
VINOTÍCIAS
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

COMO A ALTITUDE AFETA OS VINHOS? - POR MÁRCIO OLIVEIRA



NESSA EDIÇÃO

05

08

07

COMO A ALTITUDE AFETA OS VINHOS? - POR MÁRCIO OLIVEIRA

“NEGOCIANTES NA NOVA 
CONJUNTURA” - POR  JORGE LUCKI

“VINHOS EXÓTICOS” - POR  JANCIS 
ROBINSON

 
 03 VINHO DA SEMANA

 05 ARTIGO

 07 SELEÇÃO DE ARTIGOS

 10 VIAGENS

 12 VINHO E CULTURA: DICA



3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão 
ai mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 
786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 chegamos a 
mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos 
e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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POWERS VIOGNIER COLUMBIA VALLEY 2018 – WASHINGTON – ESTADOS UNIDOS
 
 A Powers Winery, fundada por Bill Powers em 1992, desde o lançamento inaugural a vinícola permaneceu 
comprometida com a elaboração de vinhos de alta qualidade e com potencial de envelhecimento, usando o conceito 
de inovação e sustentabilidade ambiental. Os vinhos Powers são produzidos com a missão de mostrar os diversos 
microclimas e vinhedos distintos do Estado de Washington, permitindo a adaptação de várias castas nas suas vinhas.
 O monovarietal de Viognier da Vinícola Powers é um vinho solar, contagiante. Os 300 dias de sol por ano na 
A.V.A. Columbia Valley, a maior denominação vitivinícola do estado de Washington, explicam isso. Se você gosta de 
vinhos brancos diretos, em que a fruta cumpre seu papel de protagonista generosa dando espaço para que outros 
elementos brilhem, eis um vinho que tem tudo para surpreender e agradar.
 Sem passagem por madeira, é a expressão sincera da casta francesa na América, apresentando o terroir 
único daquela porção à noroeste dos Estados Unidos, com solo arenoso, pouquíssimo molhado por chuvas, tendo 
índices pluviométricos comparáveis a desertos. Não há fermentação malolática, preservando o frescor do suco e uma 
deliciosa característica mineral.

Uvas: 100% Viognier, conhecida por ser delicada e aromática, a casta é característica do Norte do Rhône, onde 
produz vinhos brancos deliciosos e de grande charme, como os famosos Condrieu. Os vinhos elaborados com a 
casta Viognier costumam revelar uma cor intensa, alto teor alcoólico e aromas sedutores, associados a damasco, 
pêssego e flores. A cepa Viognier também é usada em pequena quantidade em cortes com a uva Syrah, conferindo 
maior finesse aos vinhos tintos da região. Por seu caráter estiloso, também foi bastante plantada no Novo Mundo por 
produtores que gostam de inovar.

Notas de Degustação: Elegante e sedoso branco de cor clara e límpida. Os aromas trazem notas envolventes de 
pêssego, pera, maçã fuji e banana com um toque intrigante floral de rosas brancas e flor de laranjeira, além de 
uma nuance mineral pontuada por frutas cítricas, como tangerina, mostrando excelente complexidade. No paladar 
se mostra frutado, leve, fresco, entregando um conjunto harmonioso com a acidez vibrante, mostrando elegância e boa persistência em um final mineral. A 
fermentação do vinho ocorreu em tanques de aço inoxidável com levedura selecionada para manter o frescor desta variedade.

Estimativa de Guarda: Pronto para beber, não é vinho para guarda, mas vai até 2023. 

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes brancas (aves e suínas) assadas e grelhadas.

Serviço: servir entre 8 a 10ºC, numa taça grande estilo Bordeaux. 

Faixa de Preço – $$

Em BH – GRAND CRU/TUTTO ITALIA – Av. Ns. do Carmo, 1650 - Sion. Tel.: (31) 3286-2796. 
LOJA GRAND CRU BH SHOPPING - Rodovia BR 356, 3049, Piso Mariana, Loja 98 - Belvedere - Belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 3228-4310
LOJA GRAND CRU DIAMOND MALL – Avenida Olegário Maciel, 1600 - Shopping Diamond Mall - Lourdes- Belo Horizonte- MG - Loja 071- 2º piso 
– Tel.: (31) 2537-3526.
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 Altitude virou uma palavra da moda no mundo dos vinhos finos nos últimos anos. Muitos produtores promovem suas vinhas cultivadas em alturas de tirar o fôlego 
acima do nível do mar. 
 A expressão “vinhedos de grande altitude” é cada vez mais usada em rótulos de vinhos como um ponto de marketing. Alguns podem considerar isso como uma 
manobra de marketing oportunista de vinicultores que querem se destacar na multidão de garrafas de vinho. Se a altitude pode ser usada para diferenciar e explicar as 
variações entre os vinhos, que efeito a altitude tem sobre o vinho e que diferença isso faz?
O QUE É UM VINHO DE GRANDE ALTITUDE? - Em primeiro lugar, é importante avaliar o que constitui alta altitude? Apenas uma associação, o Centro Europeu de 
Pesquisa, Sustentabilidade Ambiental e Promoção da Viticultura de Montanha (CERVIM), tentou definir o termo, estabelecendo a sua utilização para vinhas que se encontrem 
a um mínimo de 500 metros acima do nível do mar. Na Europa, 500 metros parecem razoavelmente altos, enquanto na Argentina 500 metros são considerados bastante 
baixos. Praticamente todos os vinhedos da região de Mendoza, na Argentina, estão plantados entre 600 e 1.100 metros acima do nível do mar - portanto, já existe uma área 
cinzenta no que se qualifica como alta altitude. O vinhedo cultivado a maior altitude no mundo é o Ao Yun, na região chinesa no sopé do Himalaia, onde as vinhas chegam 
a 2.600 metros acima do nível do mar.
QUAL O EFEITO DA ALTITUDE NA VINHA? - As videiras precisam de temperaturas moderadas, entre 8°C e 30° C. Elas fecham se ficar muito frio ou muito quente. 
Aproximadamente, a temperatura cai em torno de 17°C por 1000 metros de elevação. Nas áreas clássicas de cultivo do hemisfério norte, o desafio era encontrar locais que 
fossem quentes o suficiente. No Novo Mundo, o desafio costuma ser o oposto.
 As áreas altas também tendem a ter grandes diferenças nas temperaturas diurnas e noturnas, conhecidas como “oscilações diurnas de temperatura”. As videiras - 
assim como os humanos - preferem noites mais frias para dormir melhor e um dia ensolarado e quente. Pense em lindas férias de verão nas montanhas!
 O efeito da altitude na vinha e no vinho varia com outros fatores, como a latitude e a paisagem. Geralmente, as temperaturas diurnas médias (a diferença entre as 
temperaturas noturnas e diurnas) caem à medida que a altitude aumenta. Este efeito abriu áreas de vinhedos potenciais que antes eram considerados muito quentes para 
a viticultura, em regiões mais quentes da Espanha, Grécia ou África do Sul, por exemplo. No entanto, a altura e o clima não são os únicos fatores a serem considerados na 
procura do local perfeito para plantar uma vinha. Quanto mais perto do equador você chegar, mais quente será a temperatura média anual; e os níveis de umidade, aspecto 
e proteção contra chuva são quase iguais em importância.
 Em climas de regiões de altitude na América do Sul é comum que as oscilações diárias de temperatura, de 15°C significam mais açúcar (dias quentes) e mais acide 
(noites frias). Para se proteger do calor e do frio, as uvas desenvolvem cascas mais espessas. Essas películas - que é onde está a maior parte do sabor, não na polpa - 
produzem vinhos com mais corpo, sabor e aroma.
 As montanhas podem afetar os vinhedos plantados perto delas; enquanto as montanhas de Vosges protegem a Alsácia dos ventos carregados de chuva do oeste, 
tornando-a uma das regiões mais secas da França; os Andes criam uma sombra de chuva sobre os vinhedos na Argentina, necessitando de irrigação - algo que não é 
necessário na Alsácia. As montanhas do Chile e da Califórnia canalizam neblina, névoa e nuvens sobre os vinhedos que se beneficiam de sua influência refrescante. Em 
suma, é um conjunto de fatores ao lado da altitude que tornam viável a produção de vinhos de qualidade.
O QUE A ALTITUDE TRAZ PARA O VINHO? 
Temperatura: Em climas mais quentes, a altitude elevada é particularmente positiva, pois as temperaturas caem significativamente à noite quanto mais alto você está. Isso 
significa que as uvas amadurecem bem ao sol quente durante o dia, mas as temperaturas noturnas mais frescas permitem que os açúcares se concentrem e os ácidos se 
desenvolvam, então os vinhos resultantes são frutados, e nunca flácidos.
Drenagem: A grande drenagem freqüentemente acompanha os vinhos de alta altitude, pois os vinhedos costumam estar em declives. Uma boa drenagem significa que é 
mais difícil encontrar água, por isso as vinhas ficam estressadas e as raízes se aprofundam. Como as videiras colocam tanta energia nisso, nelas crescem menos frutas, mas 
essas frutas em troca têm mais caráter e concentração. Estas raízes mais profundas retiram mais oligoelementos dos solos, o que torna o terroir mais aparente nos vinhos 
ao serem provados.
Luz solar: Quanto maior a altitude, mais intenso é o sol em termos de UV. Mais UV significa que as uvas desenvolverão películas mais escuras e espessas, pois a uva se 
protege das queimaduras solares. Peles mais espessas significam maior estrutura e caráter, o que os torna perfeitos para o envelhecimento.
 Por todas as razões acima, cultivar um vinho em grandes altitudes pode ser considerado bastante extremo em termos de vinificação. Os vinhos resultantes, no entanto, 
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terão muito caráter, sabor e fruta, além de bons taninos e acidez: todas as qualidades que tornam um vinho verdadeiramente fino. A única desvantagem é que você pode 
ter que esperar mais tempo antes de poder bebê-los! 
POR QUE O VINHO DE GRANDE ALTITUDE CUSTA MAIS CARO? - O custo de fornecer recursos para cultivar vinhas em grandes altitudes também é um fator chave a 
considerar e afetará definitivamente o preço da garrafa final. Embora a neve derretida forneça água para um sistema de irrigação natural em meses sem chuva (a irrigação 
de vinhas muitas vezes não é permitida em muitas áreas protegidas de vinhedos de qualidade em todo o mundo), há um custo para cultivar perto da linha de neve. 
 Os vinhedos em colinas íngremes não podem ser cultivados por máquina. Toda a colheita, poda e proteção das preciosas uvas devem ser feitas manualmente e a mão-
de-obra é um recurso caro. Os vinhedos em áreas de altitudes extremamente elevadas, como Elqui, no Chile (2.000 metros acima do nível do mar), também tendem a ser 
isolados, de modo que a mão-de-obra também é difícil de encontrar, pois o recrutamento em lugares mais distantes aumenta ainda mais as despesas gerais de produção.
 Freqüentemente, no mundo do vinho, a altitude significa que uma vinha está em uma encosta. Uma localização de mesa plana a 1.200 metros é menos desejável do 
que uma a 1.200 metros em um declive suave. A drenagem é importante porque as videiras não gostam de raízes molhadas. Encostas também podem significar brisas.
 Altitude significa que você está fora do fundo do vale, com seus solos argilosos mais ricos. Contra-intuitivamente, as vinhas, talvez como alguns grandes artistas, 
precisam sofrer para fazer boas uvas. Dê-lhes uma dieta de solo fértil demais e eles produzirão muitas folhas, e muitas uvas de má qualidade. As raízes das videiras precisam 
se aprofundar no solo, extraindo minerais que se traduzem naqueles marcadores especiais que conferem ao vinho uma personalidade específica do local.
 A vantagem de cultivar vinhedos em altitude compensa esses custos extras. A luz solar é um requisito essencial para o cultivo da maioria das plantas, se você pode 
aumentar a luminosidade da luz do sol e o número de horas de sol que uma planta, como uma videira, mais ela florescerá e os frutos amadurecerão plenamente. Uvas bem 
maduras significam sabores intensos no vinho. Em altitude, com menos atmosfera, a intensidade, ou propriedades de UV, do sol são aumentadas. Além disso, a faixa de 
temperatura diurna aumenta à medida que a atmosfera mais rarefeita na altitude esfria mais rapidamente quando o sol se põe. Essas amplas faixas de temperatura diurna 
influenciam fortemente a qualidade dos vinhos produzidos.
QUAL É A VANTAGEM DA ALTITUDE PARA PRODUTORES DE VINHO? - A principal vantagem é que as vinhas nas encostas de grande altitude recebem mais radiação 
solar, ao mesmo tempo que beneficiam de temperaturas frescas, principalmente à noite, o que retarda o amadurecimento das uvas, o que por sua vez aumenta a produção 
de compostos aromáticos na casca. Ao mesmo tempo que esses compostos de sabor estão se desenvolvendo, os açúcares estão amadurecendo, isso tende a acontecer 
lentamente também, o resultado é que as uvas são frequentemente colhidas com sabores totalmente maduros antes que os níveis de açúcar subam para níveis que fariam 
o vinho muito alcoólico - digamos 14% -15% ABV. Estes vinhos mais elegantes e com sabores complexos apresentam também uma acidez mais pronunciada e atrativa, que 
transporta de forma deliciosa os sabores para a boca. Esses níveis elevados de acidez tendem a ser criados em uvas que amadurecem em temperaturas mais frias - como 
as encontradas em altitude.
 Os vinhedos em grandes altitudes que são íngremes e expostos também tendem a ser locais com bastante vento. O vento, desde que “não seja muito forte, é 
frequentemente um fator desejável para os vinhedos, particularmente em vinhedos quentes ou costeiros, pois em primeiro lugar ele inibe doenças nas uvas ao resfriar as 
vinhas e remover a umidade do ar; em segundo lugar, também engrossa a casca das uvas ou pode torná-las menores e mais concentradas. A casca espessa da uva resulta 
em coloração profunda e alto tanino no vinho tinto, bem como sabores de frutas mais escuros e ricos.
POR QUE O VINHO É ROTULADO COMO DE ALTA ALTITUDE? - Os vinhedos nas montanhas do Cabo Ocidental da África do Sul ou na Andaluzia na Espanha anunciarão 
corretamente o fato de que seus vinhos são cultivados em grandes altitudes, pois eles esperam que os consumidores esclarecidos saibam que isso equivale a sabores 
intensificados no vinho, embora não seja excessivamente alcoólico com fruta doce. A altitude também abriu a oportunidade de produzir vinho em partes do mundo nunca 
imaginadas como a Bolívia e o Himalaia na China. Com vantagens qualitativas e de viabilidade associadas ao cultivo de uvas em grandes altitudes, certamente podemos 
esperar ver mais rótulos no futuro.
 Os consumidores encontrarão cada vez mais vinícolas anunciando “altitude” nos próximos anos. Esse é o código para “dentro desta garrafa está um 
vinho fresco e vivo”, fugindo das consequências do aquecimento global. Mas cuidado, como vimos, é preciso mais do que altitude para fazer um bom vinho!!! 
Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet)
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“NEGOCIANTES NA NOVA 
CONJUNTURA” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 30/04/2021

 Setor se renova, com diversas “maisons” investindo em instalações e dando 
mais atenção à qualidade.
 Para produzir um grande vinho todas as fases são importantes. Começa com 
o trabalho no vinhedo., fator essencial para se conseguir uma boa matéria-prima., 
segue com uma condução adequada do processo de fermentação e continua com 
uma série de procedimentos até o engarrafamento. Há uma palavra francesa que 
sintetiza esta última e relevante etapa: “élever”, o que em português, seria uma 
conjunção de criar, educar, construir e zelar. “Élever” um vinho requer paciência e 
sensibilidade, não há fórmula prévia que assegure sucesso. A única forma de verificar 
se está no bom caminho é acompanhá-lo de perto e tentar entender o que se passa 
com ele.
 Vem daí a menção “recolté, vinifié, élevé et mis em bouteille à la proprieté” 
(ou “au domaine”, “au chateau”), “explicitada nos melhores rótulos gauleses e que 
distingue vinhos cujo processo, do início à comercialização, é feito na propriedade. 
É o chamado “vinho de produtor”, conceito que, particularmente na Borgonha, 
tem significado especial. Produtor é quem tem (ou eventualmente arrenda, o 
correspondente a meeiro no Brasil) e cuida do seu próprio vinhedo, colhe as uvas, 
vinifica e “cria” o vinho, engarrafa e comercializa. No rótulo consta seu nome e a 
indicação que o vinho foi produzido e engarrafado na propriedade. A personalidade 
do produtor talvez não se manifeste claramente no vinho que ele elabora, mas não 
dúvida que existe uma relação profunda entre os dois.
 Outro personagem é o negociante, que não tem vinhedos e compra vinhos 
de diversos produtores (tema abordado nas duas colunas anteriores), mistura 
todos, engarrafa e vende com sua marca. O pressuposto é que se o vinho.. Leia 
a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-
para-produzir-um-grande-vinho-todas-as-fases-sao-importantes.ghtml

“MALBEC: UMA COMPARAÇÃO ENTRE 
AS VERSÕES DA ARGENTINA E DA 

FRANÇA” - MARCELO COPELLO
BACO - 17/04/2021

 A malbec nasceu em Bordeaux há alguns séculos, mas desenvolveu-se mais 
na região francesa de Cahors. Com a Phylloxera no século XIX foi quase apagada 
de Bordeaux onde ainda existe, embora seja rara. Lá nunca foi realmente muito 
plantada, os châteaux tinham um máximo de 10% de malbec para ser usada em 
cortes com o papel de suavizar o Cabernet Sauvignon. Depois da Phylloxera contudo, 
foi replantada em porta enxertos muito vigorosos e após a geada de 1956 foi quase 
abandonada em nome da Merlot. Hoje em Bordeaux os poucos châteaux que tem 
malbec raramente a usam em proporção maior que 5% em seus vinhos. No Cahors 
sim, a malbec é a mais plantada, e é obrigatória em mínimo de 70% nos cortes.
 A malbec veio de Bordeaux para a Argentina em 1852 (e não do Cahors) e lá 
se adaptou esplendidamente. Hoje a diversidade clonal da malbec na Argentina é 
enorme, maior que na França.
 Em uma comparação genérica de estilo entre os malbecs argetinos e os 
franceses, podemos dizer que:
Frutas: os malbecs argentinos costumam ser exuberantes nos aromas de frutas, 
com muitas frutas negras (ameixas, amoras principalmente) bem maduras, as vezes 
lembrando geléias. Os do Cahors lembram mais frutas frescas, não tão maduras.
Flores: violeta é um dos aromas típicos do malbec argentino, menos evidente nos 
exemplares do Cahors.
Vegetais/ervas: tabaco é um aroma da malbec mais comum nos exemplares do 
Cahors.
Doçura: quase sempre os malbecs estarão na categoria “seco”, com poucos gramas 
de açúcar residual (1 a 5), é o mais comum no mercado, mas com sensação de 
maciez dada pelo álcool alto e acidez moderada, mais evidente nos exemplares 
sulamericamos do que nos franceses.
Acidez: aqui está uma grande diferença do malbec argentino para o francês. O 
argentino geralmente tem acidez moderada e o francês mais alta.
Corpo: geralmente argentinos tem mais volume de boca que os do Cahors
Álcool: na Argentina raramente um malbec terá menos de 13,5% de álcool, podendo 
chegar aos 17%. Na França estes números são mais baixos, ficando geralmente 
entre 12% e 14%... Leia a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.
com/post/malbec-argentina-franca

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-para-produzir-um-grande-vinho-todas-as-fases-sao-importantes.ghtml  
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-para-produzir-um-grande-vinho-todas-as-fases-sao-importantes.ghtml  
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/malbec-argentina-franca
http://www.marcelocopello.com/post/malbec-argentina-franca
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“QUAL É O PREÇO DO LUXO?” -  HUGH JOHNSON
DECANTER - 11/2010

 Estou ouvindo verdadeiro ressentimento de conhecidos amantes do vinho de Bordeaux sobre o que um deles chama de “aproveitadores gananciosos” que dobraram 
o preço de seus vinhos de 2009. Alguns comerciantes estão tentando fingir que é um negócio normal em Bordeaux; em outras palavras, tudo o que você pode esperar é 
um golpe oportunista. Mas este é apenas um canto da imagem. Os Premiers Crus a £ 5.000 podem fazer você ficar irado, mas que tal um bom e sólido Médoc a £ 10 a 
garrafa? Ainda está (apenas) lá.
 Diferenciais de preços são um assunto fascinante. Mesmo na vida cotidiana, você tem apenas uma vaga noção do que ganha com o dinheiro extra. O frango caipira 
é, digamos, o dobro. Quanto disso é para a liberdade, quanto o alcance, quanto é a margem? Você suspeita (e provavelmente está certo) que a confiança é um fator 
significativo quando as pessoas decidem pagar mais. Certa vez, ouvi um homem comprando meias perguntando: “Você não tem nada mais caro?” No fundo, todos nós 
sabemos que todo o mercado de bens de luxo se baseia na mesma psicologia.
 Portanto, deveríamos nos surpreender que marcas de vinho que passaram séculos e fortunas manobrando-se no setor de bens de luxo tenham surgido com a força 
de sua posição? Se eu segui a editora econômica da BBC, Stephanie Flanders, uma oferta finita em um mercado em expansão só precisa manter as entregas para que seu 
preço suba. Apenas 20.000 caixas em um mercado que repentinamente inclui a Ásia não precisam esperar muito.
 Não é um truque que você pode fazer durante a noite. Os aspirantes à promoção precisam de roupas e maneiras impecáveis. Um sotaque estrangeiro não exclui - 
ou não por muito tempo. Preços confiáveis podem fazer maravilhas. Aos Premiers Crus e à DRC, a velha guarda hereditária, você pode adicionar, como novos participantes 
deste seleto clube como: Le Pin, Coche-Dury, Vega Sicilia, Grange, Henschke, Pingus, Sassicaia, Ornellaia, Krug’s Clos Champagnes e aqueles Napa Cabs que nunca mesmo 
alcançando essas praias, com tanta ansiedade eles são agarrados (pelos inseguros?) em seu próprio país.
 Se você aceita os salários dos jogadores de futebol como um fato da vida - e que alternativa você tem? - você deve aceitar o fato de que carros, imóveis e arte são os 
recursos padrão para exibi-lo, e que o vinho se juntou a eles. Mas o fato de que outra pessoa está dirigindo um Bugatti nunca estragou minha diversão com meu modesto 
carrinho, nem meu Château Batailley ou Cantemerle (£ 240 a caixa cada), Chasse-Spleen, Poujeaux, ou mesmo Beaumont ou Lanessan (por consideravelmente menos) têm 
um sabor menos deliciosamente satisfatório porque existem modelos mais elegantes e com mais potência na estrada.
 O verdadeiro desafio para o meu habitual copo de Bordeaux hoje em dia (e a cada ano ele parece ficar mais deliciosamente satisfatório) não são nem mesmo seus 
rivais estilísticos do hemisfério sul. É seu concorrente hereditário do outro lado da França. O que Bordeaux pode fazer para despertar o tipo de emoção que está surgindo 
nas adegas da Côte d’Or?... Leia a reportagem completa em: https://www.decanter.com/wine/hugh-johnson-november-2010-column-246212/
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“VINHOS EXÓTICOS”  - JANCIS ROBINSON
JR – 01/05/2021

 
 Os vinhos clássicos mais admirados são ótimos, mas, céus, a vida seria enfadonha se eles fossem os únicos vinhos disponíveis. Adoro fazer novas descobertas de 
vinhos. Nomes desconhecidos que me lembram o quão milagroso é que o suco fermentado de uma única fruta possa fornecer estilos e estímulos tão variados. Cada vez 
que encontro uma nova região ou país produtor de vinho, vejo isso como uma prova de quão amplamente minha admiração e entusiasmo são compartilhados.
 Eu tinha ouvido falar que a Etiópia (junto com pelo menos outros 11 países africanos) produzia vinho, mas eu nunca tinha provado, até que alguém que parecia ser 
um comerciante de café, a julgar por seu endereço de e-mail, se ofereceu para me enviar alguns. Seis garrafas de vinho do Vale do Rift acabaram vencendo o caminho de 
obstáculos que as amostras de vinho precisam percorrer, agora que deixamos a UE. Todas eram feitas de variedades de uvas internacionais conhecidas, o que diminuía um 
pouco seu exotismo, mas o fato de duas delas não apresentarem safra nenhuma, enquanto as outras eram rotuladas de 2018 e pareciam um pouco mais jovens do que 
isso certamente era incomum. Assim como o cheiro de panos de cozinha sujos, peguei em um ou dois dos tintos.
 Mas os dois Chardonnays etíopes eram excelentes em qualquer medida. Todos eles vêm de uma operação dirigida pelo Castel de Bordéus, que afirma ser o terceiro 
maior produtor de vinho do mundo. Castel também é um importante distribuidor de cerveja e refrigerantes na África, presumivelmente como o primeiro-ministro da Etiópia 
em 2007, Meles Zenawi, conseguiu persuadi-los a estabelecer vinhedos e uma vinícola perto de Ziway, ao sul de Adis Abeba. Uma elevação de 1.600 m (5.250 pés) ajuda 
a neutralizar a baixa latitude, garantindo noites frias. Se eu me encontrasse na Etiópia, iria para Rift Valley Chardonnays, embora não tenha certeza de que os mercados de 
exportação precisam desesperadamente deles.
 Outro produtor de vinho exótico que apareceu no meu caminho pela primeira vez recentemente é o Azerbaijão, graças a uma degustação online, organizada pelo 
conselho de turismo do país, intitulada Segredos da Rota da Seda. O vinho, nos garantiu o organizador, é “um motor da diplomacia cultural e social” e, de fato, os canais 
diplomáticos foram usados para evitar essa pista de obstáculos dratted. O Azerbaijão, perto da área identificada como o berço da produção de vinho, fica entre a Armênia 
e o Mar Cáspio e é uma grande encruzilhada cultural.
 (Ao contrário dos vinhos azeris, os vinhos armênios já podem ser encontrados no exterior e eu encontrei evidências impressionantes da atual revolução do vinho lá, 
especialmente tintos baseados na uva indígena Areni e envelhecidos em karas de argila tradicionais.) Os três vinhos apresentados na degustação do Azerbaijão tinham 
fornecido pelo produtor Chabiant na região de Ismayilli, dominada pelo Cáucaso nevado no nordeste do país. Foi-nos garantido que, embora os invernos sejam muito frios, 
os verões são quentes o suficiente aqui para que as uvas possam amadurecer até 800 m / 2.625 pés (500 m / 1.640 pés é o limite convencional para o amadurecimento 
das uvas na Europa continental) e os vinhedos se beneficiam das brisas refrescantes do Cáspio.
 Ao contrário da Etiópia, o Azerbaijão pode se orgulhar de variedades de uvas indígenas: Bayanshira razoavelmente neutra, mas crocante para os brancos e Madrasa 
de casca grossa para os tintos. Há claramente um potencial sério para Madrasa. Como as outras repúblicas da Ásia Central, o Azerbaijão já foi uma importante fonte de 
vinho, grande parte dele tinto doce, para a União Soviética, mas esses vinhos pareciam constituir uma tentativa séria de colocar o Azerbaijão no mapa internacional do 
vinho - a diplomacia do vinho substituindo a “diplomacia do caviar” da qual o país foi anteriormente acusado, talvez?
 Talvez não exótico se você mora em Manhattan, mas certamente exóticos para os bebedores de vinho europeus são os vinhos dos Finger Lakes no interior do estado 
de Nova York, não muito longe da fronteira canadense. O Lago Ontário ao norte e esses lagos glaciais profundos tornam a viticultura possível, prolongando o inverno e 
atrasando o crescimento da primavera para minimizar o risco de geadas e estendendo o amadurecimento das uvas até o outono graças ao calor do verão armazenado nos 
lagos. Riesling é, até agora, claramente o que os produtores de vinho Finger Lakes fazem de melhor e, na minha experiência, Red Newt é um dos expoentes mais habilidosos.
Três Red Newt Rieslings agora são importados para o Reino Unido. Provei-os imediatamente após o excelente Rieslings alemão seco 2018 de Stefan Winter, de Rheinhessen, 
e eles ficaram em pé lindamente em comparação.
 Provei seis vinhos da Ucrânia muito recentemente, escolhidos a dedo por Olga Pinevich, editora-chefe da revista Drinks + com sede em Kiev, como representante 
da atual produção daquele país encolhido. Ela fez questão de salientar que os produtores de vinho de seu país, ao contrário dos da Geórgia e da Moldávia, não recebem 
apoio do governo. O consultor de vinhos em Bordeaux, Olivier Dauga, trabalha com a vinícola ucraniana Kolonist, que tem até um representante no Reino Unido, e, 
aparentemente, Kiev não tem falta de bares de vinho que defendem os produtos locais (veja Kiev para amantes de vinho).
 Para minha surpresa, um desses vinhos ucranianos modernos era o Timorasso, a uva de vinho branca de culto cultivada em uma extensão muito limitada no norte 
da Itália. Mas a estrela do show foi outro branco claro e seco feito de Telti Kuruk, uma variedade que os ucranianos afirmam ser sua, embora reconhecendo suas origens 
turcas. Mas, com exceção do produtor familiar Beykush, esses produtores de vinho ucranianos parecem ainda estar na era das trevas das embalagens de vinho, preferindo 
garrafas desnecessariamente pesadas, de até 900 g cada, enquanto garrafas de vinho pesando apenas 350 g podem fazer o trabalho... Leia a reportagem completa em: 
https://www.jancisrobinson.com/articles/wine-exotica
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“PROSECCO ROSÉ: AS GARRAFAS QUE REALMENTE VALE A PENA 
COMPRAR NESTE VERÃO”  - LETTIE TEAGUE  

THE WALL STREET JOURNAL – 29/04/2021
 
 ALGUNS VINHOS são triunfos do talento enológico aplicado ao terroir, e alguns vinhos são obras-primas de marketing e vendas. Na segunda categoria, pode não 
haver paradigma mais perfeito do que o Prosecco rosé.
 É difícil acreditar que Prosecco e rosé - dois vinhos incrivelmente populares - não foram oficialmente associados até outubro de 2020, quando a categoria de Prosecco 
rosé foi aprovada pela UE. Alguns rosés de Prosecco chegaram aos EUA no final do ano passado; outros, apenas nos últimos meses.
 Não havia um grande número de Prosecco rosés em nenhuma das lojas onde fiz compras, embora a maioria dos varejistas com quem falei me disse que esperava 
mais em breve. Esses comerciantes de vinho estavam entusiasmados, em geral, por ter uma nova categoria de vinhos para promover. Mas, do ponto de vista do consumidor, 
essa nova categoria é algum tipo de garantia de um vinho de maior qualidade? Entre os 14 rosés de Prosecco que comprei para minha degustação, muitas das garrafas 
exibiram um marketing melhor do que a vinificação, embora houvesse alguns pontos positivos.
 Embora o Prosecco rosé seja tecnicamente novo, os produtores de Prosecco já fazem vinhos espumantes rosé há anos. O rosa era tão popular que 57% dos 348 
produtores de Prosecco da região já estavam fazendo um vinho espumante rosé de algum tipo antes que a categoria oficial fosse introduzida. (Você ainda encontrará esses 
vinhos no mercado, embora muitos de seus produtores os estejam eliminando). Alguns produtores de Prosecco rotularam seus vinhos como vinhos rosés de Prosecco antes 
da declaração oficial; esses são os rosés de Prosecco 2019 nas prateleiras agora. Os rosés de Prosecco 2020 foram enviados para os EUA nos primeiros meses deste ano.
 Os verdadeiros rosés Prosecco devem atender a certos critérios: Eles devem ser feitos com pelo menos 85% de Glera (a uva Prosecco), com Pinot Nero (também 
conhecido como Pinot Noir) respondendo pelo resto. Devem ser produzidos pelo método Charmat, onde a fermentação secundária (a parte que produz as bolhas) ocorre em 
tanque por um período mínimo de 30 dias - embora no caso do Prosecco rosé seja necessário um mínimo de 60 dias. Os vinhos, ao contrário do Prosecco regular, devem 
ser datados de vintage. E eles podem variar de Brut Nature (muito seco) a Extra Dry (na verdade, mais doce)... Leia a reportagem completa em: https://www.wsj.com/
articles/prosecco-rose-the-bottles-actually-worth-buying-this-summer-11619723591
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“ÁRIES E O PROTAGONISMO NO ZODÍACO DOS VINHOS”  - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL – 30/04/2021

 
 No último artigo, dei início à série de especulações sobre os signos dos vinhos e falei sobre a relação destes com os elementos básicos da vida: Fogo, Terra, Ar e Água. 
Cada três dos 12 signos tem uma forte conexão com esses elementos e é o ponto de partida para a determinação das cepas, cujos vinhos apresentam temperamentos mais 
calorosos, terrosos, espirituosos ou fluidos.
 Mas preciso de mais dados particularizados de cada signo para escolher uvas e vinhos identificados e, assim, fui atrás dos planetas que regem cada signo. Importante 
dizer que temos muito mais uvas do que signos, assim como a humanidade é muito mais diversa do que qualquer tipo de enquadramento possa supor. Portanto, há 
possibilidades múltiplas, e eu vou indicar o caminho escolhido para as minhas classificações, admitindo que existam outros possíveis.
 Começando por Áries. O primeiro do Zodíaco é regido por Marte (Ares, para a mitologia grega), o Planeta Vermelho, Deus da Colheita e da Guerra. Fogo, vermelho, 
guerra – está clara a relação simbólica que identifica o ariano como sendo o signo que transmite aos seus portadores a impulsividade, a impaciência, uma energia bélica 
calorosa e agressiva. Por outro lado, é um signo sedutor, podendo se tornar afável, desde que o outro siga o seu ritmo – é individualista. Seu verbo: “Eu quero.”
 Trazendo isso para o nosso tema, podemos dizer que o fogo ariano em um vinho pode ser exprimido pela cor rubi de Marte, pelo calor do álcool e da untuosidade, 
pela agressividade em forma de estrutura tânica e pela vibração, que pode ser concedida pela acidez e por um aroma cativante.
 Mas temos que falar também em decanatos, que vão dar gradações distintas ao perfil de cada signo. Antes de Áries, temos Peixes, signo de água, de caráter mais 
introspectivo e espiritual. Após Áries, passamos ao signo de Touro, do grupo da Terra, mais estável e encarnado.
 É como se o ariano saísse das profundezas do oceano, despertado pela energia solar, nadasse até a margem (apressadamente), movido pelo ímpeto de desbravar 
o mundo e, depois de certos tombos (pela impaciência e impetuosidade), chegasse à conclusão de que precisa amadurecer um pouco – para ir mais longe. Pronto! Eis os 
vinhos de Áries em seus três decanatos: Nero d’Avola, Tempranillo e Cabernet Sauvignon!
 Vamos falar um pouco de cada cepa, para justificar as minhas escolhas. As três fazem vinhos tintos estruturados, com bom potencial alcoólico, taninos firmes e acidez 
na medida. São protagonistas dos seus próprios vinhos ou se destacam nos cortes.
 A Nero d’Avola é uma cepa importante... Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/aries-e-o-protagonismo-no-zodiaco-dos-vinhos/
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DATAS DO ROTEIRO SERÃO DETERMININADAS ASSIM QUE AS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS 
MELHORAREM - VAMOS AO ... VALE DO SÃO FRANCISCO

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

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA - 20.SET A 05.OUT.2021

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

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

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

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

AS DEGUSTAÇÕES PRIMEUR DOS BORDEAUX 2020
 As vinícolas de Bordeaux que participam do sistema primeur tiveram que redobrar sua engenhosidade nos últimos dias para dar aos profissionais um 
gostinho de sua safra de 2020.
 Atingidos pelo segundo ano pela crise de Covid, os grands crus de Bordeaux tiveram que redobrar sua engenhosidade para a semana crucial de 
degustação de seus primeurs de 2020, enviando amostras desta safra para todo o mundo, sob alta segurança.
 Normalmente, 7 a 8.000 comerciantes, corretores, jornalistas da Ásia, Europa e Estados Unidos, lotam os vinhedos de Bordeaux nesta semana, organizada 
este ano de 26 a 29 de abril. Mas, como em 2020, a crise de saúde abafou as esperanças, apenas algumas centenas vieram e foi necessário enviar amostras 
dessas grandes cidades, Hong Kong, Nova York, Xangai, Londres, Bruxelas ou Frankfurt.
Logística aprimorada - De acordo com o modelo único primeur, estes vinhos serão comercializados entre o início de maio e meados de junho, mas colocados 
no mercado apenas entre 18 a 24 meses depois. Um sistema que permite que os compradores se beneficiem de preços vantajosos e os produtores tenham 
dinheiro e evitem estoques quando esses vinhos são geralmente consumíveis vários anos depois.
 Nos chateaux, a experiência do ano passado permitiu afinar a logística dessas expedições. Uma operação de alto risco para vinhos durante o envelhecimento, 
instáveis e frágeis, que devem viajar com um luxo de precauções.
 No Château Angélus, Premier Grand Cru Classé A de Saint-Emilion, os vinhos são transportados por via aérea em pequenas garrafas, “Wit” (Wine in Tube) 
contendo o equivalente a duas taças, e que mantêm os vinhos sob pressão e temperatura constante. Estes vinhos devem ser degustados “dentro de 15 dias no 
máximo”, sublinham Stéphanie de Bouärd-Rivoal, CEO do castelo, e seu pai Hubert de Bouärd de Laforest.
 Para compensar a falta de visitantes, as videoconferências se tornaram corriqueiras. “Normalmente, recebemos 3.000 pessoas por semana, mas neste 
ano são apenas 230”, sublinha Marion Millaire, responsável pela recepção e eventos da quinta. Mas de 15 a 29 de abril foram organizadas mais de 200 
degustações pelo zoom, gerando certa empolgação em uma das joias de Saint-Emilion.....
Baixo rendimento - Apesar da crise da Covid e da seca do verão de 2020 que reduziu a produção em volume, o UGCB vê uma melhora. O seu presidente, 
Ronan Laborde, orgulha-se de uma vindima com “surpresas, grandes sucessos, vinhos com um esplendor aromático excepcional”. Segundo ele, “o baixo 
rendimento de 2020, provavelmente de 10 a 15%, pode gerar inflação de preços, mas que permanecerá razoável”.
 O Instituto de Ciências da Vida e do Vinho (ISVV) da Universidade de Bordeaux também vê chegando “saborosos vinhos brancos secos, vinhos doces raros 
mas milagrosos e vinhos tintos estruturados e equilibrados”, enquanto a nível econômico, o Comitê Interprofissional para Vinhos de Bordeaux observa que 
“nos últimos meses, os indicadores ficaram verdes”, como “a suspensão dos impostos de Trump nos Estados Unidos”, a saída da China da epidemia de Covid 
com bastante antecedência e “a perspectiva de reabertura de restaurantes” na França ... Leia mais em: https://www.larvf.com/les-chateaux-bordelais-se-
debrouillent-pour-faire-deguster-leurs-primeurs,4745741.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Equipe Editorial com AFP – 30/04/2021).

EM BORDEAUX, A SAFRA 2020 DEIXA PRODUTORES OTIMISTAS 
 Depois de dois anos difíceis, a Union des Grands Crus de Bordeaux espera que a safra de 2020 permita uma recuperação nas vendas. Apesar da crise 
Covid e da seca, a safra 2020 parece promissora para a Union des Grands Crus de Bordeaux (UGCB), tanto em qualidade quanto em termos de marketing, 
com perspectiva de retomada em particular. Compras na Ásia e nos Estados Unidos.
 Marcado por um verão especialmente “quente e seco” que gerou um rendimento menor (da ordem de -10 a -15%), a nova safra pode ser qualificada 
como “surpreendente”, estimou o presidente da UGCB Ronan Laborde terça-feira durante uma conferência de imprensa.
 No tinto, “temos vinhos de cor muito bonita, mas também com uma boa concentração, uma boa densidade. Há surpresas, grandes sucessos, vinhos que 
têm um esplendor aromático absolutamente sensacional”, comenta enquanto a semana de degustação primeur está à todo vapor. 
Seguindo um sistema único no mundo, esses vinhos, degustados na França e em cerca de dez metrópoles ao redor do mundo, enquanto estão em processo de 

VINHO E CULTURA
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envelhecimento, só serão entregues em 18 a 24 meses.
 A Covid obriga, neste ano como no ano passado, os compradores estrangeiros, em sua maioria, não puderam vir à França para a semana de degustação 
que termina em 29 de abril. Mas as amostras foram enviadas para todo o mundo pela UGCB, que reúne 131 produtores de grands crus bordeaux.
Uma saída de túnel em 2021 - Depois de dois anos difíceis, a UGCB prevê uma possível saída do túnel em 2021 com, em particular, a suspensão dos impostos 
americanos introduzidos por Trump sobre os vinhos, a recuperação econômica na Ásia - particularmente na China, que quase emergiu da epidemia de Covid, 
e na França, a perspectiva de reabertura de restaurantes.
 “Em 2021, esperamos ter um retorno dos Estados Unidos em primeiro plano, na Ásia, além da China e de Hong Kong, poderão se abrir novos mercados 
na Malásia, Vietnã, Tailândia”, desconta Laborde.
 Mercado principal, a Grande China (China Continental, Hong Kong e Macau) concentra entre um terço e 40% das vendas de futuros, o Reino Unido, 
mercado histórico dos grandes vinhos de Bordeaux, vem em segundo lugar, Estados Unidos onde as vendas desaceleraram em 43% em 2020 em comparação 
com 2019 vem apenas em 3º lugar, à frente da Suíça, Alemanha, Japão, Taiwan e Bélgica. (Com AFP)...Leia mais em: https://www.larvf.com/a-bordeaux-
le-millesime-2020-rend-optimiste,4744861.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Redação – 28/04/2021).

CLERICOT ROSÉ: A VERSÃO SEXY DA MISTURA DE VINHOS COM FRUTAS
 A bebida é hit nos verões europeus. Por que? É provocante como a gente gosta!
 Punjab, Estado no nordeste da Índia, é a sucursal do inferno, com os seus intermitentes 40ºC de temperatura, durante o verão. Lá, os saxões que 
ocupavam a colônia inglesa, no século 19, davam uma levantada no astral modorrento, afastando a inércia causada pelo calor, com doses de claret up, vinho 
Bordeaux misturado com gelo e frutas ácidas, para deixá-lo mais leve.
 Na Europa, os franceses adotaram a ideia, usando vinho branco e deram vida ao clericot – com origens também na Andaluzia, dependendo da fonte de 
pesquisa.
 E como nada se cria, tudo se transforma, em plagas badaladas do último verão europeu, a bebida ganhou sensualidade com vinho rosé e frutas como 
laranja doce, lichia e pêssego – vale dizer, exuberantes por aqui entre outubro e março.
 Aí, é fazer um pescado grelhado ou uma moqueca, juntar os amigos e fazer a festa.

RECEITA DO CLERICOT ROSÉ ... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/clericot-rose-versao-sexy-da-mistura-de-vinho-com-
frutas_13060.html (Fonte – Revista ADEGA - Robert Halfoun – 01/05/2021).
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