de outro vinho da Califórnia, o 2018 Frank Family Vineyards Carneros Chardonnay, para comparação com o Chablis... Leia a 
reportagem completa em: https://www.wsj.com/articles/wine-tasting-101-an-accessible-guide-to-key-grapes-terms-and-techniques-11623954714

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.wsj.com/articles/wine-tasting-101-an-accessible-guide-to-key-grapes-terms-and-techniques-11623954714
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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.

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

EMPRESAS APOSTAM EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA VENDER VINHO EM CONDOMÍNIOS, LOJAS E AEROPORTOS
 Máquinas de vendas em pontos estratégicos são uma nova aposta para simplificar a vida dos consumidores de vinho. Com a consultoria de sommeliers, 
inciativas como Adega Compartilhada e Wine4u buscam oferecer comodidade e curadoria sem acréscimo no valor de venda. As iniciativas já estão presentes 
em várias regiões do país e possuem planos ambiciosos de expansão para 2021.
 Como funcionam as vending machines? As máquinas de vinho seguem o mesmo formato das utilizadas para refrigerantes, sucos e petiscos: o consumidor 
realiza o pagamento e a máquina disponibiliza a garrafa escolhida em um compartilhamento para ser retirada.
 A grande diferença é que nesses casos o serviço é especializado. As empresas realizam uma curadoria dos produtos para garantir sua qualidade e 
oferecem condições ideais de armazenamento.
Adega Compartilhada - A startup Adega Compartilhada foi lançada como a primeira rede de vending machines de vinhos da América Latina. A proposta 
surgiu da junção de habilidades dos seus fundadores. Luciano Barbirato atua como executivo de TI, empreendedor serial e investidor anjo, Marcio Marson é 
especialista no desenvolvimento de projetos e marcas de vinhos, e Leandro Altieri, trabalha com o segmento de vending machines.
 O passo inicial do negócio foi uma parceria com a plataforma de moradia por assinatura Housi. A unidade Bela Cintra, na cidade de São Paulo, foi a 
primeira a receber uma adega compartilhada, em abril de 2020.
- Como está o crescimento? Ao longo dos últimos meses, o negócio começou a se diversificar. Hoje, a empresa possui seis adegas espalhadas pelo país, em 
locais que incluem hotéis, aeroportos, shoppings e condomínios. “Três meses depois [do lançamento], no auge da pandemia tínhamos a opção de adquirir mais 
adegas e essa foi a nossa aposta. Chegaram mais cinco unidades, que foram instaladas em locais parceiros de perfis diferentes”, conta Luciano Barbirato.
- Como funciona a compra? As compras pela Adega Compartilhada funcionam da forma típica das vending machines: o pagamento é feito pela maquininha 
de cartão acoplada à máquina.
- Qual é a faixa de preço? Os vinhos disponíveis vão de R$ 40 a R$ 12.000, de acordo com o perfil de cada local.
- Como é feita a seleção? Os vinhos são escolhidos de acordo com os perfis de consumo dos frequentadores do local. Para fazer esse diagnóstico, a empresa 
realiza pesquisas de campo e busca obter informações sobre os interesses do público e sua média de gastos. A partir desse direcionamento, os rótulos são 
selecionados por um sommelier e atualizados conforme a evolução do público e a oferta do mercado.
- Quais são os modelos de negócio oferecidos? A implementação e operação das vending machines fica sob responsabilidade total da Adega Compartilhada, 
que continua sendo a detentora das máquinas. Cabe ao proprietário do local, apenas a disponibilização do espaço. Em troca do ponto de venda, a empresa 
repassa ao locatário até 7% do faturamento da máquina e mais 1% pelos custos paralelos.
- Onde estão presentes? Até o momento, existem unidades ativas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco e no Distrito Federal.
- Quais são as perspectivas para o futuro? “Hoje, a gente está trabalhando com investimentos próprios e ainda tem algum fôlego para trabalhar dessa 
forma, mas a ideia é expandir. A gente está em busca de investidores anjo para continuar atendendo aos nossos parceiros e também buscar novos”, afirma 
Barbirato.
 Uma expansão da parceria com a Housi, divulgada recentemente, vem somar nesse sentido. A ideia é instalar vending machines nos 47 flagships, 
empreendimentos-conceito da marca espalhados por todas as regiões brasileiras.
 “A gente entendeu na Housi que a moradia tem que estar associada a serviços e tecnologia. As pessoas querem soluções para ganhar mais praticidade 
e um dos serviços que a gente viu ter mais aderência foi o da Adega Compartilhada”, explica Alexandre Frankel, CEO da Housi.
Wine4u - A Wine4u, em operação desde novembro de 2020, é uma iniciativa da rede de mercados autônomos Market4u e já conta com 300 máquinas pelo 
país.
 O Market4u começou com a proposta de levar produtos vendidos em mercados para dentro de condomínios residenciais. Hoje, também implementa vending 
machines e minimercados em estabelecimentos comerciais, academias e hotéis... Leia mais em: https://6minutos.uol.com.br/negocios/empresas-apostam-

VINHO E CULTURA

https://6minutos.uol.com.br/negocios/empresas-apostam-em-maquinas-de-venda-automatica-para-vender-vinho-em-condominios-lojas-e-aeroportos/
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em-maquinas-de-venda-automatica-para-vender-vinho-em-condominios-lojas-e-aeroportos/ (Fonte: Letícia Vieira , 6 Minutos - 19/06/2021).

E ROMA INVENTOU OS GRANDS CRUS
 O mais importante aqui e administrar bem a quantidade de gordura que, invariavelmente, invade a boca. Tábua de frios e vinhos, uma harmonização 
não tão simples quanto parece.
 Por mais que um quase nunca seja consumido sem o outro, a harmonização de vinhos com tábuas de frios não é tão simples.
 Principalmente devido às inúmeras opções de embutidos, curados e defumados, terrines e... picles!
 Porém, há uma característica comum nesses alimentos (exceto as conservas): a gordura.
 Assim, a ideia é fazer uma harmonização por contraste e rebater a untuosidade e oleosidade com uma boa quantidade de acidez...Leia mais em: https://
revistaadega.uol.com.br/artigo/10-vinhos-otimos-para-um-casamento-e-tanto-com-variada-tabua-de-frios_13121.html (Fonte – Revista ADEGA 
– Redação – 02/06/2021).

MARK ANGELI: “ADICIONAR ENXOFRE A UM VINHO É UMA DERROTA”
 A primeira das classificações, que devemos ao naturalista Plínio, o Velho, nasceu num contexto em que os grandes vinhos se tornaram marcadores sociais. 
Exatamente como hoje!
 Por mais surpreendente que pareça, a primeira “classificação” de grandes vinhos, um exercício muitas vezes caro ao coração dos amadores, foi estabelecida 
há quase ... dois milênios. Cecube, Setia, Surrente, Massique, Fondi, Ancona, Adria, etc., cerca de trinta “crus” ordenados em quatro “fileiras” (de acordo com 
sua reputação da época) foram identificados no primeiro século de nossa era pelo autor romano Plínio em sua monumental História Natural. O suficiente para 
colocar em perspectiva a suposta inovação da Classificação dos Grands Crus de Bordeaux do século 19, especialmente o de “1855”.
 No início do Império, o famoso naturalista latino resumiu um século e meio de paixões romanas pelos grandes vinhos, todos eles nomeados com base 
em localizações geográficas precisas, e focando mais particularmente no “terroir” que mais suscitou discussão. Entusiastas do Falerno. Plínio distingue três 
“Falernos” correspondentes a três zonas, três crus diferentes.
 O mais poderoso, ele escreve, é o do cantão “faustiano” (às vezes chamado de “Faustinien”), capaz de envelhecer por anos (idealmente quinze anos), 
mas, infelizmente, ele julga, doravante, uma vítima de seu sucesso. “Bastardado” por preocupações produtivistas! As classificações do Falerno permanecerão, 
portanto, famosas cuvées em todo o Império Romano, tão famosas que posteriormente se tornariam sinônimo de grandes safras durante a Idade Média (embora 
tenham desaparecido da Itália com as grandes invasões). Dois milênios depois, autores como Alexandre Dumas ou Victor Hugo ainda usavam o termo “Falerno” 
para designar uma bela garrafa!
Consumo sem moderação - Então o que aconteceu, no último século antes de nossa era, quando o Império tomou o lugar da República, de modo que os 
romanos se preocuparam em designar seus vinhos favoritos por um topônimo, um nome gentil antes da letra? Até então, os vinhos gregos, egípcios, levantinos 
e persas eram desprovidos de qualquer denominação ou traziam a marca de seus proprietários-exportadores. Era muito raro que uma ânfora recebesse o nome 
do lugar preciso onde as uvas foram colhidas e o vinho vinificado.
 As únicas exceções são os grandes vinhos gregos de Tasos, Lesbos ou Chios, considerados os melhores do mundo mediterrâneo. Porém, em poucas 
décadas, a elite da sociedade romana se converteu às noções de vinhos terroir: senadores, estudiosos, gastrônomos abastados, comerciantes abastados agora 
exigem ânforas devidamente estampadas com Pucinum para suas adegas ou seus banquetes, de Cecube, de Veliterne, claro de Falerne, e outras Réthique. 
Atenção: estamos a falar de vinhos antigos, que eram na sua maioria de cor rosada clara (“vinum clarum”) ou brancos, e todos doces ou xaroposos, vinificados 
sistematicamente com aromáticos ou conservantes, e novamente misturados com água limpa na hora da degustação... Leia mais em: https://www.larvf.com/
et-rome-inventa-les-crus-classes,4756244.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Geoffrey Avé – 30/09/2021).

THOMAS JEFFERSON, PAI DE UMA NAÇÃO E SEU VINHO
 O pai da Declaração de Independência também foi o pai da vinicultura americana. Amante iluminado das grandes safras europeias, o terceiro Presidente 
dos Estados Unidos procurou durante toda a vida criar os primeiros bons vinhos “made in USA”. Com objetivos muito políticos.
 Em 6 de abril de 1774, um jovem representante eleito da Câmara dos Burgueses da Virgínia usou sua melhor caneta, não para redigir uma nova lei em 

https://6minutos.uol.com.br/negocios/empresas-apostam-em-maquinas-de-venda-automatica-para-vender-vinho-em-condominios-lojas-e-aeroportos/
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/10-vinhos-otimos-para-um-casamento-e-tanto-com-variada-tabua-de-frios_13121.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/10-vinhos-otimos-para-um-casamento-e-tanto-com-variada-tabua-de-frios_13121.html
https://www.larvf.com/et-rome-inventa-les-crus-classes,4756244.asp
https://www.larvf.com/et-rome-inventa-les-crus-classes,4756244.asp
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benefício da jovem colônia britânica, mas para detalhar ... a plantação e a organização atual de uma vinha totalmente nova: a sua! Este homem que impõe 
da altura de seu metro oitenta e sete é chamado de Thomas Jefferson: seu cabelo loiro-ruivo demonstra ancestralidade patrícia inglesa, mas, se a revolta está 
fermentando nas treze colônias britânicas do Novo Mundo, ele ainda não é o famoso redator da Declaração de Independência dos futuros Estados Unidos da 
América.
 Por enquanto, este humanista apaixonado pela agricultura descreve em seu diário um evento local: a chegada em sua querida propriedade de Monticello 
(estado da Virgínia do Norte, perto de Charlottesville) de um grupo de vinicultores toscanos liderados por um empresário florentino e aventureiro de vinhedos, 
Filippo Mazzei. Em Monticello, uma plantação com arquitetura tipicamente sulista cuja construção ele começou em 1770, Jefferson já estava realizando uma 
série de projetos agrícolas: a propriedade deveria servir de laboratório para a futura autossuficiência agrícola americana. Nesta pequena utopia, a vinha, que 
ele cultivou desde o início, ocupa um lugar especial: “Nenhuma nação se embriaga onde o vinho é barato; e ninguém está sóbrio onde o alto preço do vinho 
faz das bebidas espirituosas a bebida comum. É, na verdade, o único antídoto para o veneno que é o uísque”, escreve o futuro terceiro presidente dos Estados 
Unidos.
 O objetivo é puramente político: Jefferson acredita fortemente no nascimento de uma grande república americana. Mas o alcoolismo dos pioneiros, que 
se empanturravam com a bebida destilada, barata e sem qualidade, parecia-lhe um sério obstáculo à formação de uma nação independente da Inglaterra. 
Para seus concidadãos, ele quer a bebida da civilização, da temperança, da gastronomia, aquilo que vem com uma quantia razoável: o vinho.
 Toscanos na colina - Ao recrutar Mazzei e seus italianos, o legislador americano mantém uma equipe experiente, que chega com a bênção do grão-
duque da Toscana, bem como de Benjamin Franklin e Thomas Adams (dois outros fundadores da América). Todos compartilham a convicção de que um grande 
vinhedo americano produzindo safras finas feitas na América a preços acessíveis é uma das chaves para o futuro. 
 Jefferson imediatamente entra em ação e instala seus Tuscans em Monticello Hill. Cerca de cinquenta vinhas de todas as variedades de uvas europeias 
possíveis estão sendo plantadas em caráter experimental. Mazzei cria seu próprio terreno, perto da casa que ele mesmo construiu (chamada Colle). Os europeus 
estão ocupados e, ao mesmo tempo, descobrem as características ampelográficas do Novo Mundo: a vitis labrusca, a videira americana presente em todas as 
partes das florestas circundantes, distingue-se claramente da nossa antiga vitis vinifera, sua casta mediterrânea domesticada. 
 Jefferson e seus associados estão divididos: as vinhas europeias devem ser adaptadas à América? Ou devem aprender a vinificar vinhos de estilo “europeu” 
a partir dos duros cachos de vinhas americanas?.. Leia mais em: https://www.larvf.com/thomas-jefferson-pere-d-une-nation-et-de-son-vin,4755809.
asp (Fonte – Revue du Vin de France – Benoist Simmat – 17/06/2021).

https://www.larvf.com/thomas-jefferson-pere-d-une-nation-et-de-son-vin,4755809.asp
https://www.larvf.com/thomas-jefferson-pere-d-une-nation-et-de-son-vin,4755809.asp
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