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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

E EVENTOS
ABS-RIO BARRA
VINHOS DO RHÔNE

23/11/2017- 19:30

- O Rhône é um importante rio vinícola 
e o segundo vinhedo da França, 
com seus 75 mil hectares. O mais 
caudaloso rio francês nasce na Suíça 
e percorre 581 km no país. Na parte 
norte, em suas pedregosas encostas, 
produz vinhos potentes, encorpados 
e complexos, onde pontificam os 
tintos da casta Syrah e os brancos 
da Viognier. Na parte sul, em 
terrenos mais planos, ele se supera 
em diversidade e, entre seus tintos, 
predominam os produzidos com a 
Grenache cortados principalmente 
com a Syrah e a Mourvèdre. Os 
brancos são elaborados com a dupla 
Marsanne e Roussane, secundados 
por outras castas brancas. Entre as 
12 appellations do Rhône Nord, 
escolhemos os mais prestigiados 
Hermitage e Côte Rôtie, para os tintos, 
e Condrieu, para o branco. Do Rhône 
Sud, teremos Chateauneuf-du-Pape, 
um tinto e um branco, pois esta é a 
mais famosa entre as 17 appellations 
da região. Finalizaremos com o mais 
conceituado “vin doux naturel” da 
França, o Muscat de Beaumes de 
Venise. Os vinhos: Châteauneuf-
du-Pape branco 10-Château de la 
Gardine / Châteauneuf-du-Pape tinto 
10-Château de la Gardine / Condrieu 
Amour de Dieu 11-Jean-Luc Colombo 

/ Hermitage Le Rouet 06- Jean-Luc 
Colombo / Côte Rôtie La Divine 09 
-Jean-Luc Colombo / Muscat de 
Beaumes de Venise 10-Domaine 
Coyeux-Yves Nativelle / Para o final, 
um Côtes du Rhône Les Abeilles 12 
de Jean-Luc Colombo. Esta magnífica 
degustação será orientada pelo prof. 
Francisco Brossard.

Valor Individual: R$ 372,00 (sócio) e 
R$ 484,00 (convidados)
Inscrição: (21) 2421-9640|abs@abs-
rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

SBAV-SP
A MALBEC ARGENTINA E OS 
VINHEDOS DE ALTITUDE DE 
CATENA ZAPATA

23/11/2017- 20:00 H

A Sbav, em parceria com a importadora 
Mistral, receberá Marcelo Vilhena, 
embaixador da marca Catena Zapata 
no Brasil, para uma degustação de 
Malbec. Na ocasião ele apresentará 
como a Malbec se comporta nos 
vinhedos da família Catena Zapata e 
falará da influência da altitude na sua 
tipicidade. Para começar as pessoas 
serão recebidas com o Catena 
Chardonnay e só depois haverá a 
imersão na casta Malbec. Serão 
degustados os seguintes Malbecs: – 
Catena Malbec / – DV Malbec Malbec 
/ – El Enemigo Malbec / – Angelica 
Malbec.

Valor: R$50,00 (Associados) e R$ 
100,00 (não associados).
Informações e inscrições: www.sbav-
sp.com.br | (11) 3814-7905.

ABS-RIO FLAMENGO
CURSO DE HARMONIZAÇÃO – 
VINHOS E FRUTOS DO MAR

24/11/2017- 19:30

Chegou a vez de harmonizar vinhos 
com peixes e frutos do mar, que, 
certamente, repetirá o sucesso de 
Carnes x Vinhos, o primeiro módulo 
do Curso de Harmonização, que 
teve sala cheia e foi muito elogiado 
pelos participantes, demonstrando 
o êxito da restruturação do curso 
feita pela ABS. Novamente os pratos 
serão elaborados pelo chef Piero 
Cagnin, e a teoria da harmonização 
será apresentada pelo prof. Euclides 
Penedo Borges. No menu teremos 
sardinha ao forno, filé de anchova 
com legumes, curry de camarões, 
queijos diversos e cumble de maçã 
para harmonizar com os vinhos: 
Alvarinho Muros Antigos 2016 
(Anselmo Mendes), Grans-Fassian 
Riesling QbA 2014, Gewürztraminer 
2014 (Domaine Paul Blank), I 
Capitelli 2011 (Anselmi) e Fonseca 

Porto Tawny.

Valor Individual: R$ 418,00 (sócio) e 
R$ 544,00 (convidados)
Inscrição: (21)2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

SBAV-SP
WORKSHOP SOBRE VINHOS 
– DEGUSTAÇÃO E CONCEITOS 
BÁSICOS – CURSO RÁPIDO E 
PRÁTICO PARA QUEM QUER SABER 
MAIS SOBRE VINHOS 

28/11/2017- 19:00 H

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

Valor: R$200,00.
Informações e inscrições: www.sbav-
sp.com.br | (11) 3814-7905.
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AGENDA:
SAVE THE DATE

DEGUSTAÇÃO PREM1UM WINES - VINHOS DO RHÔNE X VINHOS DO 
MUNDO

27/11/2017 - 20:00

 Uma bela degustação, orientada por Márcio Oliveira, para comparar 
vinhos de mesma uva produzidos na região francesa e em outros países. Serão 
degustados sete rótulos: 1) uva:  MARSANNE - CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône 
Villages Valréas Blanc 2013  X  DE LUCCA Marsanne Reserva 2016 (Uruguai). 
2) uva: GRENACHE: LA MONARDIÈRE Vacqueyras  Les 2 Monardes 2013  X  
ALDONIA 100 2011 (Rioja – Espanha). 3) uva: SYRAH: MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010  X  TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014  (Nova Zelândia)  
X  POLKURA Syrah 2011  (Chile). Após a degustação os interessados poderão 
adquirir as garrafas com 20% de desconto. Vinhos que serão degustados: 1) 
MARSANNE CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône Villages Valréas Blanc 2013 e DE 
LUCCA Marsanne Reserva 2016. 2) GRENACHE LA MONARDIÈRE Vacqueyras  
Les 2 Monardes 2013 e ALDONIA 100 2011. 3) SYRAH MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010, TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014 e POLKURA Syrah 
2011. Valor da Participação Individual: R$ 200,00. 

Local do Evento: PREM1UM WINES – Rua Prof. Estevão Pinto, 351 – Bairro Serra.
INSCRIÇÕES PELO TELEFONE: (31)3282-1588 com Yasmina ou Norah (31) 
99122-6170. VAGAS LIMITADAS A 12 PARTICIPANTES. *A vaga será garantida 
somente mediante pagamento. Caso o pagamento não seja realizado dentro do 
prazo previsto a inscrição será cancelada automaticamente. * Cancelamentos 
com efetiva devolução do dinheiro serão aceitos em até 72 horas antes do 
evento. * Compras feitas após a degustação terão desconto de 20%. * Desconto 
não cumulativo com outras promoções.

ABS-RIO BARRA
A GLÓRIA DO CHAMPAGNE

04/12/2017 - 19:30

 A Glória do Champanhe é uma degustação que reunirá rótulos do 
magnífico champagne e de incríveis espumantes escolhidos a dedo por Celio 
Alzer. Veja a seleção imperdível das bebidas que serão apreciadas: Laurent-
Perrier Brut Millésimé 2006 (Champagne, FRA) / Huet (Vouvray Pétillant Brut 
2007 (Loire, FRA) / Ferrari Riserva Lunelli 2007 (Trentino, ITA) / Cava Gramona 
Imperial Gran Reserva 2010 (Penedès, ESP) / Cave Geisse Nature (Pinto 
Bandeira, BRA) / Lírica Brut, Vinícola Hermann (Serra de Sudeste, BRA).

Valor Individual: R$ 236,00 (sócio) e R$ 306,00 (convidados)
Inscrição: (21) 2421-9640|abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br
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DOMAINE VIRGINIE THUNEVIN 2010, 2011 E 2012 – BORDEAUX – FRANÇA
 A oportunidade de provar uma mini-vertical de vinhos de Bordeaux sempre traz boas perspectivas para avaliar 
como os vinhos se comportam ao longo das safras, mostrando algumas diferenças sutis entre eles. Os vinhos são 
produzidos a partir de um vinhedo com 9 ha em Lalande de Fronsac e o vinho tem o nome da filha do Jean-Luc, 
Virginie.
 De forma geral, o Virginie é um Bordeaux que respira modernidade, feito a partir de vinhas com 40 anos de 
idade média, sendo 70% de Merlot madura num blend com 20% de Cabernet Sauvignon e 10% de Cabernet Franc, 
bem integrados a madeira da barrica. Além disto, a região de Lalande de Fronsac significa que podemos ter um 
excelente vinho por um preço acessível, considerando a alta qualidade. 
O produtor Jean-Luc Thunevin é um nome conhecido como inovador em Bordeaux, por conta do seu estilo de fazer 
vinhos, do qual originou o termo “garagista” em Saint-Emilion.
Notas de Degustação, levando em conta que foram bebidos ás cegas:
O vinho de 2010 – Cor rubi com reflexos granada, com aromas de frutas maduras, entremeadas por notas 
defumadas e herbáceas, além de toques tostados e de especiarias. No paladar mostrou-se frutado, equilibrado, 
com bom volume de boca e taninos macios. O final foi médio e para alguns degustadores o vinho estava no seu 
limite.
O vinho de 2011 – Cor rubi brilhante, com taninos e acidez garantindo o potencial de envelhecimento fino para 
este vinho bem feito e equilibrado. A potência e frescor são dominantes. Groselha, amora e cereja no nariz com 
toque de chocolate e baunilha. Uma bela combinação de taninos macios, boa acidez e corpo médio. Surpreendeu 
a todos pela qualidade, persistência e o conjunto geral, com grande potencial gastronômico.
O vinho de 2012 – Cor rubi brilhante, com aromas de frutas vermelhas frescas, realçadando a nota de especiarias como a pimenta branca no olfato, mas 
demorou muito para abrir. O paladar é macio, com os sabores das frutas vermelhas bem integradas com os taninos.

Guarda: Minha recomendação é bebê-los de vez, porque já estão prontos. Todos eles têm bom potencial para gastronomia.

Notas de Harmonização: Acompanham bem carne vermelha grelhada, assada, risotos de funghi, massas com cogumelos, queijos de massa meio curada. 
Temperatura de Serviço: 15 a 18ºC

Onde comprar: Em BH – CASA DO PORTO – Rua Felipe dos Santos, n.º 451- Loja 01. Bairro Lourdes. Tel.: (31) 2551-7078. Em SP – CASA DO PORTO – 
Alameda Franca, 1225 - Jardins, São Paulo – SP – Tel.: (11) 3060-9546.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 já listamos mais de 150 rótulos! Os vinhos 
geralmente foram provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
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 Duas, entre algumas das Confrarias que oriento, fizeram um aprofundamento recente em vinhos de Bordeaux. 
Tivemos oportunidade de degustar grandes vinhos e entre eles, os rótulos que chamei de “Quateto Frantástico”. 
 O Haut-Médoc é a região das grandes estrelas de Bordeaux. Lá estão as importantes sub-regiões de Saint-
Éstèphe, Pauillac, Saint-Julien e Margaux, prestigiadas por terem o que muitos consideram o melhor terroir de 
Bordeaux. Não à toa, estão em peso na lista dos primeiros classificados de 1885.
 Além dos 60 Crus Classés e quatro dos cinco Premiers Crus Classés, em Haut-Médoc há mais de 150 Crus 
Bourgeois de diversos níveis, alguns dos quais comparáveis a Crus Classés de alta patente a um preço mais acessível. 
Quanto mais a sudeste e, portanto, mais interior a região, menos úmido é o clima e é maior a concentração de 
graves (cascalhos) na composição do solo. A camada de cascalho, além de drenar bem o solo, conserva o calor do 
sol por mais tempo, aquecendo as raízes e incentivando-as a ir mais fundo em busca de água.
 O “Quarteto Fantástico” tem dois rótulos de Saint-Estephe e dois de Saint-Julien.
Saint-Estèphe - A primeira comuna de fora para dentro na região do Haut-Médoc guarda alguma semelhança com 
o vizinho e menos reputado Bas-Médoc. O solo ainda possui argila misturada aos graves, e o resultado são vinhos 
mais ácidos e robustos do que elegantes, que nas safras mais secas costumam resistir melhor que os das demais 
áreas do Médoc. Os vinhos de Saint-Éstephe podem levar até 20 anos em boas safras para amadurecerem.
Em Saint-Éstèphe, a base do solo sob os graves é argilosa. Isso faz com que o amadurecimento das uvas seja mais 
lento e a fruta tenha maior grau de acidez.  Os vinhos da AOC são bastante tintos e robustos, um pouco austeros 
na juventude, mas com grande potencial de envelhecimento. 
 Os melhores vinhos e os Grand Crus Classés se concentram na região ao sul, fronteiriça à Pauillac. Os principais 

nomes incluem Cos d´Estournel, com uma proporção de Merlot pouco usual na região, que torna o vinho bastante suculento; e Château Montrose, à beira do 
Gironde, com estilo mais próximo ao dos vinhos de Pauillac. O Château Calon-Ségur, o Cru Classé mais setentrional, nos arredores da vila de Saint-Estèphe, 
tem um estilo que fica entre os dois citados, podendo ser ótimo nas melhores safras.
 A região produz também ótimos Crus Bourgeois, em especial a sul e sudoeste da vila de Saint-Estèphe. Os Châteaux Haut-Marbuzet, Meyney, de Pez, 
Phélan Ségur, Les Ormes de Pez, Beau-Site e Lilian Ladouys são os principais nomes desta área.
Saint-Julien - Os tintos de Saint-Julien situam-se entre a concentração de Pauillac e a elegância de Margaux, sendo vinhos precisos e refinados, fáceis de 
gostar e beber. Embora não possua nenhum Premier Cru, a minúscula comuna concentra uma grande quantidade de grandes vinhos. A produção é bastante 
consistente, seus vinhos são finos, longevos, de cor intensa e muito persistentes. É o Bordeaux perfeito para os amantes da região que procuram vinhos a preços 
um pouco mais acessíveis.
 Os Crus Classés que merecem destaque são Château Beychevelle, Château Branaire-Ducru, Château Ducru-Beaucaillou, Château Gruaud-Larose, 
Château Lagrange, Château Langoa-Barton, Château Léoville-Barton, Château Léoville-Las-Cases, Château Léoville-Poyferré, Château Talbot. Outros Châteaux 
importantes são: Château Gloria e Château Lalande-Borie.

DEGUSTAÇÃO DO QUARTETO FANTÁSTICO:
CHATEAU GLORIA 2012 – SAINT JULIEN: Excelente Cru Bourgeois com uma superficie de 44 ha, localizado na divisa de Pauillac. O vinhedo é dividido em 3 
zonas de Beychevellle, com vinhas de 45 anos de idade em média (possuem vinhas de 30 a 80 anos). Chateau Gloria, foi um dos primeiros a apostar na Petit 

ARTIGO
QUARTETO FANTÁSTICO

POR MÁRCIO OLIVEIRA
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Verdot devido ao seu tardio amadurecimento traz à mistura um suplemento de cor, 
aromas, álcool e taninos.
 O Château Gloria produz vinhos que são iguais em qualidade aos mais 
prestigiados rótulos de Saint Julien. Henri Martin, assumiu a propriedade em 1942 
e começou a comprar parcelas de vinhas de propriedades vizinhas classificadas em 
1855, como Gruaud-Larose, Talbot, Lagrange e Léoville-Barton. Em meados da década 
de 1960, ele tinha 50 hectares de vinhedos espalhados pela denominação. Em 1982, 
comprou o Château St-Pierre e, assim, passou a ter uma propriedade Grand Cru 
Classé. 
 Henri Martin morreu em 1991 e o Chateau Gloria agora é administrado por 
seu genro Jean-Louis Triaud. O vinho é uma mistura de 65% de Cabernet Sauvignon, 
25% de Merlot, 5% de Cabernet Franc e 5% de Petit Verdot. É envelhecido em uma 
combinação de grandes tonéis de carvalho e barricas (50% novas). 
 Cor rubi vivo, intenso, profundo. Aromas bem definidos de especiarias, chocolate, 
cedro sobre um fundo balsâmico. No paladar taninos firmes, opulentos sem perder de vista a inconfundível elegância dos tintos de Saint-Julien. Tudo está em 
sintonia: álcool, madeira, fruta e acidez. O resultado é um vinho bem proporcionado, grande, denso, que se beneficiou do tempo na garrafa. Exibiu alguma 
tanicidade final, sinal de que ainda pode agüentar mais alguns anos em guarda. Normalmente, precisa de 7 a 10 anos de idade para mostrar o seu melhor.

LE PETIT CAILLOU 2010 – SAINT JULIEN: Um dos principais produtores de Bordeaux com vinhos 
notáveis, por sua concentração, riqueza e profundidade, o Château Ducru-Beaucaillou foi construído 
em 1720 e começou a adquirir sua excelente reputação, tanto nacional como internacionalmente, 
sob a posse da família Bergeron. O nome Ducru foi acrescentado em 1795, quando Bertrand Ducru 
comprou a propriedade. Bertrand investiu no château, vinhedos e instalações da adega e ganhou 
status na classificação de 1855.
 Atualmente a propriedade é gerida pela família Borie, com 245 hectares no total, com 100 hectares 
plantadas com vinha. Os solos são de cascalho, com uma mistura de grandes pedras e seixos que 
fornecem boa drenagem, bem como armazenam e refletem de volta o calor armazenado durante o dia, 
além de proteger o solo da evaporação excessiva de água durante os verões particularmente quentes 
e secos. 

 O Petit Caillou é o 3ème vin do Chateau Ducru Beaucaillou. De cor rubi escuro, límpido. Aromas de fruta seca, couro, terra molhada. Fruta madura 
com nota de tosta, mostrando boa evolução nos aromas. Na boca mostrou taninos macios, boa acidez e bom equilíbrio e estrutura. Um vinho para grandes 
apreciadores de Bordeaux.
LA DAME DE MONTROSE 2002 – SAINT ESTEPHE: O segundo vinho do Château Montrose é elaborado 
com uvas do mesmo vinhedo de seu irmão mais velho. Um belo vinho, sedutor e agradável e que 
mostrou elegantíssimo acabamento. O Château Montrose, estrela da AOC Saint-Estèphe, na região do 
Médoc (margem esquerda do Gironde) é famoso por seus vinhos longevos e tânicos. Classificado como 
“Deuxième Cru” na Classificação Oficial dos Vinhos de Bordeaux, de 1855, o Château Montrose produz 
vinhos que necessitam de longo tempo de envelhecimento para atingirem seu potencial. 
 Reza a lenda local que o nome vem da primavera na região, quando as flores rosas dominavam 
a paisagem das montanhas francesas. O La Dame tem seu nome em referência à Yvonne Charmolue, 
que dirigiu sozinha o Château Montrose de 1944 a 1960 e reergueu a propriedade depois da Segunda 
Guerra Mundial. Em seu blend normalmente predomina a Merlot, o que confere maior maciez em relação 
ao “Grand Vin”, e o tempo de envelhecimento é de 12 meses em barricas francesas (30% novas).
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 Atualmente, o Château é conhecido pelo encorpado e poderoso vinho, típico de Bordeaux. Embora a propriedade tenha ficado famosa inicialmente 
como um território de caça, isso mudou quando Alexandre de Segur, proprietário de inúmeras vinícolas renomadas, doou a propriedade ao seu filho, Nicolas 
Alexandre. O negócio entretanto, não estava no sangue e, logo depois, no mesmo ano - 1778, ele vendeu a propriedade para Etienne Dumoulin, o grande 
responsável por conceituar a marca no mercado. As terras passaram pelas mãos de diversas famílias, sempre produzindo um dos melhores vinhos da região de 
Saint Estephe por séculos, até 2006, quando os irmãos Bouyeges assumiram a liderança da empresa, como um acréscimo ao seu já extenso portfólio de rótulos. 
Em termos visuais, o vinho tinho um ligeiro halo de cor granda / ferrugem. Mostrava-se rico em aromas de couro, defumados e especiarias bem como frutas 
secas, algo de mentol e caixa de charuto. No paladar mostrou taninos macios, afinados pelos 15 anos de guarda, com notas de frutas secas, especiarias, toques 
tostados e chocolate. Longo e prazeroso final de boca.

LES PAGODES DE COS 2010 – SAINT ESTEPHE: O segundo vinho do château 
Cos d’Estournel, Les Pagodes de Cos é amplo, redondo, com notas de frutas 
vermelhas, corpo médio, textura suave e muito bem equilibrado. Carnudo e 
intenso, tem final longo e persistente.
 É produzido com o mesmo cuidado e essencialmente com os mesmos meios 
que o primeiro vinho, a partir de vinhas mais jovens, geralmente com menos 
de 20 anos, videiras que alguns anos depois produzirão o grande vinho. A 
colheita é manual e após uma seleção exigente, o processo de vinificação é 
realizado na nova adega gravitacional com 72 cubas termorreguladas de aço 
inoxidável de 19 a 155 hl. Todas as operações são realizadas sem qualquer 
bombeamento. O envelhecimento de 12 meses é realizado em barricas de 
carvalho (40 a 50% de novo). Na mistura geralmente predomina a Merlot (50 
a 60% dependendo da safra) com um complemento de Cabernet Sauvignon 
e pequenas quantidades de Cabernet Franc, mas nesta safra, que recebeu 93 
pontos de Robert Parker, o Cabernet Sauvignon entrou com 92% do blend, 
complementado com 38% de Merlot.

 O vinho elegante, encantador, poderoso e muito aromático tem um bom comprimento em boca. Pode ser bebido jovem, após 4 ou 5 anos nos grandes 
anos, e mantém uma boa guarda por dez anos após o engarrafamento. A produção anual varia entre 80.000 e 170.000 garrafas dependendo da safra, para 
uma produção total (primeiro e segundo vinho) de cerca de 350.000 garrafas.
 Nascido em 1762, durante o reinado de Luís XV, e falecido em 1853, sob Napoleão III, com a notável idade de 91 anos, Louis Gaspard d’ Estournel, 
conhecido como “O Marajá de Saint-Estèphe”, teve uma única paixão: Cos. Tendo herdado algumas vinhas em 1811, reconheceu a qualidade do seu vinho 
e decidiu vinificá-lo separadamente, e logo passou a ser muito prestigiado, exportando vinhos para a Índia. Em homenagem ao oriente, a propriedade foi 
reformada com a arquitetura inspirada em templos budistas.
 O Château Cos d’Estournel pertence a Michel Reybier desde 2000. O objetivo tem sido a manutenção dos seus altos padrões, além da busca constante 
pela excelência e sustentabilidade, mantendo o estilo avant-garde iniciado por Louis Gaspard d’Estournel.
 O Les Pagodes de Cos 2010 é considerado o melhor segundo vinho já feito em Cos, e exibe taninos macios, frutas escuras maduras, notas de flores, 
alcaçuz e tostados sutis. Um vinho encorpado, opulento e que muitos consideram ser melhor do que os de muitas safras do Cos d-Estournel (o primeiro vinho) 
das décadas de 1960 e 1970
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SELEÇÃO DE ARTIGOS
 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

“CHAMPAGNE TEM NOVA GERAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 
CHEIOS DE PERSONALIDADE” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA

ESTADÃO - PALADAR - 15/11/2017

 
 Viticultores que sempre abasteceram as grandes maisons com uvas decidiram vinificar e vender bebida com sua marca. 
Conheça o caso da Louise Brison, que faz apenas Champagne safrado.
 Embora Champagne seja uma região ligada às grandes marcas como Moët & Chandon, Mumm, Perrier Jouët, Veuve 
Clicquot, 90% das uvas que crescem lá são cultivadas por 19 mil pequenos produtores. E a maioria vende sua produção para 
as grandes casas ou cooperativas, afinal, apesar de parecer non-sense, com o valor que se paga pela uva de Champagne, 
lucra-se mais com a venda da fruta do que com a produção do vinho. 
 Mas há uma nova geração cheia de orgulho que tem agido de modo diferente e quer dar seu nome aos rótulos. Eles têm 
uma cabeça meio borgonhesa e levam terroir muito em conta, usam carvalho e privilegiam a safra ao corte.
A pequena e artesanal cave Louise Brison, em Noé Les Mallets, é um excelente exemplo desse movimento. Foi fundada em 

1991 por Francis Brulez, um funcionário de cooperativa que sonhava em exportar. Cursou enologia aos 38 e lançou a marca de olho no mercado exterior. Mas, 
como Champagne depende mais da economia mundial do que da local, levou sustos que o obrigaram a definir padrões – como produzir só vinhos safrados, 
marca da casa mas contrassenso na região onde as casas tradicionalmente misturam vinhos de terroirs diferentes da própria região de Champagne e de safras 
distintas. 
 Hoje, sua filha Delphine, que estudou enologia e viticultura, comanda a operação na maison. Ela passa 80% do ano no campo. Cada parcela de vinhedo 
é vinificada separadamente em barricas e depois a bebida fica sur lie (em contato com as borras) por cinco anos. Como caviste, assim como o pai, também já 
sentiu na pele que o peso da economia mundial. Como viticultora, outro desafio: tem uma relação de amor e ódio com o clima. O aquecimento global trouxe 
uma melhor maturação às frutas e mais complexidade aos vinhos; por outro lado, tem causado quebras de safra terríveis. 
 No Brasil, é possível provar dois rótulos da Louise Brison, ambos importados pela Belle Cave (www.bellecave.com.br) e muito gastronômicos. O Champagne 
Louise Brison Brut 2008 (R$ 325), um corte de Chardonnay e Pinot Noir, é elegante e traz, além da acidez característica da região, as marcas de seu passado 
de estágio com as leveduras – panificação fina. O L’Impertinente Rosé 2010 (R$ 336) é curioso: um safrado não safrado, uma vez que a cave decide não expor 
o ano no rótulo para atender a lei de que pelo menos 10% dos vinhos de Champagne não podem ser safrados. Mais rosado do que se espera de um francês 
(“Nós acreditamos na nossa cor”, defende Francis), na taça deve ir muito além do brinde, da entrada à sobremesa.  
Outros dois expoentes do movimento dos pequenos (e caros!) de Champagne são Pierre Gimonnet – prove o Champagne Cuis 1er Cru Brut NS (R$ 466,17 
na Premium Wines); e Pierre Peters, importado pela Vinci – seu Extra Brut Grand Cru sai a R$ 481,68. Leia mais em: http://paladar.estadao.com.br/
noticias/bebida,champagne-tem-nova-geracao-de-pequenos-produtores-cheios-de-personalidade,70002085690 e http://paladar.estadao.com.br/noticias/
bebida,loja-promete-entregar-vinho-em-casa-em-90-minutos,70002085674 e http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,prova-de-vinhos-riesling-cepa-
que-nunca-e-demais,70002085656

Viticultores%20que%20sempre%20abasteceram%20as%20grandes%20maisons%20com%20uvas%20decidiram%20vinificar%20e%20vender%20bebida%20com%20sua%20marca.%20Conhe%C3%A7a%20o%20caso%20da%20Louise%20Brison%2C%20que%20faz%20apenas%20Champagne%20safrado.%0DEmbora%20Champagne%20seja%20uma%20regi%C3%A3o%20ligada%20%C3%A0s%20grandes%20marcas%20como%20Mo%C3%ABt%20%26%20Chandon%2C%20Mumm%2C%20Perrier%20Jou%C3%ABt%2C%20Veuve%20Clicquot%2C%2090%25%20das%20uvas%20que%20crescem%20l%C3%A1%20s%C3%A3o%20cultivadas%20por%2019%20mil%20pequenos%20produtores.%20E%20a%20maioria%20vende%20sua%20produ%C3%A7%C3%A3o%20para%20as%20grandes%20casas%20ou%20cooperativas%2C%20afinal%2C%20apesar%20de%20parecer%20non-sense%2C%20com%20o%20valor%20que%20se%20paga%20pela%20uva%20de%20Champagne%2C%20lucra-se%20mais%20com%20a%20venda%20da%20fruta%20do%20que%20com%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20do%20vinho.%20%0D%09Mas%20h%C3%A1%20uma%20nova%20gera%C3%A7%C3%A3o%20cheia%20de%20orgulho%20que%20tem%20agido%20de%20modo%20diferente%20e%20quer%20dar%20seu%20nome%20aos%20r%C3%B3tulos.%20Eles%20t%C3%AAm%20uma%20cabe%C3%A7a%20meio%20borgonhesa%20e%20levam%20terroir%20muito%20em%20conta%2C%20usam%20carvalho%20e%20privilegiam%20a%20safra%20ao%20corte.%0DA%20pequena%20e%20artesanal%20cave%20Louise%20Brison%2C%20em%20No%C3%A9%20Les%20Mallets%2C%20%C3%A9%20um%20excelente%20exemplo%20desse%20movimento.%20Foi%20fundada%20em%201991%20por%20Francis%20Brulez%2C%20um%20funcion%C3%A1rio%20de%20cooperativa%20que%20sonhava%20em%20exportar.%20Cursou%20enologia%20aos%2038%20e%20lan%C3%A7ou%20a%20marca%20de%20olho%20no%20mercado%20exterior.%20Mas%2C%20como%20Champagne%20depende%20mais%20da%20economia%20mundial%20do%20que%20da%20local%2C%20levou%20sustos%20que%20o%20obrigaram%20a%20definir%20padr%C3%B5es%20%E2%80%93%20como%20produzir%20s%C3%B3%20vinhos%20safrados%2C%20marca%20da%20casa%20mas%20contrassenso%20na%20regi%C3%A3o%20onde%20as%20casas%20tradicionalmente%20misturam%20vinhos%20de%20terroirs%20diferentes%20da%20pr%C3%B3pria%20regi%C3%A3o%20de%20Champagne%20e%20de%20safras%20distintas.%20%0D%09Hoje%2C%20sua%20filha%20Delphine%2C%20que%20estudou%20enologia%20e%20viticultura%2C%20comanda%20a%20opera%C3%A7%C3%A3o%20na%20maison.%20Ela%20passa%2080%25%20do%20ano%20no%20campo.%20Cada%20parcela%20de%20vinhedo%20%C3%A9%20vinificada%20separadamente%20em%20barricas%20e%20depois%20a%20bebida%20fica%20sur%20lie%20%28em%20contato%20com%20as%20borras%29%20por%20cinco%20anos.%20Como%20caviste%2C%20assim%20como%20o%20pai%2C%20tamb%C3%A9m%20j%C3%A1%20sentiu%20na%20pele%20que%20o%20peso%20da%20economia%20mundial.%20Como%20viticultora%2C%20outro%20desafio:%20tem%20uma%20rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20amor%20e%20%C3%B3dio%20com%20o%20clima.%20O%20aquecimento%20global%20trouxe%20uma%20melhor%20matura%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0s%20frutas%20e%20mais%20complexidade%20aos%20vinhos%3B%20por%20outro%20lado%2C%20tem%20causado%20quebras%20de%20safra%20terr%C3%ADveis.%20%0D%09No%20Brasil%2C%20%C3%A9%20poss%C3%ADvel%20provar%20dois%20r%C3%B3tulos%20da%20Louise%20Brison%2C%20ambos%20importados%20pela%20Belle%20Cave%20%28www.bellecave.com.br%29%20e%20muito%20gastron%C3%B4micos.%20O%20Champagne%20Louise%20Brison%20Brut%202008%20%28R%24%20325%29%2C%20um%20corte%20de%20Chardonnay%20e%20Pinot%20Noir%2C%20%C3%A9%20elegante%20e%20traz%2C%20al%C3%A9m%20da%20acidez%20caracter%C3%ADstica%20da%20regi%C3%A3o%2C%20as%20marcas%20de%20seu%20passado%20de%20est%C3%A1gio%20com%20as%20leveduras%20%E2%80%93%20panifica%C3%A7%C3%A3o%20fina.%20O%20L%E2%80%99Impertinente%20Ros%C3%A9%202010%20%28R%24%20336%29%20%C3%A9%20curioso:%20um%20safrado%20n%C3%A3o%20safrado%2C%20uma%20vez%20que%20a%20cave%20decide%20n%C3%A3o%20expor%20o%20ano%20no%20r%C3%B3tulo%20para%20atender%20a%20lei%20de%20que%20pelo%20menos%2010%25%20dos%20vinhos%20de%20Champagne%20n%C3%A3o%20podem%20ser%20safrados.%20Mais%20rosado%20do%20que%20se%20espera%20de%20um%20franc%C3%AAs%20%28%E2%80%9CN%C3%B3s%20acreditamos%20na%20nossa%20cor%E2%80%9D%2C%20defende%20Francis%29%2C%20na%20ta%C3%A7a%20deve%20ir%20muito%20al%C3%A9m%20do%20brinde%2C%20da%20entrada%20%C3%A0%20sobremesa.%20%09%0DOutros%20dois%20expoentes%20do%20movimento%20dos%20pequenos%20%28e%20caros%21%29%20de%20Champagne%20s%C3%A3o%20Pierre%20Gimonnet%20%E2%80%93%20prove%20o%20Champagne%20Cuis%201er%20Cru%20Brut%20NS%20%28R%24%20466%2C17%20na%20Premium%20Wines%29%3B%20e%20Pierre%20Peters%2C%20importado%20pela%20Vinci%20%E2%80%93%20seu%20Extra%20Brut%20Grand%20Cru%20sai%20a%20R%24%20481%2C68.%20Leia%20mais%20em:%20http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Cchampagne-tem-nova-geracao-de-pequenos-produtores-cheios-de-personalidade%2C70002085690%20e%20http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Cloja-promete-entregar-vinho-em-casa-em-90-minutos%2C70002085674%20e%20http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Cprova-de-vinhos-riesling-cepa-que-nunca-e-demais%2C70002085656%0D
Viticultores%20que%20sempre%20abasteceram%20as%20grandes%20maisons%20com%20uvas%20decidiram%20vinificar%20e%20vender%20bebida%20com%20sua%20marca.%20Conhe%C3%A7a%20o%20caso%20da%20Louise%20Brison%2C%20que%20faz%20apenas%20Champagne%20safrado.%0DEmbora%20Champagne%20seja%20uma%20regi%C3%A3o%20ligada%20%C3%A0s%20grandes%20marcas%20como%20Mo%C3%ABt%20%26%20Chandon%2C%20Mumm%2C%20Perrier%20Jou%C3%ABt%2C%20Veuve%20Clicquot%2C%2090%25%20das%20uvas%20que%20crescem%20l%C3%A1%20s%C3%A3o%20cultivadas%20por%2019%20mil%20pequenos%20produtores.%20E%20a%20maioria%20vende%20sua%20produ%C3%A7%C3%A3o%20para%20as%20grandes%20casas%20ou%20cooperativas%2C%20afinal%2C%20apesar%20de%20parecer%20non-sense%2C%20com%20o%20valor%20que%20se%20paga%20pela%20uva%20de%20Champagne%2C%20lucra-se%20mais%20com%20a%20venda%20da%20fruta%20do%20que%20com%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20do%20vinho.%20%0D%09Mas%20h%C3%A1%20uma%20nova%20gera%C3%A7%C3%A3o%20cheia%20de%20orgulho%20que%20tem%20agido%20de%20modo%20diferente%20e%20quer%20dar%20seu%20nome%20aos%20r%C3%B3tulos.%20Eles%20t%C3%AAm%20uma%20cabe%C3%A7a%20meio%20borgonhesa%20e%20levam%20terroir%20muito%20em%20conta%2C%20usam%20carvalho%20e%20privilegiam%20a%20safra%20ao%20corte.%0DA%20pequena%20e%20artesanal%20cave%20Louise%20Brison%2C%20em%20No%C3%A9%20Les%20Mallets%2C%20%C3%A9%20um%20excelente%20exemplo%20desse%20movimento.%20Foi%20fundada%20em%201991%20por%20Francis%20Brulez%2C%20um%20funcion%C3%A1rio%20de%20cooperativa%20que%20sonhava%20em%20exportar.%20Cursou%20enologia%20aos%2038%20e%20lan%C3%A7ou%20a%20marca%20de%20olho%20no%20mercado%20exterior.%20Mas%2C%20como%20Champagne%20depende%20mais%20da%20economia%20mundial%20do%20que%20da%20local%2C%20levou%20sustos%20que%20o%20obrigaram%20a%20definir%20padr%C3%B5es%20%E2%80%93%20como%20produzir%20s%C3%B3%20vinhos%20safrados%2C%20marca%20da%20casa%20mas%20contrassenso%20na%20regi%C3%A3o%20onde%20as%20casas%20tradicionalmente%20misturam%20vinhos%20de%20terroirs%20diferentes%20da%20pr%C3%B3pria%20regi%C3%A3o%20de%20Champagne%20e%20de%20safras%20distintas.%20%0D%09Hoje%2C%20sua%20filha%20Delphine%2C%20que%20estudou%20enologia%20e%20viticultura%2C%20comanda%20a%20opera%C3%A7%C3%A3o%20na%20maison.%20Ela%20passa%2080%25%20do%20ano%20no%20campo.%20Cada%20parcela%20de%20vinhedo%20%C3%A9%20vinificada%20separadamente%20em%20barricas%20e%20depois%20a%20bebida%20fica%20sur%20lie%20%28em%20contato%20com%20as%20borras%29%20por%20cinco%20anos.%20Como%20caviste%2C%20assim%20como%20o%20pai%2C%20tamb%C3%A9m%20j%C3%A1%20sentiu%20na%20pele%20que%20o%20peso%20da%20economia%20mundial.%20Como%20viticultora%2C%20outro%20desafio:%20tem%20uma%20rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20amor%20e%20%C3%B3dio%20com%20o%20clima.%20O%20aquecimento%20global%20trouxe%20uma%20melhor%20matura%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0s%20frutas%20e%20mais%20complexidade%20aos%20vinhos%3B%20por%20outro%20lado%2C%20tem%20causado%20quebras%20de%20safra%20terr%C3%ADveis.%20%0D%09No%20Brasil%2C%20%C3%A9%20poss%C3%ADvel%20provar%20dois%20r%C3%B3tulos%20da%20Louise%20Brison%2C%20ambos%20importados%20pela%20Belle%20Cave%20%28www.bellecave.com.br%29%20e%20muito%20gastron%C3%B4micos.%20O%20Champagne%20Louise%20Brison%20Brut%202008%20%28R%24%20325%29%2C%20um%20corte%20de%20Chardonnay%20e%20Pinot%20Noir%2C%20%C3%A9%20elegante%20e%20traz%2C%20al%C3%A9m%20da%20acidez%20caracter%C3%ADstica%20da%20regi%C3%A3o%2C%20as%20marcas%20de%20seu%20passado%20de%20est%C3%A1gio%20com%20as%20leveduras%20%E2%80%93%20panifica%C3%A7%C3%A3o%20fina.%20O%20L%E2%80%99Impertinente%20Ros%C3%A9%202010%20%28R%24%20336%29%20%C3%A9%20curioso:%20um%20safrado%20n%C3%A3o%20safrado%2C%20uma%20vez%20que%20a%20cave%20decide%20n%C3%A3o%20expor%20o%20ano%20no%20r%C3%B3tulo%20para%20atender%20a%20lei%20de%20que%20pelo%20menos%2010%25%20dos%20vinhos%20de%20Champagne%20n%C3%A3o%20podem%20ser%20safrados.%20Mais%20rosado%20do%20que%20se%20espera%20de%20um%20franc%C3%AAs%20%28%E2%80%9CN%C3%B3s%20acreditamos%20na%20nossa%20cor%E2%80%9D%2C%20defende%20Francis%29%2C%20na%20ta%C3%A7a%20deve%20ir%20muito%20al%C3%A9m%20do%20brinde%2C%20da%20entrada%20%C3%A0%20sobremesa.%20%09%0DOutros%20dois%20expoentes%20do%20movimento%20dos%20pequenos%20%28e%20caros%21%29%20de%20Champagne%20s%C3%A3o%20Pierre%20Gimonnet%20%E2%80%93%20prove%20o%20Champagne%20Cuis%201er%20Cru%20Brut%20NS%20%28R%24%20466%2C17%20na%20Premium%20Wines%29%3B%20e%20Pierre%20Peters%2C%20importado%20pela%20Vinci%20%E2%80%93%20seu%20Extra%20Brut%20Grand%20Cru%20sai%20a%20R%24%20481%2C68.%20Leia%20mais%20em:%20http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Cchampagne-tem-nova-geracao-de-pequenos-produtores-cheios-de-personalidade%2C70002085690%20e%20http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Cloja-promete-entregar-vinho-em-casa-em-90-minutos%2C70002085674%20e%20http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Cprova-de-vinhos-riesling-cepa-que-nunca-e-demais%2C70002085656%0D
http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Cloja-promete-entregar-vinho-em-casa-em-90-minutos%2C70002085674
http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Cloja-promete-entregar-vinho-em-casa-em-90-minutos%2C70002085674
http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Cprova-de-vinhos-riesling-cepa-que-nunca-e-demais%2C70002085656%0D
http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Cprova-de-vinhos-riesling-cepa-que-nunca-e-demais%2C70002085656%0D
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“A DIFICULDADE DE ESCOLHER A 
ROLHA IDEAL”- JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 17/11/2017

  Em meio às tantas decisões a tomar, envolvendo práticas no vinhedo 
e todo o processo de vinificação, um bom produtor de vinho ainda tem mais 
um detalhe importante para resolver antes de engarrafar: qual vedante usar. 
Deixando de lado o preço, a questão tem a ver com princípios e a evolução da 
bebida na garrafa no médio e longo prazos. Leia mais em: http://www.valor.
com.br/cultura/5196141/dificuldade-de-escolher-rolha-ideal#. * Jorge Lucki 
é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal Valor 
Econômico. Escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

“A DANÇA DO VINHO”- 
POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA 

- 03/11/2017

 ““Connoisseur é um especialista que 
sabe tudo sobre alguma coisa e nada 
sobre qualquer outra coisa”, Ambrose 
Bierce.
 Segurando a taça por sua haste, 
fez girar o líquido enquanto o observava 
com seriedade. Aproximou o nariz do 
copo e aspirou profundamente, de olhos 
fechados, até encher os pulmões. Só 
então colocou a bebida na boca, para 
em seguida bochechar ruidosamente 
antes de ingerir. Todos em volta riram. 
O líquido era água e quem o bebia, um 
menino de 6 anos, filho de um enólogo. 
O degustador mirim, com sua percepção 
aguçada ironizou os trejeitos do pai e 
tocou num tema recorrente: o gestual 
inerente aos apreciadores de vinho.

 Quem degusta com freqüência acaba desenvolvendo alguns tiques 
característicos. Estes maneirismos já fazem parte do rico folclore do nobre 
fermentado. De discreta a espalhafatosa, passando por cômica, quantas vezes 
esta coreografia peculiar não foi satirizada? Muitas das vezes com razão, pois 
se o procedimento for exagerado pode beirar o ridículo. O bom apreciador 
o executa com naturalidade e sem afetação. Leia mais em: http://www.
marcelocopello.com/post/a-danca-do-vinho.  Mais em www.marcelocopello.
com  / contato@marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  
Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog
Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog

http://www.valor.com.br/cultura/5196141/dificuldade-de-escolher-rolha-ideal%23
http://www.valor.com.br/cultura/5196141/dificuldade-de-escolher-rolha-ideal%23
http://www.marcelocopello.com/post/a-danca-do-vinho
http://www.marcelocopello.com/post/a-danca-do-vinho
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  “O ENIGMA DA CHEGADA”
- POR LUIZ HORTA

FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 19/11/2017

 
 Geladeira de celibatário que volta de viagem é uma pintura de Edward 
Hopper, mistura de abandono e desalento num cenário urbano. Cheguei, 
coloquei as malas na sala, faminto. Abri a porta dela mais por ato reflexo que 
por esperança: dois mamões petrificados, um tomate mumificado e embalagens 
plásticas com coisas esquecidas e já perdidas.
 Depois de um tempo viajando, cozinhando ou jantando fora, um voo 
com uma espera de 12 horas e com uma duração igual já faziam seu efeito de 
estragar o que tinha acumulado de otimismo e alegria, semiférias. O retorno 
brutal à realidade do dia a dia. É possível correr ou chorar, preferi obedecer ao 
título e lema da coluna, ir dar uma volta para procurar uma mesa.
 Lembrei, na tarefa autoimposta da revisita aos clássicos, do Frevo (da 
Oscar Freire, há facções irredutíveis na defesa da escolha). Tinha fome de pizza 
(as duas coisas que se sente falta no exterior, a pizza paulistana e o que aqui se 
chama “comida árabe”. Sinto falta de farofa também, mas consigo fazer). Um 
beirute, que não comia tem uma década, pareceu boa ideia.
 Não era um quibe ou esfirra, mas tinha a consistência de comida. E 
fiquei passeando pelo cardápio. Acabei também trazendo para casa um filé 
à parmigiana, pois sou guloso e a geladeira ia continuar vazia até segunda-
feira. Tenho meus pontos mais fracos, palavras como milanesa, club sanduíche 
e a sobremesa Paris-brest estão entre eles. Se constam nos cardápios, preciso 
provar, quase um toque.
 O beirute não se parecia com o que eu tinha na memória, na verdade 
era muito melhor. O queijo derretido, a carne saborosa, tudo muito bem 
engendrado e resolvido.
 Com um sanduíche assim se toma um chope. Até poderia indicar vinhos, 
mas a cerveja gelada ajeita melhor a zoeira aérea (minha tradução para jet 
lag).
 Requentei o filé no outro dia (ia fazer um trocadilho com requinte e 
requente, mas melhor não) e esse sim foi bom companheiro para um italiano 
simples e direto. Leia mais em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-
horta/2017/11/1935643-o-enigma-da-chegada.shtml

FREVO - Onde: Rua Oscar Freire, 603, Jardim Paulista, tel. 3082-3434 / 
Quando: dom. a qua., das 10h30 à 1h; qui. e sex., das 10h30 às 2h; sáb., das 
10h30 às 3h
VINHOS DA SEMANA: Comida italiana combina com vinho italiano! Não é 
perfeito? Como dizia o Hugh Johnson, ironizando a obsessão por harmonizações 

(palavra horrível) que assolou o mundo da gastronomia: se o queijo da região 
não combinasse com o vinho produzido lá, as pessoas morreriam sem comer? 
Então sugiro alguns vinhos italianos ou de uvas como Sangiovese, para 
acompanhar o filé a parmigiana. (1) Castellani Chianti Classico R$57,90 (Pão 
de Açúcar) (2) Monteguelfo Chianti Classico R$67 (Wine.com.br) (3) Musìta 
Nero D’Avola Sicilia R$93 (Premium Wines) (4) Dolcetto d’Alba Bera R$96,06 
(Vinci Vinhos). * valores de referência.  * Luiz Horta - Viajante crônico e autor 
dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem 
no seu bolso’. Escreve aos domingos na Folha de São Paulo e aos sábados no 
O Globo/Ela.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2017/11/1935643-o-enigma-da-chegada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2017/11/1935643-o-enigma-da-chegada.shtml
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  “CINCO MITOS COMUNS DO VINHOS 
DESMASCARADOS” - POR ERIC ASIMOV

THE NEW YORK TIMES - WINES - 12/10/2017

 
 Os sommeliers Daniel Johnnes e Josh MacGregor dos restaurantes de 
Nova York no grupo Dinex de Daniel Boulud recentemente fizeram um jantar 
para desmascarar alguns mitos comuns do vinho. Dado o número de crenças 
errôneas sobre o vinho que persistem, isso poderia ter sido um banquete épico 
que durasse por semanas. Mas Daniel Johnnes, o diretor de vinhos da Dinex e 
quatro de seus sommeliers felizmente seguiram a linha por cinco cursos, cada 
um servido com dois vinhos (ou um vinho e uma cerveja, em um caso) para 
contrariar os padrões duradouros.
 Fiquei atraído por esse jantar porque, como quem escreve ou fala sobre 
o vinho regularmente, estou intimamente familiarizado com todo tipo de 
noções extensas e confusas. Vale a pena discutir, já que essas falhas podem ser 
barreiras significativas para tirar o maior prazer de beber vinho.
 Daniel e os sommeliers desmistificaram cinco crenças que podem ter se 
originado num costume, e ao longo do tempo viraram dogmas. Vamos dissipar 
esses mitos um a um.
MITO 1 – SERVIR VINHOS DOCES COM PRATOS SALGADOS -  Muitos 
consumidores assumem que os vinhos servidos com alimentos salgados devem 
ser secos. Muitas vezes associam doçura com vinhos baratos, vinhos fortificados 
ou vinhos alemães, com exceção de vinhos de sobremesa, que muitas pessoas 
pensam que devem ser consumidos com ou após a sobremesa.
 Os vinhos doces e brancos que variam de pouco doce a licorosos podem 
ser gloriosos com a comida. A chave é o equilíbrio: o açúcar residual no vinho, 
muitas vezes causado por fermentação incompleta, deve ser harmonizado pela 
acidez viva. O resultado é uma emocionante corda bamba enquanto o vinho 
segue a linha entre doce e seco. Estes vinhos são incontestavelmente doces, 
mas a acidez limpa qualquer sensação enjoativa, deixando uma sensação seca 
e refrescante depois de bebidos.
 Os bons exemplos são certos Rieslings alemães (aliás, outro mito é que 
todos os Rieslings alemães são doces!), Também vale o raciocínio para Vouvrays 
Demi-secs. 
 Para avaliar a harmonização de foie gras e terrine de galinha da guiné, 
Josh MacGregor, do DB Bistro Moderne, escolheu dois vinhos do Mosel:  Dr. 
Loosen spätlese Wehlener Sonnenuhr 2015 e um J.J. 2007 Prüm kabinett. Isto 
embaralhou um pouco as coisas porque tradicionalmente, o foie gras é servido 
com vinhos doces como Sauternes. Mesmo assim, muitos dos comensais não se 
convenceram.
 “As pessoas estão presas ao fato de que não gostam de vinhos doces”, 

disse o Sommelier Johnnes depois do jantar. 
MITO 2 – A IMPORTÃNCIA DA TEMPERATURA DE SERVIÇO - Infelizmente, 
um dogma de fé de muitos restaurantes é servir vinhos brancos muito frios e os 
vinhos tintos muito quentes.
 É fácil ver de onde isso vem. Os vinhos brancos são geralmente servidos 
mais frescos que os tintos, e em uma época de geladeiras e gelo, isso significou 
frio mesmo. Os tintos, entretanto, são servidos a “temperatura ambiente”, 
um termo derivado de um momento em que havia muitas paredes de pedra 
grossas, e a temperatura interna era de cerca de 15ºC.
 Servir vinhos brancos de qualidade, muito frios compromete seriamente 
as nuances e as suas complexidades. Por outro lado, os brancos medíocres 
devem ser servidos gelados; a temperatura encobre qualquer defeito
Se você quer beber uma garrafa de pinot grigio por exemplo, verifique se a 
garrafa veio diretamente da geladeira. Por outro lado, se for um branco fino, 
retire-o da geladeira uma meia hora antes de servir, e em restaurantes, não 
permita que a garrafa seja colocada no gelo. Verifique a temperatura primeiro.
 Os tintos são um pouco mais complicados, dependendo da idade e da 
textura do vinho. Idealmente, uma garrafa deve ser ligeiramente fresca ao 
toque. A temperatura ambiente moderna pode muitas vezes deixar um bom 
tinto fragilizado. Um leve refrescar da garrafa é favorável ao vinho. Os vinhos 
tânicos bem gelados podem parecer difíceis e desagradáveis. Se uma garrafa 
parece muito quente, 15 minutos na geladeira - ou, em um restaurante, 10 
minutos em um balde de gelo - pode fazer maravilhas.
 Para um prato complicado de Gnocchi de batata com cogumelos e feijão 
verde, Joe Robitaille do Bar Boulud e Boulud Sud serviu dois vinhos incomuns: 
um vinho de textura rica, de cor âmbar – o Domaine Economou 2009, de Creta, 
feito a partir de um corte da obscura Vilana e uvas Thrapsathiri, comparando 
com um Pinot Noir do Jura, o Arbois Les Gaudrettes 2015 do Domaine de 
Saint Pierre. Estes foram excelentes exemplos, e cada um se beneficiou da 
temperatura de serviço correta.
MITO3 – HARMONIZAÇÕES FORA DO COMUM - Poucas questões causam 
tanta ansiedade quanto juntar comida e vinho. Por esta razão, sempre acreditei 
que a sabedoria convencional - vinho branco com peixe e aves, vinho tinto com 
carne era um bom começo.
 Mas à medida que as pessoas se tornam mais confiantes, eles rapidamente 
encontram as exceções. Os Syrahs do Rhône Norte são ótimos com frango, 
como o Pinot Noir ou Cabernet Franc com pato. Certos peixes saudáveis, como 
o salmão, o atum ou mesmo o polvo, podem ir muito bem tintos leves como o 
Pinot Noir.
 Para um prato de salmão com figos e erva-doce em um molho de vinho 
tinto, Aaron Fusco do Café Boulud serviu dois tintos menos convencionais, 
um Cabernet Sauvignon 2014 e um Merlot 2014 da região de Carneros, no 
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  condado de Sonoma, ambos da Inconnu Wine.
 A ideia era demonstrar que nem todos os tintos da Califórnia são grandes, 
potentes e poderosos. Estes vinhos eram deliciosamente frescos, o cabernet leve 
e o merlot suave. Eles se saíram bem com o salmão e, embora eu preferisse 
Pinot Noir, os vinhos fizeram seus pontos.
MITO 4 – FIXAR-SE APENAS EM SAFRAS EXCEPCIONAIS - Eu conheço 
muitas pessoas que comprarão vinhos finos apenas a partir de safras que os 
críticos considerem excelentes. Esta é uma boa estratégia para os investidores 
- aqueles que compram grandes vinhos com a intenção de revender com lucro 
-, mas para as pessoas que querem simplesmente desfrutar de bons vinhos, é 
um erro e às vezes sai muito caro.
 Os amantes da Borgonha que compraram os vinhos da safra 2005 e 
recusaram os do ano de 2007 perderam muito prazer e paciência enquanto 
esperavam pela evolução dos vinhos de 2005. Os bebedores de Bordeaus 
que preferiram as safras de 2000 e 2010 sobre os de 2001 e 2011 podem 
ter tido experiências semelhantes. Se você comprar vinhos com um longo 
envelhecimento em mente (20 anos ou mais), então foque nos melhores 
“vintages”. Tenha em mente que o que constitui uma grande safra é muitas 
vezes uma questão de opinião.
 Isso foi confirmado em uma harmonização com um prato de pombos 
com groselhas. Foram escolhidos dois Côte-Rôties: um Domaine Ogier 2010 
(de uma excelente safra), e um Domaine Jamet 2011, que embora não fosse 
tão bom como 2010, ainda assim não era um vinho ruim. Mesmo levando 
em conta os diferentes estilos dos produtores, o 2011 mostrou-se melhor, 
oferecendo uma paleta de sabores prazerosos, enquanto o vinho de 2010 ficou 
fechado e reticente. Não tenho certeza de como esses dois vinhos evoluirão em 
mais uma década. Nesta prova, um era um vinho de prazer, o outro era um 
vinho de potencial.
MITO 5 – VINHO COM QUEIJOS - A crença geral é que o queijo é melhor 
com o vinho tinto. Alguém ainda segue isso? Parece-me que muitas pessoas 
agora entendem que o vinho branco geralmente é uma combinação melhor. 
As pessoas tornaram-se tão dogmáticas sobre isso que escrevi uma coluna 
alguns anos atrás, dizendo que conforme o caso, o vinho tinto ainda é uma 
boa escolha.
 Aparentemente, essa batalha ainda está sendo travada nos restaurantes 
Boulud. Então, com dois queijos de cabra, um da França e um do Vermont, Ian 
Smedley, que tinha sido sommelier no DBGB até fechar em agosto, escolheu 
um L’Etoile 2013 do Domaine de Montbourgeau no Jura, feito de chardonnay 
e savagnin, e uma cerveja inglesa incomum, Sakura de Carton Brewing em 
Atlantic Highlands, NJ
 Agora, adoro a combinação de cervejas ácidas e queijo. No entanto, 
esse particular era um pouco estranho para o meu conforto, misturando azedo, 

salgado e frutado. O branco, por outro lado, fez excelente par com os queijos. 
Não tenho certeza se foi uma revelação para o grupo, mas se alguém precisasse 
lembrar, essa era uma boa maneira de fazê-lo. Eric Asimov -  Se você bebe 
vinho e ocasionalmente lê sobre isso, Eric Asimov provavelmente não precisa 
de nenhuma introdução. Ele é o crítico de vinhos do The New York Times.
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VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS
ROLHA DE CORTIÇA NATURAL AINDA LEVA A PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR
 Uma pesquisa da consultoria Wine Intelligence sobre a preferência dos consumidores quanto ao tipo de rolha usado no vinho mostrou que as rolhas de 
cortiça natural ainda estão muito à frente das tampas de rosca. Em mercados como Estados Unidos, China e Alemanha, 60% dos entrevistados afirmaram que 
este era o seu vedante favorito. A pesquisa ouviu mil enófilos de todo o mundo e verificou que a China é país onde os consumidores mais evitam as tampas de 
rosca. 
 Um em cada três disse que não gosta de comprar vinhos com esse tipo de vedante. “Eles acreditam que as tampas de rosca são apropriadas apenas para 
vinhos de baixa qualidade”, aponta James Wainscott, autor da pesquisa. Segundo ele, 61% dos enófilos de classe média-alta chineses gostam de comprar vinhos 
com rolha natural e apenas 23% aceitam os screwcaps. 
O estudo revelou ainda que os britânicos, por outro lado, têm uma relação tão boa com a cortiça quanto com a rosca, com 41% preferindo a primeira e 40% 
a segunda. E a pesquisa mostrou também que os consumidores de todo o mundo não ligam muito quando a rolha é sintética: 60% dos entrevistados disseram 
que têm uma atitude neutra em relação a elas. (Fonte – Revista ADEGA - Redação – 08/11/2017).

INDÍCIOS ARQUEOLÓGICOS PODEM MUDAR A HISTÓRIA DO VINHO NA ITÁLIA 
 Até meados de agosto deste ano, os historiadores acreditavam que a história do vinho na Itália teria começado por volta do ano mil antes de Cristo. No 
entanto, escavações de uma equipe da Universidade de South Florida, em cavernas da Sicília revelaram que o vinho apareceu em território italiano muito tempo 
antes do que se imaginava. 
 Ao analisar grandes vasos da Era do Cobre, os pesquisadores encontraram traços de vinho que datam do quarto milênio antes de Cristo. “Esta é a 
descoberta de resíduos de vinho mais antiga da pré-história na península italiana. Ao contrário de outras descobertas, que eram limitadas a vinhas e mostram 
apenas onde as uvas eram cultivadas, nosso trabalho resultou em uma identificação de resíduos de vinho”, afirmou Davide Tanasi, arqueólogo que liderou a 
pesquisa. 
 Sua equipe analisou grandes jarros encontrados no monte Kronio, perto do porto de Sciacca. Eles estavam intactos e tinham resíduos de ácido tartárico, 
o que ocorre naturalmente nas uvas e no processo de vinificação. O próximo passo agora é identificar se o vinho era tinto ou branco. (Fonte – Revista ADEGA 
- Redação – 09/11/2017).

PAPA FRANCISCO PEDE QUE PADRES USEM APENAS VINHOS NATURAIS NOS SACRAMENTOS 
 Uma carta enviada para os bispos do mundo todo causou alvoroço nos defensores dos vinhos naturais. Logo espalhou-se a notícia de que o papa Francisco 
estaria obrigando que o principal sacramento da igreja, a comunhão, fosse celebrada apenas com vinhos naturais.
 No dia 8 de julho, a Congregação para a Divina Adoração e a Disciplina dos Sacramentos, sob requisição papal, enviou um comunicado a todas as 
dioceses para lembrar os padres de todo o planeta de como a comunhão deveria ser ofertada e quais os cuidados eles deveriam tomar para escolher os produtos 
adequados. 
 No caso do vinho, a carta diz: “O vinho que é usado na mais sagrada celebração do sacrifício eucarístico deve ser natural, feito do fruto da videira, puro 
e incorrupto, não misturado com outras substâncias. Deve-se ter grande cuidado para que o vinho destinado à celebração da eucaristia seja bem conservado 
e não tenha azedado. É totalmente proibido usar vinho de autenticidade ou proveniência duvidosa”. 
 Apesar de todo o alvoroço, o papa não acrescentou nada ao código canônico, apenas reafirmou seus pontos e o termo natural, que já existia, está longe 
de representar tudo o que os defensores das técnicas naturais gostariam. Aqui, natural apenas quer dizer que ele não deve ter substâncias estranhas e não 
necessariamente ter sido feito com uvas de cultivo orgânico ou coisa do gênero, tampouco sem intervenções para manter sua integridade.
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 No mesmo comunicado, o papa lembrou que as hóstias tampouco podem ser sem glúten: “As hóstias completamente sem glúten são matéria inválida 
para a eucaristia. São matéria válida as hóstias parcialmente desprovidas de glúten, de modo que nelas esteja presente uma quantidade de glúten suficiente 
para obter a panificação, sem acréscimo de substâncias estranhas e sem recorrer a procedimentos tais que desnaturem o pão”. (Fonte – Revista ADEGA - 
Redação – 13/11/2017).

VINHOS RAROS DA ILHA DA MADEIRA FORAM DESCOBERTOS EM NOVA JERSEY 
 Durante um trabalho de restauração do Liberty Hall Museum, em Nova Jersey, Estados Unidos, foram descobertas três caixas de garrafas de vinho Madeira 
datando de 1796. Acredita-se que esta seja uma das mais importantes descobertas de vinhos dessa época na América. “Ficamos deslumbrados. Sabemos de 
pessoas que acharam algumas garrafas de Madeira dessa época, mas nunca três caixas”, revelou Bill Schroh Jr., diretor de operações do museu. 
 O diretor apontou que os vinhos chegaram ao museu quando a família Livingston se mudou da Filadélfia para Nova Jersey. A residência ficou com a 
família até 1995, quando foi transformada em museu. “A adega nunca foi tocada desde 1949”, disse Schroh, que afirmou ainda que as rolhas e os selos 
estavam intactos. (Fonte – Revista ADEGA - Redação – 15/11/2017).

EMPRESÁRIO LEVA MALBEC DE VOLTA À VOLTA  
 Como se sabe, apesar a Malbec ser uma variedade que foi mundialmente difundida após ficar famosa na Argentina, sua origem está na França, mas 
especificamente na região de Cahors. Recentemente, um imigrante francês, que foi um dos pioneiros na produção de Malbec na Argentina, resolveu voltar seus 
esforços para o local onde esta cepa nasceu.
 Depois de mais de 20 anos vivendo na Argentina e produzindo vinhos na Bodega Fabre Montemayou, o francês Hervé Joyaux Fabre, em parceria com 
a família Montemayou, adquiriu duas propriedades em Cahors: o Château de Grezels e Prieuré de Cénac, além da marca Château Saint Didier de Parnac. Ao 
todo, foram comprados 120 hectares, o que torna esse o segundo maior empreendimento vitivinícola em Cahors.
 Atualmente, cerca de 90% das plantações de Malbec do mundo estão localizadas na Argentina ou na França, com o país sul-americano tendo uma 
proporção muito maior. (Fonte – Revista ADEGA - Redação – 16/11/2017).

CHATEAU MARGAUX TROCA DE ROUPA   
 Um fato único na história deste primeiro Grand Cru Classé do Médoc e des Graves da famosa classificação de 1855 acontece na safra 2015. Para fazer 
uma tripla homenagem Corinne Mentzelopoulos, proprietária do Château Margaux, decidiu trocar a roupa, isto é, mudar a etiqueta exclusivamente para este 
milésimo. Os homenageados são Paul Pontallier, diretor geral de 1989 a 2016, que faleceu ano passado e teve na safra 2015 sua última contribuição. O 
bicentenário da arquitetura do Château construído em 1815 num estilo neo-palladiano, relativamente raro na França e classificado como monumento histórico 
em 1946. A terceira é a própria safra de 2015 que é de excepcional qualidade.
 A serigrafia mostra a arquitetura clássica do Château Margaux e as linhas das novas instalações inauguradas em 2015 e concebidas por Lord Norman 
Foster. A roupa nova marca também a chegada de uma nova equipe representada pelo novo diretor geral, que chegou em março deste ano, Philippe Bascaules, 
de Alexandra Petit-Mentzelopoulos e Aurélien Valance, diretores adjuntos e de Sébastien Vergne diretor de produção. O novo rótulo marca uma mudança e 
voltará em 2016 ao modelo tradicional. Muito justa e inteligente a homenagem. Santé. (Fonte – Rogério Rebouças – Conexão Francesa – JB - 17/11/2017).

TAVEL É O ROSÉ IDEAL PARA IR Á MESA 
 O Rei dos rosés não perde a majestade. Sem se preocupar em ter a cor clarinha da Provence ou de ser bebido com gelo na beira da piscina ele prefere ir 
à mesa. Não é para menos. Já que oferece um amplo leque de harmonizações. Um vinho que sabe se colocar em qualquer lugar da refeição. Seja na entrada, 
no prato principal e mesmo na sobremesa.
 Produzido no Sul da França, mas fazendo parte do vinhedo do Rhône ele tem a fama de ser o rosé preferido dos reis da França e dos papas de Avignon, 
como Inocêncio VI no século XIV. Muitas vezes chamado de primeiro rosé da França enfrenta a moda e a força dos rosés da Provence, estes de cor rosa bem 
clarinha, exibindo sua coloração intensa e forte, capaz de fazer inveja a muitos tintos. Produzido na margem direita do Rhône, no departamento do Gard, forma 
com o Lirac, tinto e branco, um trio infernal de Crus capazes de fazer frente às denominações de maior notoriedade da margem esquerda.
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 Um bom Tavel pode ser guardado por 2 a 8 anos em adega e tem um corpinho que resiste ao inverno. O segredo? Uma fermentação longa que vai lhe 
dar mais taninos. Conhecido por ter várias vidas na sua juventude se mostra floral e adocicado, na adolescência potente e com especiarias e na sua maioridade 
encorpado e vivo.
 O serviço quando jovem deve ser feito entre 12°C e 14°C. Na sua juventude pode se harmonizar com uma salada à base de abacate, chorizo e abobrinhas 
com limão e azeite. No prato principal com um saboroso filé mignon de porco assado numa massa folheada com recheio à italiana – presunto e mozzarela. 
Na sobremesa por que não experimentar uma taça de frutas vermelhas com biscoitos amanteigados em migalhas e creme de leite? Sugestão de vinho: Tavel 
– Domaine Lafond Roc Epine 2016/2015 na Tahaa Importadora em SP Tel. 11 50963282. Santé.Santé. (Fonte – Rogério Rebouças – Conexão Francesa – JB – 
12/11/2017).

A HISTÓRIA DA FRANÇA CONTADA EM TAÇAS DE VINHO  
 Acaba de chegar às livrarias Histoire des Vins de France (História dos Vinhos da França). É livro para ler e apreciar de um só fôlego. Muitas vezes estes belos 
livros com capa dura e muitas fotos deixam a desejar em conteúdo. Não é o caso aqui. Serge Pacaud é um historiador e escritor com várias obras publicadas 
e consegue contar a história da França, através do vinho e vice-versa. O autor teve como parceiro o “cavista” Pascal Goubert, dono de loja e prefeito do seu 
vilarejo, Chaumont-sur-Tharonne, no Loire. Ele selecionou os produtores e fez as notas técnicas que acompanham cada capítulo.
 Cada assunto, ou melhor, em cada região de produção abordada o leitor vai aprender um bocado de história e por consequência da França. O leitor 
vai descobrir as influências gregas e etruscas, passando pelo esplendor romano, pelas invasões bárbaras, pelo milagre monástico e mesmo pela Revolução 
Francesa. As doenças da vinha e suas repercussões, os desafios técnicos, o progresso até chegar à hierarquização das denominações de origem. O livro não é 
exaustivo o que pode dar margem a outros volumes, que seriam bem-vindos.
 Quando o autor aborda o Languedoc Roussillon, o maior vinhedo IGP do mundo, faz honra a Limoux e cita a famosa Blanquette que datando do século 
XVI (documentos comprovam sua existência desde 1531) vai inspirar o primo mais famoso o champagne. A obra original é dos inventivos monges beneditinos 
da abadia de Saint Hilaire, por sinal mesma ordem de D. Pérignon. As páginas ricas de saber trazem fotos de época, fotos de magníficas paisagens e reclames 
de rara beleza. Uma seleção de grande qualidade.
 Uma página sobre um produtor da escolha do “cavista” mostra o lado humano atrás de cada parcela de vinhedo, de cada garrafa que chega à mesa. 
O último momento de cada capítulo tem o que os autores chamam de L’avis du spécialiste”, o comentário técnico do especialista, ele escolhe uma das 
denominações da região abordada para falar do terroir, das uvas e do estilo dos vinhos que lá são produzidos. Traz também pequenas curiosidades e precisões 
sobre cada região produtora.
 O livro agrada pela abordagem histórica de alto nível sem ser entediante, pelas citações de grandes autores, pelas imagens que contam como o vinho foi 
feito por homens e mulheres e ainda permite enriquecer o conhecimento técnico sobre diversas denominações de origem. Vai agradar iniciantes e enófilos de 
todos os matizes. Vinho é cultura, está aqui a prova. Santé.
 Edição De Borée, 224 páginas, 12/10/2017, ISBN 9782-8-1292-229-9 e preço 34€. Disponível nos sites da Amazon e Fnac. (Fonte – Rogério Rebouças 
– Conexão Francesa – JB – 04/11/2017).
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