
VINOTÍCIAS
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

AULA DE VINHOS COM BODEGA CATENA ZAPATA - POR MÁRCIO OLIVEIRA



NESSA EDIÇÃO

06

10

08

AULA DE VINHOS COM BODEGA CATENA ZAPATA - POR MÁRCIO 
OLIVEIRA

“O SEGREDO POR TRÁS DOS LARANJAS” 
- POR  MARCELO COPELLO

“COMO PROVAR O VINHO – E SE DIVERTIR 
COM ELE” - POR  DAVE MCINTYRE

 
 03 VINHO DA SEMANA

 06 ARTIGO

 08 SELEÇÃO DE ARTIGOS

 11 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.
 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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COUDOULET DE BEAUCASTEL COTES-DU-RHONE 2016 – FAMILLE PERRIN – VALE DO RHÔNE - FRANÇA
 
 A família Perrin é um dos grandes produtores do Rhône, região onde crescem uvas de ótima qualidade, 
que fazem do Château de Beaucastel uma das vinícolas mais premiadas de toda a França. Não é por acaso que 
a Famille Perrin é a principal produtora de vinhos orgânicos do sul do Vale do Ródano, onde ocupa os melhores 
terroirs da região. Seus valores deram a eles uma reputação mundial de excelência: respeito absoluto pelo solo, 
comprometimento com métodos naturais e manuais; e uma profunda crença de que a viticultura orgânica é a única 
maneira de expressar a verdadeira essência do terroir. Além disso, a combinação de talentos dentro da família 
garante a continuação de seus conhecimentos exclusivos. A natureza e a tradição são fundamentais para o caminho 
da Famille Perrin e essa abordagem continua sem interrupções ao longo de cinco gerações. Seu Châteauneuf-
du-Pape é uma bela referência de qualidade entre os vinhos naturais e está presente entre os TOP 100 da Wine 
Spectator. Este Côtes du Rhône é elaborado a partir de vinhas jovens do vinhedo e estagia durante 6 meses em 
foudres de carvalho francês para dar mais elegância e equilíbrio a seus taninos.

Corte de uvas: 40% Grenache, 30% Mourvèdre, 20% Syrah e 10% Cinsault.

Notas de Degustação: Cor rubi brilhante. Aroma intenso de frutas vermelhas e escuras (cerejas e ameixas), com 
toques de especiarias. No paladar mostra bom frescor e taninos presentes (que não chegam a incomodar) mas 
mostram que o vinho tem bom potencial de guarda. Ao longo do tempo de taça vai mostrando camadas, aparecem 
toques de couro, terra molhada e defumados. Fim de boca elegante e agradável, mostrando as frutas vermelhas.

Estimativa de Guarda: a próxima garrafa vou esperar pelo menos 2 anos para abrir!

Notas de Harmonização:  Vinho bem versátil, vai bem com carnes vermelhas grelhadas ou com molhos de média 
intensidade, preparações a base de carnes de caça, massas com molhos a base de carne, como ragus e queijos maduros.
 
Serviço: servir entre 15 e 17ºC.

Faixa de Preço - $$$$

Importado pela World Wine - Em BH – Loja no Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6061 - Piso L2 - Loja 221/222 - Telefone: (31) 3889-9407
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CROZES HERMITAGE ALAIN GRILLOT 2014 – VALE DO RHÔNE - FRANÇA
 
  O talentoso Alain Graillot produz, sem dúvida, um dos melhores Crozes-Hermitage da atualidade. Seus 
vinhos fantásticos e disputados conferiram um novo status a esta denominação, e chegam a competir com muitos 
Hermitage. Um colecionador de prêmios, seus vinhos tintos são frequentemente indicados para a relação dos “100 
Melhores Vinhos do Mundo” da revista Wine Spectator e merecem altas notas da imprensa especializada. Uma 
verdadeira especialidade, de pequena produção, são vinhos difíceis de encontrar, até mesmo, na França.
 Allain Graillot é reconhecido por sua paixão pela uva Syrah. Segundo a Wine Spectator, “Allain tem uma 
paixão pela uva Syrah a partir do qual ele faz vinhos artesanais de grande distinção e enorme elegância”.
 Atualmente, este produtor é considerado um dos mais cobiçados do norte do Rhône devido aos seus Syrah 
exuberantes, bem produzidos e muito robustos. A propriedade é formada por mais de 20 hectares de vinhas com 
mais de 30 anos de idade, próximo da aldeia de Pont de l’Isère, cerca de 6 quilômetros ao sul de Tain-l’Hermitage.
 As vinhas cultivas em Crozes-Hermitage são plantadas em solos bem drenados e planícies aluviais planas 
entre os rios Rhône e Isère. O domínio produz syrahs mais refinados e estruturados do que a maioria dos setores 
vizinhos. A força dos vinhos reside no prazer imediato que proporcionam, mesmo que sejam capazes de envelhecer 
com complexidade em dez anos. 
 Além disso, duas pequenas parcelas de vinhas com mais de 12 anos de idade são cultivadas em St. Joseph 
plantadas nas encostas em solos de granitos, responsáveis pela produção de vinhos frescos e fáceis de beber.

Corte de uvas: 100% Syrah

Notas de Degustação: cor rubi com leve nota de evolução. Aromas de frutas vermelhas e escuras (ameixa e 
cerejas madura), toque sutil de couro e defumados. Paladar seco, com boa acidez e taninos macios, tudo muito bem 
integrado e com fino equilíbrio. Na medida em que ficou na taça mostrou o toque de carvalho bem trabalhado, 
integrado a uma nota de couro. Belo fim de boca, persistente e com sabor de segundo gole imediato.

Estimativa de Guarda:  é um vinho que já pode ser bebido, e creio que aguenta mais 3 a 4 anos.

Notas de Harmonização:  Vinho elegante e que pede um acompanhamento de estilo, com carnes vermelhas bem preparadas, carnes de caça. Vai bem com 
queijos médio aos curados.
 
Serviço: servir entre 16 e 17ºC.

Faixa de Preço - $$$$

Em BH: SUPERNOSSO
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 Creio que depois desta pandemia, no “Mundo do Vinho”, nada mais será como antes. Seja por que o vinho atingiu outras dimensões, seja porque a própria 
comunicação se desenvolveu por outros caminhos, surgindo as lives e reuniões usando zoom! Sempre acreditei que a experiência sensorial com vinho ia além dos aromas 
e sabores e a internet consolidou esta ideia. Em maio tive a oportunidade de participar de uma “zoom” organizada pela Mistral, com a equipe da Bodega Catena, que se 
transformou numa verdadeira aula! 
 Entre os assuntos desenvolvidos veio à tona a importância que a Bodega dedica à pesquisa. Fundada em 1902, a Catena Zapata é reconhecida por seu papel pioneiro 
em reviver a variedade Malbec na Argentina e ter descoberto os terroirs de alturas extremas aos pés dos Andes.
 Nascido em Mendonça numa família de importantes produtores de vinhos, Nicolás Catena nunca estudou enologia, mas sempre participou de todas as etapas de 
elaboração dos vinhos em suas vinícolas: Bodega Catena Zapata, Alamos e Tília. Ele representa a terceira geração da família e já tinha um conhecimento bastante profundo 
de vinhos, por trabalhar com seu pai. Formado em Economia pela Universidade de Columbia, em Nova York, Nicolás teve uma relevante carreira acadêmica: chegou a ser 
professor-convidado da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Mas destacou-se sempre por uma visão de mercado oportuna, capacidade que o fez acreditar no potencial 
da Argentina para torná-lo um grande exportador de vinhos, desde que mudasse o estilo do vinho que produzia. 
 Nos anos 80, o vinho argentino era feito no antigo estilo italiano. O vinho era guardado em grandes tonéis de madeira por três ou quatro anos e sofria uma oxidação 
gradual, como ainda hoje se faz com o Porto ou o Jerez. Nos anos 70, no mundo todo, vinho oxidado era considerado o oposto de um vinho de qualidade. O produto 
argentino continuava com o estilo oxidado, e considerado ruim por quem já estava provando vinhos mais modernos.
 Em 1982, Nicolás foi convidado a dar aulas de Economia na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Lá, um dos seus primeiros passeios foi ao Napa Valley, onde 
visitou a vinícola Mondavi. Ao provar um Cabernet Sauvignon e um Sauvignon Blanc equilibrados, cheios de aromas de fruta, sem oxidação, que pareciam franceses, teve 
uma verdadeira revelação. Ele tinha crescido com a ideia de que ninguém poderia fazer nada parecido com o vinho francês, de tão superior que ele era. Na Califórnia, 
Nicolás descobriu que era possível fazer um vinho tão bom quanto o francês.
 Para entender melhor a Malbec, Nicolás desenvolveu uma verdadeira arqueologia da casta, buscando informações na França, mas descobriu que o último grande 
produtor de Malbec havia morrido há 150 anos. A uva Malbec é originária de Bordeaux, onde também é chamada de Cot, e os enólogos locais a misturavam com a Cabernet 
Sauvignon para criar grandes vinhos. Por conta da filoxera que atacou a região em meados do Século XVIII, o Malbec acabou praticamente desaparecendo na região, porque 
a uva é muito suscetível à praga. Com o tempo a Malbec encontrou seu habitat em Cahors, produzindo seus vinhos negros e tânicos, típicos nesta denominação francesa.
 Apesar de ser uma uva forte, a Malbec é ao mesmo tempo delicada e demora mais a amadurecer. Por isso, em Bordeaux, após a filoxera, a Malbec foi substituída pela 
Merlot, uma uva que também tem caráter frutado, mas é colhida antes e envelhece muito bem, sendo uma boa opção para cortes com a Cabernet.

 A Malbec veio para a Argentina na época da colonização, muito antes da chegada da filoxera em Bordeaux. 
Trazida em “Pé Franco”, se adaptou muito bem à Argentina, que tinha em Mendoza um clima é muito 
favorável, bem mais seco, o que diminui o risco de pragas e doenças.
 Em um almoço com François Lurton, Nicolás apresentou seus vinhos, mas o enólogo francês declarou que 
eles pareciam ser vinhos do Languedoc, vinhos de clima quente, e se assim era Mendoza, seria impossível 
fazer vinhos de qualidade.
 Nicolás queria fazer uma revolução na viticultura argentina. Queria fazer vinhos com a elegância de 
Bordeaux, e para isso foi até a Califórnia ver o que estava sendo feito por lá. Quando voltou para a Argentina, 
mudou tudo que era feito na vinícola.
 A primeira providência foi a de procurar por vinhedos com maior altitude, onde a temperatura poderia 
ajudar a criar vinhos de “clima frio”. Assim sendo, buscou levar o Malbec até o limite de altitude, sendo capaz 
de amadurecer e agregar finesse e estrutura ao mesmo tempo, o que conseguiu no vinhedo em Tupungato, 
batizado de Adrianna (nome de sua filha mais nova), numa altura de 1500 metros.
 Ele observou que a uva Malbec amadurecia muito bem, pois havia intensidade solar suficiente, e pelas 
baixas temperaturas o processo de amadurecimento era mais lento, criando a elegância que buscava para 
seus vinhos.

AULA DE VINHOS COM BODEGA CATENA ZAPATA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 Junto com a outra filha - Laura Catena, que assumiu a vinícola, e uma equipe competente, a Catena se transformou numa marca mundial de grande prestígio. Assim, 
conquistou mercados como o da Grã-Bretanha, Estados Unidos e Brasil, entre outros mercados importantes.
 Se hoje a uva Malbec se tornou o emblema da Argentina no Mundo do Vinho, muito se deve ao trabalho da família da Catena, no processo de sua adaptação em 
Mendoza.
 A Catena passou a desenvolver um profundo estudo de seus vinhedos, e desde 1995 criou o Catena Institute of Wines. O vinhedo Adrianna se tornou um intenso 
laboratório de pesquisa e talvez seja uma das vinhas mais estudadas no mundo. A Catena conhece cada uma de suas parcelas e daí nasceu a diversidade de alguns rótulos, 
como os dois brancos: o Adrianna White Bones e o Adrianna White Stones.
 O clima na região é inclemente, as temperaturas são extremas, principalmente o frio, e é muito seco. O solo é muito pobre em matéria orgânica, fazendo com que 
as videiras sofram muito estresse. Um verdadeiro desafio de trabalhar a viticultura em altas altitudes.
 Há o efeito dos Raios UVb nas videiras (sobretudo nas horas de pico, entre 12:30 as 14:30hs), e passaram a usar filmes plásticos para diminuir o efeito dos rios ultra-
violeta. 
 A amplitude térmica pode ser afetada por grandes volumes de água (a maior parte dos vinhedos do mundo estão próximos da água), mas em Mendoza a amplitude 
térmica é efeito da seca e altitude. A elegância veio pela altitude que gerou esta amplitude térmica e pela presença de microorganismos que vivem nos solos.
 Uma equipe de profissionais, enólogos e agrônomos, estudam o relacionamento das raízes com o terroir, das rizobactérias das raízes com as pedras, por exemplo. 
Assim, o direcionamento do vinhedo é feito em torno desse conhecimento, usando a ciência para preservar a natureza. O vinhedo Adrianna é parcelado em diferentes lotes 
e cada lote tem características diferentes. 
 No caso do White Bones o solo tem muitos restos fosseis, é um vinho estilo Mousseux da Borgonha. Tudo isto cria um vinho untuoso, de alta acidez, de bom corpo.  Já 
no White Stones são as pedras que contribuem para um vinho estilo Chablis, de altíssima acidez e incrível mineralidade. E em ambos vinhos, tudo é resultado do terroir.
 A pesquisa é constante - no Block 18 por exemplo, foi desenvolvido um estudo a partir de 130 mudas de Malbec, verificando a diversidade do tamanho das videiras, 
bem como as suas produtividades (desde 300grs por planta até 6 a 7 kg por videira).
 Chegam a fazer 2000 mini-vinificações buscando entender as regiões de produção e suas parcelas, resultados em 
análises dos descritores dos vinhos por painelistas treinados, com os vinhos servidos em taças negras. Os estudos comparam a 
Malbec plantada em Mendoza (geralmente mais frutada e floral), com a Malbec plantada na Califórnia (geralmente com mais 
aromas de frutas secas e notas de pimenta).
 Hoje, a busca é pela intervenção humana a nível zero! Há um protocolo padrão nos vinhedos e nas vinificações, de 
forma que só os fatores naturais são os influenciadores. Assim, a importância dada aos micro-organismos locais é enorme. 
Eles podem ser uma “vacina” natural contra a filoxera. Além disto, sabem que a presença de bacilos e bactérias incrementam 
a concentração de terpenos (compostos aromáticos) e protegem os vinhedos contra o ataque de fungos.
 A busca por qualidade é constante, e assim, além de um programa próprio de produção de mudas, procuram por mudas 
certificadas da França e Itália, selecionadas para outros climas e solos. Neste tema, estão buscando por novos terroirs, indo 
para Patagonia e La Rioja para produzir um Sauvignon Blanc e Viognier, como desafio para os próximos anos. Além disto, as 
pesquisas quanto ao gosto do consumidor são fundamentais para entender o mercado.
 Meus agradecimentos ao convite da Mistral, e ao contato com a equipe Catena que participou da “zoom”: Kendy 
Silverio, representante da vinícola Catena Zapata, Daniela Mezzatesta, engenheira agrônoma especialista em solos, e Fernando 
Buscema, enólogo e diretor do Instituto. Durante o Encontro provamos o Catena Alta Malbec 2016 Historic Rows – formado 
por um conjunto de fileiras históricas dentro das vinhas da família Catena. A mistura dessas linhas históricas produz um vinho 
altamente aromático e elegante, que fala pelo terroir e pelas vinhas cuidadas há quatro gerações. 
 Um vinho intenso e concentrado como os grandes tintos argentinos, e ao mesmo tempo elegante e bem equilibrado, 
como o desafio assumido por Nicolás Catena. Mostra uma grande complexidade e foi considerado um dos “100 Melhores 
Vinhos do Mundo” por três anos consecutivos para a Wine Spectator, criando uma referência para o Malbec.
 Fazer da Malbec um ícone da Argentina foi consequência de uma estratégia para produzir um vinho que valorizasse os 
aromas e sabores frutados da casta, com muita elegância, equilíbrio e complexidade, envolvendo um estudo persistente de 
terroir, buscando por altitude que garantisse a elegância de um novo estilo de vinho para o país. E com certeza, em breve outros 
grandes vinhos Catenas de outras castas virão. Saúde !!!
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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

“EDUARDO CHADWICK, UM 
CASO DE DETERMINAÇÃO E 

SOLIDARIEDADE” - JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO 05/06/2020

 Mais que capacidade de investimento, visão e ambição para sair do lugar 
comum. Eduardo Chadwick é um craque chileno que venceu o jogo, sendo o 
melhor em campo, jogando para o time... Leia a reportagem completa em: https://
valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-eduardo-chadwick-um-caso-de-
determinacao-e-solidariedade.ghtml

“O SEGREDO POR TRÁS DOS 
LARANJAS” - MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA - 02/06/2020

 Inesgotáveis e renováveis são os encantos do vinho. Sempre há novidades, 
como os ditos vinhos laranja, que nada mais são do que um método milenar revisitado 
ao redor do planeta. É importante esclarecer que o vinho laranja não é obtido com 
a fruta cítrica, e sim com uvas brancas. A alcunha vem de sua cor — um batismo 
informal, já que a categoria oficialmente não existe.
 Muitos, como o italiano Josko Gravner, papa desse nicho, preferem que a 
bebida seja chamada de “âmbar”. Para entender a produção, é preciso explicar que 
a cor geralmente vem das cascas e não da polpa da uva.
 Normalmente, os tintos são feitos com a maceração ou o curtimento dessas 
películas com o mosto (ou suco). Os brancos, ao contrário, frequentemente têm as 
cascas separadas antes da fermentação, resultando em líquidos translúcidos.
 Pode-se dizer que os laranjas nada mais são que brancos elaborados como 
se fossem tintos, com maceração, processo que pode levar vários meses. O contato 
também proporciona textura mais densa, aromas mais ricos e a presença de taninos, 
substâncias que dão adstringência, normalmente presentes apenas nos tintos.
 A maior referência histórica desse estilo está na República da Geórgia, onde 
os vinhos são tipicamente elaborados há milênios em grandes ânforas de barro. Na 
hora de degustá-los, no nariz notas típicas seriam mel, chá-preto, flores secas e/ou 
maceradas, frutas secas como nozes e castanha-de-caju, maçã cozida, jaca, verniz e 
cera.
 Por sua cor, são confundidos com vinhos oxidados, e alguns de fato o são. 
Podem ser insípidos também. Toda categoria, afinal, tem exemplares bons e ruins.
 Quando for servi-lo, trate-o quase como tinto. Prefira uma temperatura entre 
14 e 16 graus, por vezes com uma decantação curta, de meia hora em média... Leia 
a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/post/o-segredo-
por-tras-dos-vinhos-laranjas

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-eduardo-chadwick-um-caso-de-determinacao-e-solidariedade.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-eduardo-chadwick-um-caso-de-determinacao-e-solidariedade.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-eduardo-chadwick-um-caso-de-determinacao-e-solidariedade.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/o-segredo-por-tras-dos-vinhos-laranjas
http://www.marcelocopello.com/post/o-segredo-por-tras-dos-vinhos-laranjas
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“DOS RÚSTICOS AOS REFINADOS VINHOS DE ÂNFORA” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - 03/06/2020

 Moldada em barro, primeiro recipiente utilizado para elaborar vinhos volta a ser usada por produtores do mundo inteiro. 
 Nas reflexões da quarentena, muitos têm voltado às origens. No vinho, no início era a ânfora. Moldada em barro, a ânfora foi o primeiro recipiente utilizado para 
elaborar vinhos. No Cáucaso, região onde surgiu o vinho, uvas inteiras eram colocadas dentro delas, onde se transformavam em brancos e tintos.
 O mesmo acontecia no Alentejo, região portuguesa que aprendeu com os romanos a moldar estes jarros. Vinhos rústicos saiam destes potes de barro, que acabaram 
sendo abandonados ao longo da história. Ânforas só para os puristas ou os pequenos agricultores, que mantinham o hábito de elaborar, no quintal de casa, seu próprio 
vinho.
 Mas como a tradição, muitas vezes, vira modernidade, os vinhos elaborados em ânfora voltaram aos holofotes. Apenas no ano de 2017 foram certificados, pela DOC 
Alentejo, 85.585 litros de vinhos em talha (como as ânforas são chamadas em Portugal). Em 2019, o registro foi bem menor - cerca de 29 mil litros-, apesar de muitos 
produtores de renome lançarem vinhos feitos com esta técnica.
 “Muitos apostam na talha, mas não certificam o vinho”, acredita Tiago Caravana, diretor de marketing da associação Vinhos do Alentejo. E acrescenta: “Minha 
impressão é que este número é muito maior.”
 É no Alentejo que acontece a Amphora Wine Day, festa que marca a abertura das ânforas a cada safra e que, nestes tempos de quarentena, deve ter apenas a versão 
online, em novembro. No ano passado, a festa contou com 48 produtores, de países como Portugal, Itália e Geórgia, e 1.200 visitantes.
 .................
 Hoje, o vinho em ânfora mais cobiçado é o Gravner Ribolla Gialla. Elaborado no Friulli, no norte da Itália, pelo produtor Josko Gravner, ele fermenta por cinco meses 
em ânforas de terracota, enterradas no solo da vinícola, e depois envelhece em barricas antigas. Atualmente só há a garrafa de 1,5 litro a venda no Brasil, por R$ 1.081,10, 
na Decanter.com.br.
 Do Alentejo, o enólogo Pedro Ribeiro planeja lançar um vinho que passou alguns anos em ânforas (ele ainda não revela quantos). “É o melhor vinho que já elaborei 
na minha vida”, garante. Resultado de apenas uma ânfora, atualmente o vinho descansa em garrafas antes de chegar ao mercado e só deve ser elaborado em anos 
especiais. Estes dois exemplos mostram que há espaço para ânforas premium. 
 A gama de estilos destes brancos e tintos está cada vez mais diversificada. O próprio Ribeiro faz o elegante Clay Aged, nas versões branco e tinto, na qual o vinho 
fermenta em tanques de inox, mas envelhece em pequenas ânforas de 250 litros.
 ................
 Ribeiro elabora também ânforas mais simples, chamados apenas de Amphora Branco e Amphora Tinto, com a fermentação nestes jarros e estágio de três meses 
na garrafa. Fresco e gostoso, mas chega aqui por um preço alto (R$ 280, na World Wine). Em seu projeto pessoal, o premiado Bojador, Ribeiro ainda elabora vinhos que 
fermentam por até 10 meses nas ânforas, vendidos por R$ 179,55 (o branco) e R$ 189 01 (tinto), na Winelovers.com.br.
 Outro exemplo é a linha Viejas Tinajas, que a vinícola De Martino faz no Chile. As uvas são colocadas inteiras nas ânforas, e o vinho fermenta, como uma maceração 
carbônica (com o tanque fechado, sem a presença de oxigênio). O resultado é um vinho fresco e mais frutado (R$ 169, no Vinomundi.com.br). 
 As ânforas estão se tornando referência que até vinhos que levam seu nome no rótulo não são elaborados neste recipiente. Dois exemplos: o Monte das Ânforas, 
da portuguesa Bacalhoa, é um tinto frutado e simples (R$ 59,90, na Portuscale.com.br), mas elaborado em tanques de inox; e o Garofoli Anfora Verdicchio dei Castelli 
(R$ 94,90, na Grand Cru), em que a única ligação é a garrafa no formato da ânfora.... Leia a reportagem completa em: https://paladar.estadao.com.br/noticias/
bebida,dos-rusticos-aos-refinados-vinhos-de-anfora,70003322103

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,dos-rusticos-aos-refinados-vinhos-de-anfora,70003322103
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,dos-rusticos-aos-refinados-vinhos-de-anfora,70003322103
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“COMO PROVAR O VINHO – E SE DIVERTIR COM ELE” - DAVE MCINTYRE
THE WASHINGTON POST - LIFESTYLE - FOOD - 29/05/2020

 “Bebi uma garrafa de vinho por companhia”, escreveu Ernest Hemingway em “O Sol Também Nasce”. “Era o Chateau Margaux. Era agradável beber devagar, provar 
o vinho e beber sozinho. Uma garrafa de vinho era uma boa companhia.”
 Nas últimas semanas, discutimos como um vinho nos fala através de sua garrafa e rótulo, sua aparência no copo e seus aromas. Agora, é hora de tomar um gole e 
decifrar a mensagem do vinho.
 Foram escritos livros sobre como “provar” o vinho. Isso pode ser um esporte - “Identifique isso!” torna-se um desafio para os entusiastas e um imperativo para os 
profissionais que trabalham em busca de uma certificação como mestre sommelier ou mestre de vinho. É fácil perder de vista como apreciar um vinho como Hemingway e 
saborear a companhia que ele oferece.
 Leve o copo aos lábios, mas antes de tomar um gole, dê outro giro e cheire. Delicie-se com esses aromas mais uma vez. Muito do nosso senso de paladar é o que 
sentimos. (Pense em como sua comida é sem graça quando você tem alergias ao frio ou à primavera e seu nariz está entupido.)
 Agora tome um gole e preste atenção ao “ataque” do vinho. Isso é realmente apenas nerd para sua primeira impressão. É azedo ou doce? Atrevido ou sem graça? 
À medida que o vinho enche sua boca, mexa-o um pouco sobre a língua, para garantir que todas as suas papilas gustativas tenham uma chance. Tente arejá-lo um pouco 
na boca, aspirando um pouco de ar enquanto você o mexe. Algumas pessoas fazem isso ruidosamente, mas isso pode ser feito discretamente - como deveria ser.
 É aqui que você pode descobrir os sabores dessa fruta e dessa erva, uma cornucópia de frutas e melões, especiarias e vários fungos da floresta. Mas você já tem a 
maior parte disso no nariz, cheirando o vinho. Na boca, o que realmente procuramos é equilíbrio, comprimento e textura.
 O equilíbrio é essencialmente a interação de acidez azeda, frutado doce e (pelo menos em vinhos tintos) tanino adstringente. Se o vinho tem um sabor harmonioso, 
é equilibrado. Se algum elemento domina, não é. Você pode preferir que um elemento seja destacado, mas todos devem desempenhar papéis de apoio. O tanino pode 
te agredir no ataque, como se você estivesse sendo golpeado com um taco de beisebol - isso é ruim. Se faz cócegas no final, como espinafre faz os dentes coçarem, isso é 
bom.
 O comprimento ou persistência é simplesmente isso - quanto tempo o sabor permanece na boca depois de engolir. Alguns vinhos desaparecem e depois voltam 
(esses são chamados de “vinhos rosquinha” por causa do buraco no meio), enquanto outros são “curtos” - eles simplesmente caem do seu paladar como roedores sobre 
um penhasco. Um final longo e agradável é sinal de um vinho superior. Se seu amigo apaixonado por vinho sorri e fica em silêncio depois de tomar um gole, é por isso. Ele 
está conversando com o vinho.
 A textura é realmente essencial e difícil de descrever. O vinho acaricia sua língua como veludo, ou cai como água de nascente diretamente da fonte? Tem energia ou 
é pesado e sem graça? Estes não são realmente sabores, mas são atributos que avaliamos quando decidimos se gostamos de um vinho.
.............
 E, no entanto, aqui está o problema: não sei dizer o que um vinho está dizendo. Só posso dizer se um vinho tem algo a dizer. Um vinho honesto fala de sua safra, seu 
lugar, seu enólogo. Cabe a você ouvir .... Leia a reportagem completa em: https://www.houseandgarden.co.za/travel-leisure/how-to-taste-wine-and-have-fun-
with-it-49007170
 Dave McIntyre - é escritor freelancer de vinhos e gastronomia e colunista de vinhos no The Washington Post. Suas colunas aparecem na seção Comida de quarta-
feira, embora normalmente sejam postadas online vários dias antes. Também é co-fundador do “Drink Local Wine” - um site que virou organização projetada para promover 
a redação on-line sobre “vinhos daqui, onde quer que ‘aqui’ esteja”. A DLW realizou conferências anuais no Texas, Virgínia, Missouri, Colorado e Maryland para apresentar 
escritores e blogueiros a produtores de vinho.

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.houseandgarden.co.za/travel-leisure/how-to-taste-wine-and-have-fun-with-it-49007170
https://www.houseandgarden.co.za/travel-leisure/how-to-taste-wine-and-have-fun-with-it-49007170
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21 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO 2020- ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA 
CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA GARANTIDA

 2020 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.

** Opcionais Costa Amalfitana entre 6 a 10/our e Nápoles entre 10 a 12/out.

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

DE QUE VALEM REALMENTE AS MEDALHAS DE CONCURSOS DE VINHO?
 Como todos os enólogos sabem, uma medalha de ouro presa em uma garrafa de vinho aumenta as vendas nas prateleiras! Mas este vinho vencedor 
de medalhas é realmente melhor que os outros? Eis aqui uma investigação exclusiva sobre a organização e os métodos de oito competições reconhecidas 
internacionalmente.
 As competições de vinhos são muito bem sucedidas. Milhares de vinhos recebem medalhas a cada ano. Nos últimos quinze anos, o número de competições 
aumentou, assim como o número de amostras apresentadas. E a França está liderando os países organizadores, com cerca de 104 eventos realizados por ano 
...
 Se falarmos sobre o valor dessas distinções, os amantes de vinhos informados riem zombeteiramente. Errado! Essas medalhas têm um impacto considerável 
nas ... vendas. Entre as centenas de garrafas alinhadas, uma medalha sempre chama a atenção do neófito. Ela oferece a ele uma tábua de salvação ao escolher. 
“Se o vinho é medalhista, é bom!” Assim pensa o comprador e amante de vinhos. Não importa o charme, o importante é que exista uma!

A AUSÊNCIA DAS GRANDES VINÍCOLAS É FREQUENTE - Não devemos esperar encontrar sistematicamente os melhores vinhos entre os medalhistas. Salvo 
exceções, grandes rótulos e vinhos de denominações de prestígio estão ausentes das competições. Lógica: eles têm a perder e nada a ganhar. No entanto, 
vinícolas sérias apresentam regularmente sua produção e são frequentemente recompensadas. “As medalhas, obtidas especialmente a cada ano, tranquilizam 
a clientela”, diz um “bom” enólogo. De fato, uma medalha garante ao produtor um mercado e permite negociar preços em alta. É, portanto, procurado. Mas 
é realmente, para o amante de vinhos, uma garantia de que o vinho é bom?
PAGANDO PELOS RESULTADOS - Primeira observação, uma medalha não constitui um sinal oficial de qualidade, ao contrário do que sugere certas competições. 
Os recibos dos organizadores são de fato alimentados por vinícolas e enólogos que pagam duas vezes, ou às vezes mais. Por exemplo, para apresentar pela 
primeira vez seus vinhos pode-se ter que pagar nas inscrições, de 42 € por amostra para Mâcon a 180 € para um Chardonnay du Monde. Então, se o vinho 
for premiado, os enólogos podem exibir um diploma em sua adega e fazer referência a ele em seus anúncios. Eles então podem comprar os famosos adesivos 
em forma de medalhas para colocar em suas garrafas. Preço: de € 14,50 por 1.000 medalhas para o Concurso Agrícola Geral em Paris a € 80 por 1.000 para 
Riesling du Monde e € 110 por 1.000 para Chardonnay du Monde. Quanto mais vinhos vencedores de medalhas, melhor o organizador ganha a vida ...
 Depois, há a questão do método de premiação.  Na maioria dos concursos apresentados aqui, os vinhos são provados apenas uma vez, geralmente 
em uma manhã, por um júri de três a sete pessoas. As medalhas são concedidas aos vinhos com melhor sabor naquele dia, dependendo das condições de 
degustação e, principalmente, dos outros vinhos em competição. Não tem valor universal. A maioria dos organizadores reforça a amplitude das notas do júri e 
alguns leem os resultados. No final, as competições distinguem vinhos bastante médios, adaptados ao mercado, para serem bebidos rapidamente.
ENCONTRAR JUÍZES NÃO É ALGO FÁCIL - Um dos calcanhares de Aquiles das competições diz respeito aos jurados: todos são bons provadores? Suas notas 
seriam as mesmas se provassem vinhos em outro lugar? Quanto maior o número de jurados, mais difícil é unir apenas provadores de qualidade. Esse é o 
desafio das competições que julgam um grande número de vinhos: até 2.400 jurados devem ser encontrados para o Concurso Agrícola Geral em Paris. Assim, 
boas almas são acolhidas com gratidão se justificarem declarativamente uma experiência de degustação. E que eles aceitam se voluntariar como oficial!
 Outro ponto fraco: se o número de medalhas concedidas for limitado pela lei francesa a um terço das amostras apresentadas, é raro que essa proporção 
caia abaixo de 25%. Assim, independentemente da qualidade dos vinhos apresentados, sempre haverá entre 25 e 33% dos vinhos premiados. Campeão em 
campo e não sujeito à lei francesa, o International Wine Challenge em Londres distingue 67% dos vinhos apresentados, 40% dos quais saem com uma medalha. 
 Entre os concursos mais generosos, há também Chardonnay du Monde, Syrah du Monde, Effervescents du Monde: organizado pela associação Association 
Oenologie, sua taxa de recompensa média chega a 33,1%. Eles são seguidos de perto pelos International Vinalies (32,5%) e Riesling du Monde (30%). 
 O mais restrito é uma surpresa, o Concurso Agrícola Geral de Paris com apenas 23,5% das medalhas - mas esse percentual pode ser aumentado com a 
privatização em andamento desse concurso.

VINHO E CULTURA
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BRONZE DECORADO - Finalmente, os organizadores às vezes se envolvem em truques cujas sutilezas são completamente ignoradas pelos consumidores. 
Assim, a medalha de bronze não existe em certas competições. Por um deslize hábil das categorias, ele é substituído pela medalha de prata, substituída pela 
medalha de ouro, substituída por… uma grande medalha de ouro (World Competition in Brussels) ou um troféu de excelência (Riesling du Monde). Nessas 
competições, ninguém lamenta a ausência de bronze: ouro e prata são mais atraentes para os clientes nas lojas ...
 Dado o crescente número de competições e a importância atribuída às medalhas na França e no exterior, a Repressão à Fraude realizou a pesquisa em 
2007 sobre “a veracidade das medalhas afixadas nas garrafas”. Ela ressaltou a falha na rastreabilidade das medalhas após ter tido dificuldade conferir lotes 
em questão da garrafa premiada, para outros lotes em questão. 
 Naquele ano, das 464 comprovações nas adegas, apenas um relatório foi elaborado por fraude comprovada. Bastante tranquilizador, mas lembretes 
de “anomalias” foram enviados para 9% das empresas. E 20% dos vinhos analisados   (um em cada cinco!) Não estavam de acordo com os apresentados 
nas competições. Conclusão: confie no seu gosto mais do que nas medalhas da competição!.... Leia mais em: https://www.larvf.com/,vins-vignerons-
degustations-competition-bouteilles-medailles-or-argent-concours-general-agricole-de-paris,13181,4247556.asp (Fonte - Revue du Vin de France 
– Florence Bal – 2009).

VINHOS E PRÊMIOS: VINALIES INTERNATIONALIES
 Criada em 1993, a degustação de vinhos internacionais acontece em cinco manhãs em um hotel parisiense. Distribuídos em dezoito mesas de cinco ou 
sete (dois franceses, três ou cinco estrangeiros), os jurados são 100% profissionais, selecionados pela União de Enólogos Franceses, organizadora da competição. 
 Eles são voluntários, mas seus custos são cobertos. Os presidentes da mesa são todos enólogos. Em um computador de bolso, os jurados julgam de 
acordo com dez critérios (qualidade e persistência do paladar ...) e seis avaliações (excelente, muito boa, boa, adequada, aceitável, insuficiente). • Nota final 
de 100. 
 Eles comentam suas escolhas. O presidente inicia a discussão em torno da pontuação média obtida para encontrar um consenso e elabora os resumos.
O QUE O FABRICANTE DE VINHO PAGA
• taxa de inscrição de 120 € por vinho apresentado
• 45 € para a compra de 1.000 adesivos da medalha obtidapelo vinho
OPINIÃO DA RVF: UMA ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA - Aprovado pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), os concursos deveriam 
aplicar as regras das competições internacionais desta organização. Apesar de algumas deficiências (a definição de categorias de vinhos favorece uma 
abordagem internacional), os regulamentos da OIV garantem uma organização de qualidade. As condições de degustação são boas (adegas climatizadas para 
guarda do vinho durante o concurso, mesas espaçadas, copos novos para cada vinho, etc.). No entanto, a competição não concede uma medalha de bronze. 
Como resultado, a proporção de medalhas de prata atinge um quarto dos vinhos apresentados, uma proporção muito alta em comparação com a maioria das 
competições... Leia mais em: https://www.larvf.com/,vins-medailles-competition-degustation-vinalies-internationales,13181,4247592.asp (Fonte - 
Revue du Vin de France – Florence Bal – 2009).

A SICÍLIA E SUAS LENDAS, PAISAGENS E O VULCÃO QUE MOLDA VINHOS ENCANTADORES
 Na mitologia, Ulisses foi o primeiro grego a visitar a Sicília. Lá encontrou um grupo de ciclopes, monstros gigantes de um olho só, que habitavam uma 
terra fértil, onde as pastagens brotavam sem esforço permitindo-lhes viver apenas de pastorear seus rebanhos de ovelhas. Tendo sido feito prisioneiro do 
ciclope Polifemo, que já comera dois de seus homens no jantar e dois no café da manhã, Odisseu (nome grego do herói) entorpece o gigante servindo-o 
abundantemente de vinho. Grato, Polifemo pergunta a Ulisses seu nome, prometendo que ele seria o último a morrer. O rei de Ítaca responde chamar-se Outis 
(“ninguém”, em grego).
 Assim que o ciclope adormece, o herói aquece uma ponta de estaca na fogueira até ficar em brasa e, com quatro de seus homens, enterra-a no olho do 
monstro. Cego e angustiado de dor, Polifemo começa a gritar. Seus vizinhos ciclopes vêm em seu socorro e perguntam quem o havia ferido, ao que Polifemo 
responde: “Ninguém”. Com isso, Ulisses consegue escapar com seus homens para sua embarcação, mas, ao partir, zomba do ciclope que atira pedras do alto 
do Etna em direção à voz do grego, quase acertando seu navio e deixando enormes pedras na costa que podem ser vistas até hoje.
 Entender o Etna é entender a Sicília no sentido figurado e também literal. Ainda antes dos gregos, os fenícios já haviam fundado entrepostos comerciais 

https://www.larvf.com/,vins-vignerons-degustations-competition-bouteilles-medailles-or-argent-concours-general-agricole-de-paris,13181,4247556.asp
https://www.larvf.com/,vins-vignerons-degustations-competition-bouteilles-medailles-or-argent-concours-general-agricole-de-paris,13181,4247556.asp
https://www.larvf.com/,vins-medailles-competition-degustation-vinalies-internationales,13181,4247592.asp
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na ilha. Uma importante razão para a fixação grega foi o enorme território (27.710km²), com água doce e terra fértil. Neste caso, a contribuição do Etna é 
fundamental, visto que suas encostas elevadas no inverno se cobrem de neve, que depois derrete fornecendo água doce para seu entorno de rico solo vulcânico. 
Os árabes também vieram e, por sua vez, introduziram as frutas, técnicas de irrigação, medicina e astronomia. E assim, conquistadores após conquistadores 
(fenícios, gregos, romanos, cartaginenses, vândalos, ostrogodos, bizantinos, árabes, normandos, italianos, aragoneses, espanhóis e franceses) sucederam-se 
destruindo e agregando, da tecnologia à cultura, e remodelando os costumes de um povo que aprendeu a aceitar isso, sem perder suas raízes.
 Talvez por ser esse polo sociocultural, muitos filósofos e homens da ciência ali viveram, de Arquimedes e Platão até o desconhecido inventor do sorvete, 
um punhado de neve do Etna regado ao sumo de limão siciliano…
A VIDA E A VINHA JUNTO AO ETNA - Por tudo isso, uma viagem à ilha demanda uma estada na região do Etna e uma viagem de lá até Palermo. Ao redor do 
vulcão, as paisagens são dominadas por sua presença, constantemente expelindo fumaça numa lembrança permanente de sua atividade, encarada de forma 
corriqueira pela população local.
 O Etna, mesmo sujeito a erupções frequentes, não reclamou a vida de nenhum siciliano por muitas décadas, nem mesmo durante a grande erupção de 
1969. Por isso, ao contrário de seu conterrâneo Vesúvio, é tido como um vulcão feminino, maternal e gerador de vida (a própria palavra Etna é feminina).
 Etna gera vida com suas erupções, e o basalto das lavas é utilizado nas construções para isolamento térmico tanto no inverno quanto no verão
Mas o Etna ainda está definindo sua altura, podendo tanto crescer como diminuir; e não tem apenas uma cratera, mas mais de 250. Outras ainda podem se 
abrir a qualquer momento ou lugar.
 Por estar constantemente expelindo fumaça, é como uma panela de pressão em funcionamento, cuja lava costuma escorrer e não explodir em violentas 
erupções. A lava escorre lentamente e, a não ser que forme uma parede muito alta (até 60 metros), costuma ser dirigida para longe dos vilarejos com uso de 
tratores. Após esfriar, ela se torna preta e, com o tempo, vai esbranquiçando. Durante ao menos 30 anos, esse solo não será fértil, pelo contrário, caracterizar-
se-á por formar um deserto de lava. Somente após esse período de transformação é que o terreno vulcânico vai favorecer a agricultura e inundar os vinhos ali 
cultivados com sua instigante personalidade mineral.
 Ao subir o Etna, ao longo das sinuosas estradas, é possível... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/na-terra-dos-ciclopes_5127.
html (Fonte – Revista ADEGA – Christian Burgos – 01/06/2020).

PRATOS PARA HARMONIZAR À PERFEIÇÃO COM O MALBEC ARGENTINO
 As carnes com maior percentual de gordura feitas na parrilla, como reza a tradição argentina, recebem com felicidade os vinhos mais encorpados, com 
aromas destacados de fruta escura, e a tosta do envelhecimento nos barris de carvalho.
 O vinho das uvas Malbec está diretamente associada ao churrasco, ou à parrillada, como dizem (e fazem tão bem) os argentinos. Aquelas carnes na brasa, 
especialmente as mais gordas, combinam muito bem com o vinho que se tornou símbolo da vitivinicultura argentina. Então, quando falamos de harmonização 
com carnes, talvez este seja o varietal que primeiro nos vem à mente.
 No entanto, assim como outras cepas, a Malbec não possui uma única expressão, mesmo na Argentina. Isso nos permite pensar em diversos tipos de 
combinações além de um belo corte de carne vermelha. Para nos ajudar a pensar sobre o assunto, ADEGA convidou o sommelier Manuel Luz, da Sonoma, site 
de curadoria e venda de vinhos, para dar algumas dicas. Ele começa:... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/ideias-de-pratos-para-
harmonizar-com-diferentes-versoes-de-malbec-argentinos_11428.html (Fonte – Revista ADEGA – REDAÇÃO – 01/06/2020).
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