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SÃO PAULO

ABS-RIO-FLAMENGO
RIESLING, NA ALSÁCIA E NA 
ALEMANHA 

02/05/2019 - 19:30

a Riesling, entre as uvas brancas, é a mais 
sensível em exprimir diferenças de terroirs. 
ela revela sutilezas. É uma casta de clima 
frio e, devido à sua vibrante acidez, 
permite diversos equilíbrios entre acidez 
e maciez. outra característica sempre 
presente é a sua charmosa mineralidade. 
desta vez, vamos fazer uma comparação 
entre três vinhos da alsácia e três das 
regiões mais conceituadas da alemanha 
na elaboração de Rieslings, ou seja, Pfalz, 
Rheingau e Ruwer.

Valor Individual: R$ 261,00 (sócio) e R$ 
338,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

SBAV-SP
VINHOS DA VINÍCOLA CHILENA 
TINAJAS

07/05/2019 - 20:00

a sbav-sP, em parceria com a 
importadora Hannover,  traz sr. Juan 
Mena, enólogo e proprietário da 
vinícola Tinajas – vinícola familiar do 
Chile, para degustação orientada.

Valor Individual: R$ 50,00 (associado) e 
R$ 100,00 (não associado)
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@sbav-
sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
CURSO DE VINHO E SUA DEGUSTAÇÃO 

06/05 A 08/07/2019 - 19:15

Já estão abertas as inscrições para o Curso 
de Vinho e sua degustação, indicado a 
profissionais e a apreciadores do vinho. o 
curso é uma das portas de entrada para se 
associar à aBs e ingressar no encantador 
mundo do vinho, assim como os demais 
cursos regulares. são 10 aulas – uma por 
semana.

Valor Individual: R$ 1.240,00 (R$ 
1.215,00 do curso + R$ 25,00 taxa de 
inscrição)
Inscrição e informações: (21)2285-
0497-9640/(21)2265-2157 e abs@abs-
rio.com.br

RIO DE JANEIRO

ABS-RIO-FLAMENGO
CURSO DE VINHOS ITALIANOS 

07,14 E 21/05/2019 - 19:15

a itália surpreende tanto pela quantidade 
de castas autóctones – numa estimativa 
modesta, mais de quatrocentas –, quanto 
pela diversidade de seus vinhos. Para 
tentar mostrar toda essa riqueza, o curso 
de vinhos italianos, ministrado por Celio 
alzer há vinte e cinco anos, é dividido em 
três aulas.

Valor Individual: R$ 469,00 (sócio) e R$ 
609,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br
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kPAVI RESERVE TSANTALI 2015 – PDO RAPSANI GRÉCIA
  
 Começando nosso périplo pelos vinhos da Grécia, provamos este vinho acompanhando pratos da Ceia de 
Páscoa. a religião predominante da Grécia (92%) é cristã ortodoxa e a Páscoa aqui é comemorada uma semana 
depois da católica. então tivemos oportunidade provar os sabores das comidas típicas deste período em que os 
gregos se privam por 40 dias de comer carnes e laticínios. dai a ceia da noite de sábado para domingo ser uma 
refeição mais que esperada e abençoada.  a Tsantali é um grande grupo vinícola grego, com vinícolas espalhadas 
por várias regiões do país. este tinto vem da região de Rapsani, ao norte de atenas. a vinha está aos pés do Monte 
olympia, feito a partir do corte de três castas autóctones: Xinomavro(34%), Krasato(33%) e stavroto(33%), que 
são co-fermetadas e maturadas em carvalho francês por 12 meses, mais um ano engarrafado e guardado na 
adega antes de chegar ao mercado.  

Notas de Degustação: Rubi de cor escura, com halos aloirados. aromas de frutas escuras e vermelhas como 
ameixa, algo de alcaçuz e notas doces de baunilha e tabaco. Taninos macios. Boa estrutura, vivo em boca, com 
toques de chocolate, mostrando ótima complexidade.

Guarda: por mais 3 anos fácil.

Notas de Harmonização: pratos de carne e caça, seja na grelha ou no forno e com pratos ensopados. Harmonizou 
muito bem com um Jarret de Cordeiro cozido lentamente num molho de limão e salsa, servido com batatas na 
manteiga.

Temperatura de Serviço:  17 a 18ºC.  

Não sei se tem importador no Brasil, mas ai vai a dica!

 alguns leitores do VinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. a lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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 sobre à mesa foram colocadas duas taças de vinho tinto. numa delas estava servido o vinho de uma célebre vinícola estabelecida na 29 Highway em pleno napa 
Valley – o “Prisioneiro”. noutra taça estava um vinho com o rótulo “Pickpocket”, elaborado por uma intrigante marca criada em 2016, e já conhecida através de todos os 
estados Unidos, a Replica Wines. isto aconteceu no verão de 2018 e um sommelier indicado pela associação norte-americana de sommeliers provou os vinhos às cegas 
nesta degustação organizada pelo jornal The Times, com o objetivo de identificar similaridades entre vinhos.
 no final, depois de provar e avaliar os vinhos, ele se decidiu pela taça com acidez mais marcante como sendo o “Prisioneiro” e elegeu o vinho verdadeiro. Verdadeiramente 
complicado para quem não tem a prática de provar vinhos e identificar suas principais características organolépticas, uma vez que estes dois vinhos eram praticamente 
idênticos.
 similares em quase todos os pontos, mas o segundo vinho  era uma réplica do primeiro, criado num laboratório em denver (Colorado). e esta é a base de trabalho 
da iBG – integrated Beverage Group, da qual a marca Replica Wine é uma gama de produtos já consagrada.
 sua referência é que produzem vinhos 95% idênticos aos vinhos preferidos pelos consumidores. este percentual de similaridade é obtido a partir da análise de mais de 
2500 vinhos de alta gama no mundo, e dos quais foram identificados 800 componentes e 560 marcadores de sabor. Graças a estas referências, a equipe da Replica Wines 
pode reproduzir os vinhos que quiser e lançou sua produção em 2016 através de um processo bem preciso em termos marketing. 
 os pesquisadores da Replica Wines fazem suas misturas e as amostras são provadas por um Master sommelier e um enólogo, de forma que o resultado seja o mais 
próximo possível do vinho que pretendem reproduzir. a ideia por trás disto tudo é vender o vinho “réplica” pela metade do preço do vinho verdadeiro, permitindo desta forma 
que o amante daquele ícone possa beber todo dia uma taça do seu vinho preferido!
 Por incrível que pareça, a ideia está dando certo, e a iBG vendeu 36.000 caixas de vinho em 2016 e 45.000 em 2017. estes vinhos tem mercado certo nos estados 
Unidos, além do Canadá e de Porto Rico.
 no entanto, para muitos amantes do vinho, na realidade a Replica Wines representa uma triste tendência, uma vez que a empresa pensa ser capaz de produzir algo 
melhor que a própria natureza. Para muitos produtores, os vinhos de laboratório são verdadeiros vinhos “Frankstein”.
 no rastro da Replica Wines, já apareceram outras empresas, como a ava Winery, que justificam sua produção como sendo de vinhos sadios e de boa qualidade, mas 
sem o espírito de um verdadeiro vinhedo! e não aceitam a acusação de que estejam falsificando os rótulos verdadeiros.
 Lembro de ter lido há 10 anos atrás, num artigo da Wine spectator, que de cada 3 garrafas do mítico Petrus no mercado, 2 eram falsas! Vinhos icônicos são vitimas 
destas cópias, como na recente falsificação de garrafas de Tignanello na itália. os produtores tem feito progresso contra as fraudes, seja através da inserção de chips 
eletrônicos nas cápsulas, que identificam um rotulo verdadeiro de um falso, ou mesmo outros métodos de rastreabilidade da produção e distribuição da bebida.
 Uma dica em todo caso é certa, neste mercado de vinhos de alta gama, bem como de outros produtos considerados de luxo, quando a “esmola for demais, o santo 
deve desconfiar!” isto também vale para quando você encontrar pela metade do preço aquele vinho que sempre sonhou beber!!!.... saúde !!!

QUASE IGUAL AO VERDADEIRO
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇõES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇõES, INSERÇõES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

“O FUTURO DA DENOMINAÇÃO DE ORIGEM” - JORGE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 26/04/2019 

 Tradição conta muito para uma região vinícola. abordar esse assunto remete logo à frase citada outras vezes nesta coluna, proferida pela Baronesa 
Philippine de Rothschild, sucessora do pai no comando do célebre Château Mouton Rothschild: “produzir vinho é relativamente simples, só os primeiros duzentos 
anos são difíceis”. 
 o tom irônico, dirigido aos países emergentes (no mapa vitivinícola), ressalta que na europa os vinhos embutem história e terroir, fatores que, ao longo 
do tempo, levaram a um mapeamento preciso das parcelas e dos solos, à seleção natural das uvas de cada região, assim como a um estilo bem definido e 
que deu certo - os artigos recentes sobre Mendoza mostram como demorou para a região (começar a) chegar a esse estágio e mesmo a malbec, sua casta 
emblemática, ser valorizada...
 Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/6226307/jorge-lucki-o-futuro-da-denominacao-de-origem#

 Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal Valor econômico. escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

SELEÇÃO DE ARTIGOS

https://www.valor.com.br/cultura/6226307/jorge-lucki-o-futuro-da-denominacao-de-origem%23
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“CHOCOLATE E VINHO FAZEM UMA BOA COMBINAÇÃO?” - MARCELO COPELLO
VEJINHA SP - VINHO E ALGO MAIS - 20/04/2019 

 Veja minhas dicas de harmonização entre a bebida e o doce para valorizar sua experiência gastronômica. 
Benjamin Franklin disse que “nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos”. eu acrescentaria às certezas do estadista americano: o espumante 
no réveillon e o chocolate na Páscoa.
em meu planeta, o do vinho, chocolate é tema controverso. os tradicionalistas dirão que a combinação de vinho e chocolate são restritas, e indicarão vinhos 
pouco comuns como o francês Banyuls. em algum lugar do passado algum autor, provavelmente nascido na França, escreveu que o ideal para o chocolate era 
exatamente esse fortificado — elaborado com a adição de aguardente vínica, um destilado de uvas — de seu país e isso virou lei, vigente até hoje.
 Proponho reescrevermos estas regras, pois já fiz muitas experiências e posso afirmar com segurança que, sim, vinho e chocolate podem ser uma excelente 
combinação, muito além dos vinhos fortificados.
AS PIORES COMBINAÇõES - Você que se animou, espere, não é qualquer chocolate com qualquer vinho. Um sonho de Valsa pode ser uma arma, se apontado 
para sua taça de tinto.
 adianto que os piores chocolates e que realmente são difíceis de combinar com vinho são o chocolate branco e o chocolate ao leite (para estes leia 
sugestões mais adiante). o ideal é usar chocolates com menos gordura, menos açúcar e com um teor maior de cacau, entre 40% e 80%.
POR TRAZ DAS DICAS: COMO FUNCIONA - o que vai determinar o bom casamento do chocolate com o vinho é teores de cacau, gordura e doçura no doce 
e teores de doçura e taninos no caso dos tintos na bebida. - lembro que tanino é aquela substancia que está concentrada na casca das uvas escuras e que dá 
cor escura e adstringência, aquele travo de boca, no vinho. Quanto menos gordura e doçura no chocolate melhor será a combinação e quanto maior o teor 
de cacau maior deverá ser a concentração de taninos no vinho, que podem ser compensados com doçura e álcool. o uso de ingredientes adicionais também 
ajuda: um chocolate com sabor de mel e/ou laranja, pode ajudar a combinação com um branco doce como o sauternes, que comumente tem aromas de mel 
e laranjas.
Para saber mais sobre combinações com alimentos, recomendo o post Qual vinho combina com o meu prato?
DICAS - Já fiz várias palestras, inclusive com chocolates elaborados especialmente para estas provas, regulando teor de cacau, doçura e incluindo ingredientes 
ponte. Baseado nessas experiências, selecionei algumas dicas:
1. o mais fácil de combinar com chocolate são os tintos fortificados (como o vinho do Porto e como o citado Banyuls). o ideal são chocolates com altas 
porcentagens de cacau, entre 60% e 80%, que podem ser puros ou levar ingredientes como nozes, avelãs ou castanhas.
2. os vinhos de sobremesa, brancos doces, do tipo late harvest, ou em português colheita tardia, e também ou sauternes vão muito bem também. Caso tenha 
um deles em casa, prefira os chocolates não tão amargos, entre 40% e 60%, puros ou com mel e/ou frutas cristalizadas, como laranjas.
3. embora não seja uma combinação fácil, pode se obter uma combinação harmoniosa até com  tintos secos... Leia mais em: https://vejasp.abril.com.br/blog/
marcelo-copello-vinho-algo-mais/harmonizacao-chocolate-vinho/

Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com | Facebook – vinhocommarcelocopello | instagram – marcelocopello | http://www.
marcelocopello.com/blog

https://vejasp.abril.com.br/blog/marcelo-copello-vinho-algo-mais/harmonizacao-chocolate-vinho/
https://vejasp.abril.com.br/blog/marcelo-copello-vinho-algo-mais/harmonizacao-chocolate-vinho/
www.marcelocopello.com
mailto:www.marcelocopello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
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“A IMPORTÂNCIA CRESCENTE DO ENOTURISMO” - SUZANA BARELLI
REVISTA MENU - 08/04/2019 

 a francesa alice Tourbier, do Les sources de Caudalie, é o principal destaque do invino Wine Travel summit, que acontece nesta segunda-feira em são 
Paulo. 
 Localizado entre os vinhedos do Château smith Haut Lafitte, em Bordeaux, o Les sources de Caudalie é um marco do enoturismo mundial. no local, o 
turista pode não apenas se hospedar em um hotel ao lado do vinhedo e fazer diversas atividades ligadas à elaboração da bebida, como também pode desfrutar 
da gastronomia local – o restaurante tem duas estrelas Michelin -, e fazer tratamentos de beleza com produtos a base de uva e de seus componentes.
 Lá, o turista vive a famosa “experiência” do vinho e vai embora com um gostinho de quero mais. esta tem sido a máxima do enoturismo e explica porque 
esta é uma atividade crescente em todas as regiões produtoras da bebida. e justificam a realização do invino Wine Travel summit, seminário nesta segunda-
feira a tarde em são Paulo.
 a francesa alice Tourbier, dona do Les sources de Caudalie, é a principal estrela do invino Wine Travel summit, seminário que acontece hoje em são Paulo 
para discutir o enoturismo. ainda na França, antes de embarcar para o Brasil, ela respondeu as questões abaixo, sobre o seu projeto que nasceu em 1999.
 além da apresentação de alice Tourbier, o evento conta com diversas atividades e degustações, focadas, principalmente, nos agentes de viagem. entre 
elas, haverá uma apresentação da vinícola Guaspari, referência em vinhos no interior de são Paulo, e um debate sobre os novos caminhos para promover o 
enoturismo. aqui, eu serei uma das debatedoras.
Em 1999, quando o Les Sources de Caudalie foi fundado, não havia tanta demanda para o enoturismo no mundo. em sua opinião, o que explica este 
crescimento? É uma questão interessante. Posso falar sobre a região que eu conheço bem. até 30 anos atrás, os produtores de Bordeaux não precisavam viajar 
para vender os seus vinhos e nem precisavam receber visitantes em sua vinícola. Mas a competição tornou-se mais forte e muitos novos produtores começaram 
a comercializar bons vinhos. as vinícolas começaram a abrir as suas portas e organizarem tour e degustações. elas entenderam que os visitantes poderiam se 
tornar os seus melhores embaixadores. este movimento em direção ao enoturismo foi bem-sucedido porque o vinho é uma bebida cultural e de convívio. a 
França tem esta reputação de ótima gastronomia e vinhos incríveis. o paradoxo francês, a pesquisa que mostrou que os franceses bebem em média uma ou 
duas taças de vinho por dia e têm menos doenças cardíacas, foi um apelo imediato para as pessoas aprenderem mais sobre o estilo de vida francês.
O que mudou nos programas de enoturismo desde a fundação da Les Sources de Caudalie? o turismo do vinho mudou das simples visitas às vinícolas 
para as experiências. ...

 Leia mais em: https://www.revistamenu.com.br/2019/04/08/a-importancia-crescente-do-enoturismo/ 

 Suzana Barelli, editora de vinhos da Revista Menu, é uma jornalista especializada em vinhos.

https://www.revistamenu.com.br/2019/04/08/a-importancia-crescente-do-enoturismo/
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“PARA ENCONTRAR O MELHOR DO LANGUEDOC, SIGA O PRODUTOR” - ERIC ASIMOV
THE NEw yORk TIMES - 11/04/2019 

 a região sempre foi intrigante para os consumidores. Mas como tem acontecido em todo o mundo, os vinhos estão ficando mais frescos e melhores, se 
você encontrar o produtor certo.
 É uma analogia sonora. Para o vinho, o Velho Mundo é considerado um local de regras intricadas, destinadas a preservar estilos tradicionais e combater 
o uso fraudulento de nomes de denominações. Mas também pode ser um lugar onde burocracias rígidas sufocam toda a criatividade.
 o novo Mundo, por outro lado, compreende regiões vinícolas sem tradições carentes de proteção. Produtores podem desenvolver suas ideias, onde quer 
que eles estejam. Vale tudo, às vezes há até falhas.
 Que o Languedoc, uma terra antiga onde o vinho foi produzido durante séculos, encontraria uma comparação adequada no novo Mundo é, evidentemente, 
um paradoxo.
 Também atesta a incapacidade de longa data da região em produzir muito na forma de obrigar o vinho e a falha do sistema de designação em encontrar 
lógica em suas regras para o Languedoc ou em uma maneira significativa de subdividir a terra.
 embora as denominações dentro de Languedoc como st.-Chinian, Faugères e Corbières possam ressoar historicamente, elas são praticamente sem 
sentido para a maioria dos consumidores. e a confusão de solos e microclimas dificulta encontrar uma maneira coerente de organizar denominações.
 Como resultado, alguns produtores vêem pouca vantagem econômica ou estética para seguir as regras, ao contrário de regiões mais estabelecidas 
e respeitadas como a Borgonha ou o Vale do Rhône. eles abandonaram alegremente o direito de usar as denominações locais em favor da liberdade de 
experimentar.
 em vez das denominações controladas como Faugères, por exemplo, elas recaem em categorias geográficas gerais teoricamente menos prestigiosas 
como Vin de Pays de l’Hérault, que dão aos consumidores uma idéia da proveniência de um vinho enquanto permitem aos produtores a opção de trabalhar 
fora das regras do vinho, no sistema de denominação.
 É um pouco como os produtores da Toscana nos anos 1970, que, frustrados por restrições inflexíveis e contraproducentes em lugares como Chianti, 
preferiam chamar seus vinhos, não importa quão ambiciosos, vino da tavola ou vinho de mesa, uma categoria fora do sistema de designação geralmente 
reservada para garrafas mais simples, inócuas e baratas.
 alguns destes vinhos acabaram por ser chamados de super Tuscans e tornaram-se altamente cobiçados. os nomes das denominações eram subordinados 
em status aos produtores individuais ou aos nomes proprietários escolhidos para rotular suas garrafas.
 de certa forma, isso aconteceu no Languedoc. Produtores como Mas de daumas Gassac e domaine de la Grange des Pères tornaram-se bem conhecidos 
e respeitados enquanto trabalham fora do sistema de apelação controlada. ao contrário da Toscana, no entanto, as regras de denominação do Languedoc não 
evoluíram para se tornarem mais úteis para consumidores ou produtor....
 Leia mais em: https://www.nytimes.com/2019/04/11/dining/drinks/wine-review-languedoc-red.html 

 eric asimov - eric asimov é crítico de vinhos do The Times. desde adolescente, é fascinado por comer e beber e, por extensão, por ingredientes e culinária. 
nos lares e culturas mais iluminados, o vinho pertence à mesa como parte de uma refeição. É um alimento básico, como pão, arroz, batatas ou sal, e essa é a 
base de como ele entende o vinho.

https://www.nytimes.com/2019/04/11/dining/drinks/wine-review-languedoc-red.html
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VIAGENS

14 A 18.AGO.2019 - XX ENCONTRO DO FÓRUM ENOLÓGICO VAMOS À MONTANHA 2019 - PENEDO (RJ)  

 o VaMos À MonTanHa (VaM) é um evento anual que reúne os participantes do Fórum enológico da academia do Vinho (www.academiadovinho.
com.br) e outros enófilos adeptos, desde o ano 2000. Já está no ar o site do Vamos à Montanha 2019: https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/
site/content/apresentacao  
 o evento acontecerá de 15 a 18 de agosto em Penedo. a programação (que ainda terá pequenos ajustes) já pode ser consultada no site nas abas com 
a Programação do VaM e do Pré-VaM (que estão separadas no site).
 este ano teremos, para os aventureiros, um Pré VaM de dois dias com trilhas no Parque nacional de itatiaia. Teremos, ainda, uma visita à Visconde de 
Mauá. os participantes do VaM que chegarem antes do dia 15 de agosto podem participar de ambas as atividades ou apenas do passeio em Visconde de Mauá. 
Teremos 5 degustações:
- Workshop Harmonização de Chocolates com Vinho, apresentada pela Chocolatière Mirian Rocha
- o Jerez harmonizado com tapas, apresentada por Germán alarcón-Martín 
- Vinhos do Vale de Loire - Les Grande Vignes, apresentada pelo produtor eric Recchia - explorando Bordeaux através de vinhos orgânicos e biodinâmicos 
apresentada por Joseph Morgan Jr. 
- Vinhos Boutique do Chile, apresentada por quatro enólogos Chilenos convidados e 
coordenada pelo produtor chileno david Giacomini. 
- além disso, teremos o desafio de duplas, coordenado por agilson Gavioli. Competição 
que vai movimentar o VaM.
 Finalmente, continuaremos a ter o coquetel (com curadoria de vinhos feita por 
Rogério dardeau), o Jantar Traga seu Vinho e o Jantar de Gala, além do brunch de 
domingo. 
 as inscrições começam no site no meio de Mai, mas para quem já desejar garantir a 
sua hospedagem no Hotel Pequena suécia, pode já realizar as reservas, cujas informações 
estão aí nessa web também.
VALOR DA INSCRIÇÃO: Hóspedes do Hotel Pequena suécia – em construção. Hóspedes 
de outros hotéis da cidade – em construção (será cobrada pelo hotel taxa de uso por não 
hóspedes). • As inscrições serão abertas no final de Maio de 2019 
PROGRAMAÇÃO RESUMIDA: a programação do VaM em Penedo incluirá um grande 
leque de atividades (almoços e jantares harmonizados e degustações). o participante 
pode selecionar dentre as opções as atividades de seu interesse. o programa básico inclui 
o evento de Boas Vindas na 5ª feira no final da tarde, o jantar TsV (“Traga seu Vinho”) 
na 6ª feira e o Jantar de Gala (de Gala porque é importante e não porque é “Black Tie”). 
É óbvio que uma viagem à Penedo, na serra da Mantiqueira, pode incluir mais do que 
o evento VaM 2019 (de 6ª feira à domingo). aos que quiserem chegar antes do VaM, 
vamos ter uma programação adicional (o Pré-VaM) que já vem se tornando uma tradição. 
Vai ser um “esquenta” para o evento a seguir.
INFORMAÇõES E CONTATO: Comissão organizadora: ana Maria Gazzola / antonio 
dantas/ Lígia Peçanha/ olandina Pacheco. inscrição e informações, fazer contato pelo 
email: vamosamontanha@yahoo.com  ou pelo telefone (whatsapp): 55 (21)99604-
2930

www.academiadovinho.com.br
www.academiadovinho.com.br
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
mailto:vamosamontanha%40yahoo.com?subject=


11vinotícias

18 A 25 DE AGOSTO 2019. VAMOS AO SUL DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO

 Viagem de descobertas sobre o potencial da região na produção de excelentes vinhos, azeites, cafés, cachaças e queijos. no interior de são Paulo e Minas 
Gerais se concentra uma produção vinícola maravilhosa! não perca a oportunidade de participar deste Roteiro orientado por ana Maria Gazzola, uma expert 
em vinhos, em que serão visitadas as principais vinícolas que estão revolucionando a indústria do vinho a partir da adoção da técnica de dupla poda. desta 
forma os produtores podem colher as uvas nos meses secos do inverno, quando nas outras regiões do hemisfério sul a colheita se dá nos meses de fevereiro e 
março, meses tipicamente chuvosos durante o nosso verão. 

 Um Roteiro conhecendo os vinhos, azeites, queijos, café e cachaças da região. Produtos de destaque, sendo premiados em concursos nacionais e 
internacionais. 

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

COMO A POPULAÇÃO DO MUNDO COME?
 atualmente no mundo 3,5 bilhões de pessoas usam os dedos para comer; 3,2bilhões usam talheres e 2,1 bilhões comem com pauzinhos !!! (Fonte – Revista de Bordo 
da air France – abril/2019).

BORDEAUX 2018 TEM EXCELENTE QUALIDADE E PREÇOS BEM COMPORTADOS
 a chamada campanha de Bordeaux Primeurs 2018 começou e os preços estão se mostrando bem comportados. o primeiro vinho a sair foi o badalado Château 
angelus que é oferecido pelo negócio a 252€ a garrafa, uma queda de 8,7% em relação à campanha da safra 2017 e o mesmo preço de 2005. o mercado comprador deve 
ser bastante ativo para ingleses e americanos, que sempre olham os preços com atenção. assim o mercado não dependerá tanto dos asiáticos, mais perdulários. Como a 
qualidade está excelente os importadores e os grandes compradores franceses estão certos de que este ano é um bom ano para investir e comprar antecipado.
 outros vinhos renomados já saíram como o Chateau La Couspaude, saint Émilion Grand Cru, que em 2017 estava por 30€ e este ano manteve o preço, Château La 
Tour Carnet saiu a 20,40€ em 2017 e este ano ficou estável a 20,76€ para o tinto. o sauternes Rayne Vigneau se manteve a 31,20€. o La Tour Blanche segue no mesmo 
preço a 27,60€. o Château dauzac, Cru Classé de Margaux, também repetiu o preço de 2017 e se contentou com 30€, apesar da pontuação ter subido na Wine spectator 
de 90/93 para 92/95. segundo Colette Van der Hauwert, gerente de exportação da Maison Bouey, um grande negociante de Bordeaux, os grandes vinhos ainda não saíram 
e são eles que definirão a tendência exata da campanha 2018. «até o momento ninguém saiu realmente acima de 2017», afirmou a gerente.
 nos próximos dias a campanha deve acelerar, pois este ano a feira de vinhos de Bordeaux, Vinexpo, começa mais cedo. a XX edição vai de 13 a 16 de maio, este 
é o grande encontro francês do vinho e a campanha tem que acabar antes, afinal os atores estarão na feira recebendo seus clientes e degustando seus vinhos. este ano o 
presidente francês emmanuel Macron, um grande amante e defensor do vinho, irá abrir os salões para os 1600 expositores de 29 países. Vinexpo que nasceu em Bordeaux 
se multiplicou e hoje acontece com sucesso em Hong Kong e Xangai....santé. Leia mais em: http://jblog.com.br/conexaofrancesa/ (Fonte – Conexão Francesa – Rogério 
Rebouças – 26/04/2019).

TOUTANkHAMON PREFERIA OS VINHOS DOCES
 Muitos pratos em caixas foram encontrados no túmulo do rei, para acompanhá-lo em sua jornada para a vida após a morte.BPela primeira vez em cinquenta anos, 
uma exposição é dedicada aos tesouros do túmulo de Tutancâmon. Quais vinhos o faraó consumiu?
o Grande Halle em La Villette, em Paris, apresenta centenas de objetos entre os milhares exumados por Howard Carter em 1922. entre outras maravilhas exibidas estão 
algumas peças que saíram agora pela primeira vez do egito e outras que nunca sairam do país e serão apresentadas no Cairo a partir de 2020.
 se o requinte e a delicadeza das exposições fascinam, aprendemos muito sobre o estilo de vida do jovem faraó... Leia mais em: https://www.larvf.com/toutankhamon-
preferait-les-liquoreux,4622964.asp   (Fonte - Revue du Vin de France – Béatrice delamotte  – 26/04/2019).

O GUIA DE SAFRAS DA REVISTA DO VINHO DA FRANÇA JÁ ESTÁ DISPONÍVEL GRATUITAMENTE
 Pa RVF tem o prazer de lhe oferecer a edição de 2019 do Guide des Millésimes, cuja vocação é mostrar a capacidade dos vinhos, a fim de melhor gerenciar sua adega. 
ao clicar neste link, baixe gratuitamente: a edição de 2019 do anuário:  https://cache.larvf.com/data/fichiers/5e/guidmil2019.pdf
desde a sua criação, este guia de vindimas visa indicar-lhe a capacidade de guarda dos vinhos para melhor gerir a sua adega. sem ceder às generalidades, porque cada 
vinho tem sua própria vida e cada amador seus gostos, pode-se decretar alguns princípios:
 - a menção do envelhecimento é baseada nas capacidades detectadas durante o lançamento da safra, dadas as inúmeras degustações de membros do comitê em 
todas as regiões da França. essas opiniões foram diferenciadas com base em suas experiências.
 - a vida do vinho é um rio longo e tranquilo, mas cada safra não passa a existir com os mesmos ativos. se as condições meteorológicas forem de extrema importância, 
a arte e o estilo do produtor podem influenciar as tendências gerais.
Podemos, portanto, aconselhar a degustar os seus vinhos:
• Guarda muito grande: entre 15 e 20 anos

VINHO E CULTURA

http://jblog.com.br/conexaofrancesa/
https://www.larvf.com/toutankhamon-preferait-les-liquoreux%2C4622964.asp
https://www.larvf.com/toutankhamon-preferait-les-liquoreux%2C4622964.asp
https://cache.larvf.com/data/fichiers/5e/guidmil2019.pdf
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• Guarda grande: entre 10 e 15 anos
• guarda média: entre 5 e 10 anos
• Beber: desencaixar por 2 a 5 anos
• Apogeu: período durante o qual o vinho apresenta toda a sua complexidade.
 Faremos a diferença para a mesma safra entre vinhos de diferentes categorias. as opiniões deste caderno dizem respeito aos vinhos de gama média, Crus burgeois 
em Bordeaux ou Premiers crus na Borgonha... Um vai avançar estes conselhos de um ou dois anos para vinhos de denominações genéricas, prontos mais cedo, e eles serão 
atrasados por tanto para vinhos de categorias superiores (Crus classé, Grands Crus ...) que requerem mais tempo de guarda.
 Claro, as condições de armazenamento... Leia mais em: https://www.larvf.com/le-guide-des-millesimes-disponible-gratuitement,4622780.asp (Fonte - Revue 
du Vin de France – Pierre Casamayor – 19/04/2019).

O VINHO DO IMPÉRIO ROMANO
 os grandes vinhos romanos nas odes de Horácio, um dos principais poetas do tempo do imperador augusto.
 no teu ventre transportas o lamento e o riso, as disputas e os loucos amores. Com doçura, persuades os aborrecidos, afrouxa os rígidos, tiras os segredos daqueles 
que se consideram sábios; eles deixam escapar suas dúvidas e medos com uma risada e uma piada.
 devolves a esperança às mentes perturbadas. Tornas audazes os pobres, para que eles não temam ante os reis e nobres, e soldados empunhando armas. É dessa 
forma que o poeta romano Horácio define o vinho em sua “ode a uma ânfora de vinho”, apenas uma de suas inúmeras citações à bebida em sua obra – que influenciou 
futuras gerações de artistas e filósofos, especialmente do iluminismo e academismo.
 Quintus Horatius Flaccus viveu do ano 65 até 8 antes de Cristo, em um dos momentos decisivos da história da Roma antiga. na época, passava-se da república para 
o império sob o comando de César augusto, primeiro imperador e sobrinho-neto de Júlio César. Horácio nasceu na cidade de Venosa, na região da Basilicata, entre a Puglia 
e Campania, uma rota comercial importante no sul da itália.
 ele era filho de um escravo liberto, que foi capaz de lhe proporcionar uma boa educação na capital romana. aliás, mais tarde Horácio faria um tributo a seu pai por 
ter lhe dado a oportunidade de estudar – “ele merece de mim gratidão generosa e louvor. eu nunca poderia ter vergonha de tal pai, nem sinto qualquer necessidade, como 
muitas pessoas fazem, de pedir desculpas por ser filho de um liberto”.
 aos 19 anos, ele seguiu para atenas estudar na famosa academia de Platão, onde teve contato com o epicurismo e o estoicismo, além de ter feito amizade com 
diversos poetas. Lá, acabou recrutado pelo exército republicano de Roma, mas, ao perceber que a causa não triunfaria, especialmente após a Batalha de Filipos, da qual 
Horácio se envergonha de ter participado e saído correndo sem seu escudo.
 depois disso, ele fugiu de volta para a itália. no entanto, as terras de seu pai haviam sido confiscadas e, com isso, arrumou um emprego como escriturário. nesse 
tempo, conheceu o poeta Virgílio, que o introduziu ao círculo de Caio Cílnio Mecenas, amigo e conselheiro de otaviano, que se proclamaria o imperador César augusto. 
Logo, Horácio passou a fazer parte do grupo de poetas patrocinados pelo império, juntamente como Propércio, Cornélio Galo, Tibulo, ovídio, além de Virgílio, obviamente, 
entre outros. não à toa, o nome Mecenas até hoje é sinônimo de patrono das artes.
 a célebre ode “nunc est bibendum” (“agora é hora de beber”) exalta a conquista de otaviano sobre Marco antônio e Cleópatra e cita dois famosos vinhos, o Caecuban 
e o Mareótico
 Certamente os trabalhos mais famosos de Horácio são suas odes. em quatro livros de poemas líricos curtos, ele versa sobre os mais variados temas, como amor, 
amizade, vinho, religião, a moral, patriotismo etc. Mas, diversos deles, na verdade, louvam augusto – seu protetor. sua célebre ode “nunc est bibendum” (“agora é hora de 
beber”), por exemplo, exalta a conquista de otaviano sobre Marco antônio e Cleópatra e ainda cita duas famosas bebidas da época, o Caecuban – considerado o melhor 
vinho da antiguidade –, e o Mareótico, um clássico vinho do egito.
 o vinho, aliás, era um tema recorrente em seus poemas, muito devido à filosofia epicurista no qual eles estavam impregnados. Horácio, por sinal, cunhou um dos 
lemas que ficariam ligados ao epicurismo, o Carpe diem – aproveite o dia –, também em uma de suas odes: carpe diem, quam minimum credula postero (aproveite o dia, 
confia o mínimo possível no amanhã).
 e mesmo nesta ode, o vinho está presente. ao dizer que o inverno (metáfora para a morte) se aproxima, o poeta sugere: “Mostre sabedoria, beba o vinho”. a bebida 
ajuda a aceitar a imprevisibilidade e inevitabilidade da morte fazendo com que nos comprometamos com o presente. assim, dentro da filosofia epicurista, o vinho representa 
a libertação das contingências do passado e do futuro; tornando-se um símbolo desse comprometimento com o presente.
 Para o poeta, a vida não é apenas uma dádiva, mas um chamado, e a imortalidade, uma dimensão do “eterno presente”. segundo a doutrina do filósofo epicuro de 
samos, deve-se procurar os prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo. assim, em suas odes, Horácio exalta o efeito libertador 
do vinho.

https://www.larvf.com/le-guide-des-millesimes-disponible-gratuitement%2C4622780.asp
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 a bebida dá coragem, eloquência, destreza etc. Baco, o deus do vinho, aparece como uma figura que fomenta a paz e a harmonia – diferentemente de sua versão de 
encarnação violenta, mais comum até então. o mesmo vale para o deus Liber, também ligado ao vinho. assim, Horácio conclama a harmonia dos simpósios. Vale lembrar 
que este termo grego significa “beber juntos”.
 na época, eles eram festas regadas a muita bebida. o poeta está sempre convidando para banquetes e, para ele, deixar o vinho trancado na adega é um dos símbolos 
do insucesso de alguém em se comprometer com o presente. a vida é um banquete, que deixamos ao morrer. Para o poeta, o vinho é um símbolo de humanidade, sendo a 
conexão entre o terreno e o divino.
CONNOISSEUR - Graças a Mecenas e ao imperador augusto (escultura), Horácio teve acesso aos melhores vinhos de sua época... Leia mais em: https://revistaadega.
uol.com.br/artigo/o-vinho-do-imperio-romano_10919.html  (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo -  25/04/2019).

SALTON LANÇA VINHOS PARA BEBER COM GELO 
 o espumante Royal ice demi-sesc foi desenvolvido para ser degustado com gelo. Colocar gelo no vinho pode parecer sacrilégio, mas cada vez mais produtores estão 
criando bebidas para serem degustadas com o acréscimo de pedras de gelo. Um dos mais recentes lançamentos nessa linha é da tradicional vinícola salton.
 seu espumante Royal ice demi-sec foi elaborado para ser provado com gelo. despretensioso e divertido, traz boa acidez e recrescência, e é ótimo para se aventurar 
com drinks de verão, sobretudo com frutas cítricas, como laranja e romã, que além de acrescentar um toque de personalidade que visualmente fica bem charmoso. Leia mais 
em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/salton-lanca-vinho-para-beber-com-gelo_11690.html  (Fonte – Revista adeGa – Redação -  26/04/2019).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-vinho-do-imperio-romano_10919.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-vinho-do-imperio-romano_10919.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/salton-lanca-vinho-para-beber-com-gelo_11690.html
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