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SãO PAULO
ABS-RIO-FLAMENGO
COMO RECEBER COM QUEIJOS E 
VINHOS 

16 E 23 DE JULHO - 19:30

Queijo, vinho e pão – os alimentos mais 
antigos da humanidade – são um ótimo 
pretexto para reunir os amigos, desfrutar 
de momentos agradáveis e deixar a 
conversa rolar solta. neste curso em 
duas aulas, Celio alzer vai dar todas as 
informações sobre como organizar uma 
recepção desse tipo.

Valor Individual: R$ 195,00 (sócio) e R$ 
253,00 (não sócio)
Inscrição e informações: (21)2285-
0497-9640/(21)2265-2157 e abs@abs-
rio.com.br

RIO DE JANEIRO
ABS-RIO-FLAMENGO
CURSO INTENSIVO DE FÉRIAS / 
SEGUNDA TURMA

15 A 26 DE JULHO - 19:15

as inscrições para a primeira turma do 
Curso intensivo de Férias de 2019 já 
estão abertas! Mas se você somente terá 
um tempinho tranquilo no meio do ano, 
já pode reservar seu lugar na turma de 
julho.

Valor: R$ 1.315,00 (R$ 1.290,00 do curso 
+ R$ 25,00 Taxa de inscrição), podendo 
parcelar em até 3x no cartão.
Informações e Inscrição: (21)2285-
0497/(21)2265-2157 e abs@abs-rio.
com.br

SBAV-SP
VINÍCOLA CATARINENSE É TEMA 
DE DEGUSTAçãO

23/07/2019 - 20:00

a sBaV-sP recebe a ViLLaGio 
GRando, vinícola catarinense de 
altitude, para degustação orientada. 
elaborar vinhos de alta qualidade 
baseada no especial terroir a que 
pertence, no município de Água doce.

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

ABS-RIO-FLAMENGO
VINHOS DE BORDEAUX DA SÉLECTION 
GUIGNARD

19/07/2019 - 19:30

a importadora Vinho e Ponto patrocinará 
a degustação de vinhos franceses da 
vinícola sélection Guignard. situada na 
região de Graves, em Bordeaux, a vinícola 
produz um dos vinhos mais conhecidos 
da região, talvez o mais antigo, e é 
administrada por três irmãos da família 
que está neste ramo há mais de quatro 
séculos.

Valor: R$ 50,00
Informações e Inscrição: (21)2285-
0497/(21)2265-2157 e abs@abs-rio.
com.br

ABS-SP
UMA VIAGEM AO VÊNETO

24/07/2019 - 20:00

 aBs convida você para uma viagem 
ao Vêneto, nas proximidades do 
belíssimo lago de Garda. Provaremos 
excelentes exemplares de conceituados 
produtores como Villa erbice, Zenato 
e speri com seus mais diversos estilos 
de vinho, dentro e fora da pirâmide 
de Valpolicella. do leve e elegante 
Bardolino ao quintal da Corvina e da 
Corvinone, onde passaremos pelo 
Valpolicella Clássico e o superiore, 
passando por Ripasso e chegando 
ao poderoso amarone. na verdade, 
amarones pois provaremos duas safras 
diferentes a fim de testar a evolução 
deste ícone do Vêneto. a apresentação 
será conduzida pelo diretor da aBs sP 
e Vice presidente da aBs Campinas, 
Júnior Medeiros

Valor Individual: R$ 90,00 (associados) 
e R$ 80,00 (não associado)
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
EXPRESSõES TOSCANAS

30/07/2019 - 20:00

a sBaV-sP, em parceria com a 
WineMania traz seu responsável pela 
curadoria de vinhos, alexandre Franco, 
para conduzir uma degustação de 6 
vinhos toscanos, sendo 1 vinho branco 
e 5 tintos.

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



4vinotícias

oportunidade única de aprendizado para nossa evolução 
como apreciadores de vinho. os romanos tiveram uma 
grande influencia sobre a viticultura italiana, que se iniciou 
com a expansão do império Romano para as ilhas da sicilia e 
sardenha. até hoje muitas das técnicas romanas são usadas 
ao redor do mundo, como: maturação e envelhecimento, 
conservação em barris de carvalho, escolha das variedades 
para cultivo de acordo com o território que melhor se adaptam. 
a degustação será desenvolvida em 4 tempos: 
- Recepção com espumantes italianos.
- Comparando Vinhos da Toscana e do Piemonte de safras 
Recentes. 
- Comparando Vinhos da Toscana e Piemonte Maduros.
- e para não esquecer, um grande Vinho de sobremesa 
italiano.
 

SOMENTE 10 VAGAS.

evento será confirmado com 10 inscrições
Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio oliveira) ou e-mail: 
molivierbh@gmail.com
Valor Individual: Peça informações
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 
- Belo Horizonte. 
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores 
de 18 anos.

BELO HORIzONTE

AGENDA:
EVENTOS

mailto:molivierbh%40gmail.com?subject=
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É com grande prazer que a Wines of Chile, entidade representante das 74 principais vinícolas chilenas, convida você, amante de vinhos 
a participar deste evento.
 
Local: esPaço MeeT – av. Raja Gabaglia, 2671 – são Bento – Belo Horizonte/MG

data: 06/08/2019 

– Horários: 
14:30 às 17:30 evento exclusivo para Profissionais. 
17:00 às 21:00hs – evento aberto a Consumidores. 

DESCUBRA O CHILE! exclusiva Masterclass com vinhos Premium da Costa, entre Cordilheiras e andes conduzida pelo especialista 
diego arrebola.

Mais informações e ingresso para o evento no link: https://winesofchile-bh.eventbrite.com.br/

BELO HORIzONTE

WINES OF CHILE ON THE ROAD 2019
06 de agosto - 20h

https://winesofchile-bh.eventbrite.com.br/
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se na França, há uma dicotomia entre os vinhos de Borgonha e Bordeaux, na itália não é diferente. as duas regiões mais famosas, 
Piemonte e Toscana, também disputam acirradamente o gosto do consumidor. Quando se fala em Piemonte, a primeira referência que 
surge é a sua uva tinta típica, a nebbiolo. É ela a base para as duas denominações de origem mais faladas dessa região italiana, Barolo 
e Barbaresco. no entanto, não se restringindo à nebbiolo, o território piemontês traz muito mais variedades do que se imagina, com 
uvas e denominações menos comentadas, mas não menos importantes.

o MenU seRÁ anUnCiado eM BReVe!

os pratos serão harmonizados com vinhos típicos do Piemonte, entre eles: Barbarescos e Barolos. 

LiMiTado a 20 VaGas.

Reservas e informações: pelo Tels.: (31) 3245-0959 / 98489-4022. Un´aLTRa VoLTa - R. Grão Mogol, 627 - sion, Belo Horizonte – MG.

CONFRARIA UN´ALTRA VOLTA – UM GIRO PELO PIEMONT
08.aGosTo.2019 – 5ª.feira – 20:00 hs – BH

BELO HORIzONTE
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CURSO DE INFORMAçãO BÁSICA DE VINHOS
29 DE JULHO DE 2019 - 20:00

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores 
do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para terminar! descomplicando o tema, o 
encontro desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do 
vinho. num único encontro você terá informações sobre a história do vinho, os principais países 
produtores e as uvas mais emblemáticas. aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, 
armazená-lo, escolher a taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. 
Você fará um passeio pelos países produtores mais importantes, as características de cada 
variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de armazenamento e consumo, 
decifrando os diferentes rótulos, introdução à harmonização.

Assuntos desenvolvidos: 
História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, o Vinho e sua elaboração, Tipos de Vinhos 
(brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados). o enólogo, o sommelier e o enófilo. análise 
sensorial do Vinho: avaliação Visual, avaliação olfativa, avaliação Gustativa, avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de degustações. Guarda e serviço do Vinho. acessórios do Vinho. Formação 
de adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões Produtoras. degustações 
orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e notas de Críticos. Ficha de avaliação

SOMENTE 10 VAGAS.
Reservas pelo Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 240,00
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 

o Participante do Curso recebe a apostila “aBC da deGUsTação de VinHos” e degusta no 
mínimo 8 vinhos diferentes.

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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CABRIz BRANCO 2017 – DOC DãO – PORTAUGAL  
 a Quinta de Cabriz fundada em 1989, fazendo parte da Global Wines que é o maior produtor de vinhos do 
dão, no centro norte de Portugal. no Brasil, a dão sul produz vinhos no projeto Vinibrasil (Rio sol) no vale do Rio são 
Francisco.
 este branco é uma mescla das castas Malvasia Fina, Cerceal, Bical e encruzado.

Notas de Degustação: Cor amarela palha com reflexos esverdeados, mostrando a jovialidade do vinho. no nariz 
mostra aromas de frutas cítricas com toques minerais. no paladar é um vinho leve, com final de boca cítrico e 
refrescante, excelente para abrir refeições e acompanhar mariscos.

Estimativa de Guarda: está pronto, mas pode aguentar até 4 anos após a safra por conta de sua acidez. 

Notas de Harmonização: vinho para bebericar ou para acompanhar pratos de mariscos, camarões, peixes, carnes 
brancas grelhadas, bem como queijos de casca de mofo branco, ou queijos leves.

Serviço: servir entre 08 a 10ºC.

Onde comprar: BH- ADEGA CB – Rua do Ouro, 548 – Serra. Tel.: (31) 2515-9977.

 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. os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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GRILOS BRANCO 2016 – DOC DãO – PORTUGAL
  
  Mais um vinho da dão sul/Global Wines, que através da Vinibrasil distribui os vinhos do grande portfolio da 
Global Wines, que tem muitas marcas, como Cabriz e Grilos (dão), Monte da Cal (alentejo), Quinta do encontro 
(Lisboa) e Rio sol (nordeste brasileiro). a Quinta dos Grilos situada na pequena aldeia de Tonda, na região do 
dão, iniciou sua história no ano de 1990 com cepas nobres tintas e brancas. Mescla das uvas 50% encruzado, 50% 
Cerceal-Branco.

Notas de Degustação: Cor amarela bem clara, com aromas cítricos de tangerina e limão siciliano, num estilo limpo 
e suave. Paladar muito fresco e elegante, com acidez cítrica, num corpo leve e um final longo e prazeroso. Revela-se 
equilibrado, harmonioso, que pede um segundo gole! 

Estimativa de Guarda: está pronto, mas pode aguentar até 4 anos após a safra por conta de sua acidez.

Notas de Harmonização: vinho com bom perfil gastronômico para acompanhar pratos de mariscos, camarões, 
peixes, carnes brancas grelhadas, bem como queijos de casca de mofo branco, ou queijos leves. acompanhou muito 
bem um Bobó de Camarão.

Serviço: servir entre 08 a 10ºC.

Onde comprar: BH- ADEGA CB – Rua do Ouro, 548 – Serra. Tel.: (31) 2515-9977.
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 Manter o vinho em sua casa numa temperatura adequada é uma disciplina! especialmente quando você quer vê-lo envelhecer vários anos. Mas e se você não tiver 
uma adega subterrânea, como pode fazer? 
escolher uma adega climatizada para guarda e envelhecimento de vinhos não é fácil. no entanto, é a solução mais acessível quando você não tem uma adega natural em 
casa, e especialmente quando sua residência está localizada numa região muito quente. 
então, quais são as principais dicas para comprar sua adega climatizada? Um bom envelhecimento de vinho na adega atende a duas características: uma temperatura 
ajustada para cerca de 12° C e higrometria superior a 60%.
 Uma solução pode ser a compra de uma adega climatizada para vinho ou caves de envelhecimento, que recriam as condições de conservação de uma adega natural 
em sua casa. Com uma temperatura constante em torno de 12°C, eles trazem as garrafas ao seu apogeu, adaptando-se logisticamente e climaticamente ao ambiente 
externo (ao contrário das caves de serviço, destinadas a colocá-las em temperatura adequada antes do consumo).
 a concorrência está crescendo neste mercado, entre marcas tradicionais e marcas de eletrodomésticos. estas últimas, muitas vezes oferecem apenas adegas de serviço 
(como aquelas “geladeiras” para gelar as garrafas de cervejas), mas algumas delas produzem adegas para envelhecimento e guarda de vinhos, muitas vezes a preços muito 
competitivos.
A DIVERSIDADE DE ADEGAS E GABINETES - existem três tipos de adegas de vinho no mercado. 
Adegas de Serviço: também conhecidas como multi-temperatura, que permitem manter  por várias semanas, vinhos com temperatura de serviço (de 7° a 20°C). 
Adegas Mistas: que oferecem um compartimento para o envelhecimento e um ou dois outros para a definição de temperatura do vinho para o serviço. Com estes modelos, 
no entanto, não é possível manter os seus vinhos um, dois ou até cinco anos nas melhores condições. 
Adegas de Guarda e Envelhecimento: são de fato a melhor opção. esses modelos obedecem a regras precisas para garantir a conservação ideal das garrafas ao longo 
do tempo.

TEMPERATURA E HIGROMETRIA - as chaves para uma boa conservação a longo prazo do vinho são a temperatura constante, entre 12 e 14°C, mas acima de tudo a 
higrometria acima de 60%. este último fator é decisivo porque um baixo teor de umidade provoca a secagem das rolhas e, portanto, a oxidação do vinho. no entanto, muitas 
marcas de nível de entrada se contentam em renovar ou adaptar um refrigerador e anexar o nome de “adega”, reproduzindo a umidade da sala em que estão armazenadas. 
se a sala estiver seca, o gabinete da adega estará seco e os seus vinhos não serão preservados ou envelhecerão harmoniosamente.
 se alguns gabinetes de envelhecimento não tiverem um higrômetro para visualizar a umidade do ambiente, seu projeto deve ser suficientemente bem feito (caixa de 
metal, isolamento, ventilação) para manter uma boa higrometria. em seguida, recomenda-se simplesmente instalar um pequeno higrômetro eletrônico dentro do gabinete 
para controlar o nível de umidade. e, se necessário, adicione um copo de água para aumentar essa taxa.

PORTAS DE VIDRO, MAIS ESTÉTICAS, MAS CONSUMEM MAIS ENERGIA - difícil para o comprador fazer uma escolha, porque as dimensões, capacidade de armazenamento 
ou consumo de energia são critérios que entram em jogo quando se considera a aquisição de uma adega. a escolha de uma adega deve ser feita de acordo com os seus 
gostos, mas especialmente de acordo com os seus hábitos de consumo do vinho.
 Comprar uma adega quando você começa a se interessar por vinhos pode ser um erro, porque em breve ela vai ficar pequena para a quantidade de garrafas que você 
irá comprar em promoções, ou que trará de viagens como boas recordações das regiões vinícolas visitatdas, ou presentes de amigos que querem abrir sua mente a novos 
aromas e sabores.
 Cerca de 80% das vendas de adegas climatizadas são para gabinetes com portas sólidas. de fato, as portas de vidro, embora mais estéticas, também consomem mais 
energia! os raios UV, que deterioram o vinho, não são completamente filtrados com uma porta de vidro, quando sua adega está exposta a iluminação solar e por isso é 
melhor colocá-la em área sombreada e favorecer uma porta sólida para envelhecer o seu vinho nas melhores condições.
 em qualquer caso, um bom envelhecimento na adega atende a estas duas características: uma única temperatura de cerca de 12°C (+/- 2°C) e higrometria (que 
caracteriza a umidade do ar pela quantidade de água gasosa presente no ar úmido) superior a 60% (senão você pode ter problemas com a rolhas secas e rótulos criando 
mofo).
 Também é importante que as paredes internas sejam de metal. a qualidade da higrometria depende disso. nesta lógica, os gabinetes equipados com um higrômetro 

COMO ESCOLHER SUA ADEGA DE VINHOS
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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permitem um melhor gerenciamento da umidade da adega.

LEVE EM CONTA ALGUNS PRINCÍPIOS - seja qual for a opção escolhida por você, deve ser acima de tudo pensando no seu consumo de vinho. adeus armários 
superaquecidos, cozinhas cheias de odores ou caixas de papelão armazenadas embaixo da escada ... Pense antes de tudo sobre suas necessidades e sua taxa de consumo 
regular. 
 Um armazenamento de cinquenta garrafas pode ser suficiente no início. simples de configurar, em uma casa ou um apartamento, aqui estão algumas chaves para 
criar um espaço acessível e ideal para a conservação dos seus vinhos.
 existem modelos de adegas com capacidade entre 50 a 100 garrafas que combinam as qualidades necessárias (higrometria regulada entre 60 a 75%, temperatura 
estável a 12°C, paredes isolantes, sistema anti-vibração e escuridão) e que pode facilmente ser instalada num canto da cozinha, ou num canto da sala de jantar ou estar.

CRIE UM PEQUENO ESPAçO – se você vive num pequeno imóvel e realmente não tem espaço para qualquer armário de vinho, e muito menos adega, você pode aproveitar 
um armário já construído no seu quarto ou closet. evite aquele em que o tubo de aquecimento passa (escolha uma parede sombreada no período mais quente do dia), 
primeiro isole-o com placas de isopor e principalmente nunca mantenha os vinhos em suas caixas de papelão originais, por causa da umidade. Caixas de madeira, por outro 
lado, podem ser mantidas. dependendo do seu consumo, você pode usar uma parte baixa do armário do seu quarto. 
 o importante é garantir a guarda de seus vinhos para que eles possam evoluir em plenitude! 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

“NA ESTÍRIA DO SUL ESTÁ A MAIORIA 
DOS SAUVIGNON BLANC PLANTADOS 

NA ÁUSTRIA” - JORGE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 12/07/2019 

 a fórmula dos países do novo Mundo para ganhar espaço no mercado 
vinícola internacional, na década de 90, pressupunha vinhos tintos (gênero 
estimulado pela divulgação, em 1991, de estudos comprovando seus efeitos 
benéficos para a saúde) encorpados e amadeirados, para impressionar a leva de 
novos consumidores, elaborados, sobretudo, com Cabernet sauvignon, Merlot 
e syrah (as chamadas “uvas internacionais”), para facilitar sua identificação. 
a entrada da nova Zelândia no cenário desafiou todos os conceitos e previsões...
 Leia a reportagem completa em: https://www.valor.com.br/
cultura/6355689/jorge-lucki-na-estiria-do-sul-esta-maioria-dos-
sauvignon-blanc-plantados-na-austria#
 Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do 
jornal Valor econômico. escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

SELEçãO DE ARTIGOS

“O NOVO MANTRA DO VINHO É A PUREzA 
E A AUTENTICIDADE” - PEDRO GARCIAS

PÚBLICO – FUGAS / ESPECIAL VINHOS - 20/07/2019 

 na sua versão minimalista, sem cornos enterrados e dinamização dos 
preparados, a biodinâmica é uma cópia da agricultura que os nossos pais e 
avós praticavam no velho Portugal. 
 Houve um tempo, entre nós, em que o vinho ou era tinto ou era branco. 
Quando muito, podia ser também palhete. Como se fazia, pouco interessava. 
“Terroir” era um francesismo sem uso. “sulfitos” só podia ser coisa de químicos. 
“sustentabilidade” só se aplicava à economia. e “baixa intervenção” ainda... 
Leia mais em: https://www.publico.pt/2019/07/13/fugas/opiniao/critica-
vinhos-entediante-hora-mudar-1879276
Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve 
semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público. É produtor de vinho e 
azeite, na sub-região do douro superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).

“O PODER DO TERROIR NOS VINHOS BRANCOS 
VULCÂNICOS DA SICÍLIA” - ERIC ASIMOV

THE NEWyORk TIMES - WINES - 18/07/2019 

 a sicília, como o resto da itália, é conhecida há muito tempo como território do 
vinho tinto. ainda assim, lentamente, os brancos da sicília, particularmente aqueles 
cultivados no sopé do Monte etna, vêm ganhando atenção como entre os vinhos 
brancos mais distintos e incomuns na itália, se não no mundo.
 o que os torna tão diferentes? estes não são brancos convencionais e frutados. 
eles não oferecem nenhum dos sabores tropicais às vezes associados a chardonnays 
do novo Mundo, nenhum dos pêssegos e damascos de rieslings alemães, nem 
mesmo o toque ácido de sauvignon blancs...

Leia mais em: https://www.nytimes.com/2019/07/18/dining/drinks/wine-
review-etna-bianco.html

“RIO WINE AND FOOD FESTIVAL 2019” – 
PROGRAMAçãO COMPLETA” - MARCELO COPELLO

VEJINHA SP - VINHO E ALGO MAIS - 08/07/2019 

 durante o festival haverá eventos em toda a cidade, da zona norte à zona 
sul. entre os dias 01 a 11 de agosto, o vinho será a estrela principal em locais como 
o mais chique dos restaurantes até o mais carioca dos botecos, passando por ruas, 
mercados e feiras.
 o mercado profissional do vinho é atendido por uma agenda matriz que 
propicia ótimo momentos de relacionamento, ações extremamente bem planejadas 
para posicionar marcas, expor novos produtos e trabalhas novos canais de vendas.
 Já o consumidor final poderá desfrutar de uma cidade regada a excelentes 
rótulos e boa gastronomia, com uma agenda repleta de cultura e entretenimento.
 Várias masterclasses e degustações espetaculares... Leia a reportagem 
completa em: http://www.marcelocopello.com/post/rio-wine-and-food-
festival-2019-programacao-completa

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

https://www.valor.com.br/cultura/6355689/jorge-lucki-na-estiria-do-sul-esta-maioria-dos-sauvignon-blanc-plantados-na-austria%23
https://www.valor.com.br/cultura/6355689/jorge-lucki-na-estiria-do-sul-esta-maioria-dos-sauvignon-blanc-plantados-na-austria%23
https://www.valor.com.br/cultura/6355689/jorge-lucki-na-estiria-do-sul-esta-maioria-dos-sauvignon-blanc-plantados-na-austria%23
https://www.publico.pt/2019/07/13/fugas/opiniao/critica-vinhos-entediante-hora-mudar-1879276
https://www.publico.pt/2019/07/13/fugas/opiniao/critica-vinhos-entediante-hora-mudar-1879276
http://fugas.publico.pt
https://www.nytimes.com/2019/07/18/dining/drinks/wine-review-etna-bianco.html
https://www.nytimes.com/2019/07/18/dining/drinks/wine-review-etna-bianco.html
http://www.marcelocopello.com/post/rio-wine-and-food-festival-2019-programacao-completa
http://www.marcelocopello.com/post/rio-wine-and-food-festival-2019-programacao-completa
www.marcelocopello.com
mailto:contato%40marcelocpello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
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VIAGENS

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

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

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


14vinotícias

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

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

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

INFOS & RESERVAS: na zENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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26.SET A 07.OUT.2019. VIAGEM AO CORAçãO DO MUNDO MAIA

 Guatemala significa “terra das florestas” que assim deu lugar num dos dialetos maias. a Cultura e as Costumes de Guatemala estão marcadas pela 
sua história. os guatemaltecos são na sua maioria mestiços (ou também chamados de ladinos) de sangue espanhola e maia, tanto que alguns campesinos 
são descendentes diretos e puros de várias etnias maias, entre elas K’iche’es, Tz´utujiles e Kaqchiqueles. a civilização maia que habitou a Guatemala atual 
durante quase 600 anos antes do seu declínio nos anos 900 d.C. tem influído de forma determinante na sua historia. este mosaico multicultural inerente na sua 
sociedade atual tem deixado sua marca nos costumes, gastronomia, território e população.
 Venha e experimente, sinta, Perceba e deguste!

sinal de R$ 3.000,00 como INSCRIçãO no momento da solicitação da reserva junto ao preenchimento da Ficha de Inscrição no Programa com 
prazo até: 02 JUN 2019 em dinheiro, cheque ou transferência bancária, sinal a ser descontado no pagamento final. nota: se decidir participar, não 
deixe se inscrever até o ultimo dia. Faça a sua inscrição quanto antes.

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

DEGUSTAçãO DAS BAGAS DE UVAS OU A ARTE DE AVALIAR COM PRECISãO A MATURIDADE
 Para determinar a data exata da colheita, Philippe alliet, da Vinícola alliet em aoP Chinon, no Vale do Loire, garante a maturidade ideal das uvas, 
provando as bagas. apesar dos elementos analíticos dos laboratórios, a degustação metódica das bagas pelo enólogo é crucial para determinar a data da 
colheita. 
Explicações: na aproximação da vindima, a degustação das bagas de uva permite avaliar com precisão a maturidade, em particular a dos taninos contidos no 
filme e nas sementes. ele complementa vantajosamente as análises básicas fornecidas pelos laboratórios: equilíbrio entre o teor de açúcar (ou potencial grau) 
e acidez, pH, dosagem possível de corantes.
Esta degustação revela informações que estão além da análise: por exemplo,... Leia mais em: https://www.larvf.com/,la-degustation-des-baies-
ou-l-art-d-evaluer-finement-la-maturite,13200,4250497.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Florence Bal - 18/07/2019).

DUAS CAIXAS DE VINHOS FEITAS À MEDIDA PARA VOCÊ
 Para celebrar a atraente safra de 2018, a RVF fez uma parceria com a La Grande Cave (de Bordeaux) para criar duas caixas excepcionais, cada uma 
composta por seis belas referências de Bordeaux, já que a safra de 2018 em Bordeaux é de altíssima qualidade.
Uma oportunidade para aproveitar, uma vez que os preços iniciais aplicados a estas caixas são obviamente inferiores aos preços a que estes vinhos serão 
vendidos em 2020, uma vez engarrafados.
A primeira caixa é composta por seis vinhos topo de gama:
 - Chateau Haut-Bailly, em Pessac-Léognan, produz um suntuoso 2018 para grande guarda.
- Chateau Pontet-Canet, em Pauillac, vinicultura biodinamica, criou um 2018 escaldante.
- Chateau Pichon-Longueville Baron, em Pauillac, é um dos maiores vinhos da safra de 2018.
- Château Rauzan-ségla, em Margaux, representa a finesse em seu estado mais genuíno.
- Chateau castelo Cos d’estournel 2018, em saint-estèphe, brilha com a sua seda e a sua profundidade.
- Château Canon-la-Gaffelière 2018, saint-Émilion, nos seduziu com seu lado suave.
A segunda caixa é construída sobre uma excelente relação preço-prazer:
- Château Prieuré-Lichine, em Margaux, abordou particularmente bem esta safra.
- Château Cantemerle, uma aposta certa em Haut-Médoc, é tanto qualitativo quanto acessível.
- Château Batailley, em Pauillac, apresenta um 2018 clássico e adequado para um envelhecimento muito agradável.
- Château Haut-Marbuzet, saint-estèphe, alcançou um 2018 gourmet, com um corpo e poder para guarda.
- Château Camensac, em Haut-Médoc, é talvez o sinal do seu maior vinho em 2018.
- Chateau de sales, propriedade muito bonita da margem direita, entrega um 2018 notavelmente macio.
essas duas caixas customizadas estão atualmente disponíveis para venda no site da La Grande Cave (https://www.lagrandecave.fr), na seção de futuros de 
2018. Uma oferta imperdível! Leia mais em: https://www.larvf.com/dijon-vers-l-aboutissement-de-sa-cite-de-la-gastronimie-et-du-vin,4644733.
asp (Fonte - Revue du Vin de France – Redação – 17/07/2019).

CRISE BRUTAL NO MERCADO DE VINHOS DE BORDEAUX
 Caves e adegas ainda bem estocadas à medida que a colheita se aproxima, as vendas caem acentuadamente, especialmente nos supermercados, o 
mercado chinês a meio mastro: os vinhos de Bordeaux anunciaram uma série de medidas na segunda-feira 15 de julho para tentar reverter essa “brutal crise“.
 nossas vendas caíram drasticamente, sob o efeito cíclico da safra de 2017 (-40% devido as geadas e o congelamento), mas também por causa dos efeitos 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/%2Cla-degustation-des-baies-ou-l-art-d-evaluer-finement-la-maturite%2C13200%2C4250497.asp
https://www.larvf.com/%2Cla-degustation-des-baies-ou-l-art-d-evaluer-finement-la-maturite%2C13200%2C4250497.asp
https://www.lagrandecave.fr
https://www.larvf.com/dijon-vers-l-aboutissement-de-sa-cite-de-la-gastronimie-et-du-vin%2C4644733.asp
https://www.larvf.com/dijon-vers-l-aboutissement-de-sa-cite-de-la-gastronimie-et-du-vin%2C4644733.asp
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estruturais específicos para o nosso setor e mudanças modos de consumo “, admitiu o novo presidente do Conselho interprofissional de Bordeaux vinhos (CiVB), 
Bernard Farges.
 “Vivenciamos muitas crises em Bordeaux, que são brutais e impõem mudanças radicais e rápidas”, disse o enólogo, eleito nesta reunião após ter 
completado o primeiro mandato como presidente há três anos. .
PROBLEMAS DE IMAGEM DOS VINHOS BORDÉAUX - o sr. Farges citou notavelmente “problemas de imagem com múltiplas origens”: o meio ambiente e 
os pesticidas, a imagem de vinhos caros “enquanto que apenas alguns vinhos de Bordeaux são caros”, “alguns vinhos de nível básico” (que) não estão no estilo 
de vinhos esperados pelo consumidor “...
 o ex-presidente, allan sichel, confirmou os números anunciados em abril: as exportações cresceram 4%, mas na verdade foram salvas pelos vinhos de 
alta qualidade, enquanto o declínio nos volumes de exportação chegou a 13%, notadamente pelo colapso do mercado chinês, onde os vinhos franceses estão 
competindo com vinhos australianos ou chilenos não tributados, mesmo com a desaceleração da economia do país.
 a isto juntou-se uma safra fraca de 2017 que não alimentou os mercados, dificuldades nos supermercados que representam mais de 50% das vendas de 
vinhos de Bordeaux na França e uma certa insatisfação com os vinhos tintos.
 “as tendências do consumidor estão mudando: os franceses estão favorecendo rosé, vinho branco, crémant, uma tendência que vai além das fronteiras, 
compartilhada por destinos prioritários da indústria vinícola de Bordeaux, como nos estados Unidos”, também desenvolveu este comerciante... Leia mais em: 
https://www.larvf.com/crise-brutale-pour-les-vins-de-bordeaux,4644990.asp  (Fonte – Revista adeGa – Redação com aFP – 17/07/2019).

FAMÍLIA SALTON INAUGURA NOVO ESPAçO DE VINHO EM SãO PAULO
 a enoteca salton é um ambiente acolhedor para degustar um bom espumante ou vinho. a família salton inaugurou a enoteca salton em são Paulo. Mais que uma loja 
conceito da marca, o espaço é muito agradável para quem quer tomar uma taça de espumante ou de vinho, como o delicioso tinto da Campanha (avaliado abaixo). embora 
não seja o objetivo, é certeza de que o espaço se tornará um disputado local de eventos de relacionamento. serviço: enoteca salton - av. Pacaembu, 1911 - são Paulo. Leia 
mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/familia-salton-inaugura-novo-espaco-de-vinho-em-sao-paulo_11803.html (Fonte – Revista adeGa – Redação 
-  16/07/2019).

COMPOSTO PRESENTE NO VINHO PODE AJUDAR A DIMINUIR PRESSãO ALTA
 Resveratrol pode desempenhar papel fundamental na redução da pressão arterial. Um estudo de pesquisadores do King’s College London, publicado 
na revista médica Circulation, da american Heart association, e financiado em parte pela British Heart Foundation, testou o resveratrol (composto presente no 
vinho) em camundongos com pressão alta, e observou seus efeitos. os pesquisadores descobriram que o resveratrol – composto presente no vinho – reduziu a 
pressão arterial nos ratos. e eles também registraram como isso ocorreu.
 “Mostramos que, sob condições que refletem doenças cardíacas e circulatórias, o resveratrol age como um oxidante para baixar a pressão arterial”, 
escreveram os pesquisadores... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/composto-presente-no-vinho-pode-ajudar-diminuir-pressao-
alta_11807.html (Fonte – Revista adeGa – Redação -  19/07/2019).

PESQUISADORES ESTUDAM SOMMELIERS PARA ENTENDER SOBRE A SAÚDE DO CÉREBRO
 estudo desenvolvido pela Universidade de Quebec visa entender a relação do olfato com a saúde do cérebro. Pesquisa indica que jovens sommeliers são 
ótimos exemplos para compreender a saúde do cérebro em relação ao desempenho olfativo
 Uma pesquisa recente, dirigida por Johannes Frasnelli, da Universidade de Quebec e publicada na revista Chemosensory Perception, analisou como 
jovens sommeliers desenvolvem suas habilidades sensoriais. o estudo tenta entender as possíveis ligações entre um olfato aguçado e a saúde do cérebro.
 a análise verificou que 25 estudantes de sommelier superaram um “grupo de controle” (formado por 29 indivíduos não treinados) na identificação de uma 
variedade de aromas comuns de vinho. Frasnelli testou sommeliers entre três e nove semanas de educação. Foi pedido a eles que identificassem 16 aromas 
frequentemente encontrados no vinho. os resultados confirmaram a teoria de que os estudantes são excelentes modelos para estudar a saúde do cérebro 
em relação ao desempenho olfativo. “estamos atualmente trabalhando em um estudo de ressonância magnética com sommeliers que estudam há 18 meses. 
esperamos ver mudanças no cérebro ao longo do tempo, como fizemos no estudo de Banks (veja abaixo)”, afirma Frasnelli.
 “sabemos, de pesquisas anteriores feitas em outros campos, que o cérebro se beneficia do estudo ativo e a área de processamento de cheiros também 

https://www.larvf.com/crise-brutale-pour-les-vins-de-bordeaux%2C4644990.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/familia-salton-inaugura-novo-espaco-de-vinho-em-sao-paulo_11803.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/composto-presente-no-vinho-pode-ajudar-diminuir-pressao-alta_11807.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/composto-presente-no-vinho-pode-ajudar-diminuir-pressao-alta_11807.html
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é responsável pela memória, emoção, aprendizado e recompensa. o treinamento olfativo melhora a capacidade cerebral”, avaliou.
CÓRTEX - especialistas já sabem que o centro de memória do cérebro, o córtex entorrinal, é a primeira área a ser comprometida por doenças neurodegenerativas, 
como alzheimer, por exemplo. em 2016, um estudo com 13 Master sommeliers na Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, em Las Vegas, descobriu 
que o córtex entorrinal era fisicamente mais espesso nos cérebros dos profissionais de vinho em comparação com um grupo de controle... Leia mais em: https://
revistaadega.uol.com.br/artigo/qual-importancia-do-cerebro-do-sommelier_11805.html (Fonte – Revista adeGa – Redação -  17/07/2019).

VINHOS RECEBEM NOMES INUSITADOS PARA CHAMAR ATENçãO DE JOVENS
 Vinhos com nomes inusitados chamam a atenção de público mais jovem. Com alto potencial de crescimento, o mercado de vinhos está tentando atrair 
um público mais jovem que já mostra interesse pela cultura e pela bebida. Por isso, uma das táticas é de criar rótulos mais atraentes, com nomes inusitados.
 Um dos exemplos é o português Perereca do Monte, feito na região do dão, que tem um desenho de uma perereca colorida na garrafa, além do trocadilho 
com a palavra.
 Já os espanhóis da i Heart apostam num rótulo minimalista e charmoso, destacando apenas o nome da uva com a cor que remete ao tipo de vinho – 
branco, rosé ou tinto.
 o Ménage à Trois é feito com blend de três uvas – zinfandel, merlot e cabernet sauvignon no tinto e chardonnay, muscat e chenin blanc no branco.
 e que tal experimentar um Ménage à Trois? a vinícola californiana Folie à deux escolheu o nome como uma brincadeira, já que o rótulo é produzido 
com um blend de três uvas – no tinto, zinfandel, merlot e cabernet sauvignon e no branco, chardonnay, muscat e chenin blanc... Leia mais em: https://www.
revistamenu.com.br/2019/06/08/vinhos-recebem-nomes-inusitados-para-chamar-atencao-de-jovens/ (Fonte – Revista MenU – Redação -  08/06/2019).

PROMOçõES DE VENDAS DE VINHOS
IMPORTAçãO “EN PRIMEUR” DE JONATHAN MALTUS 2018
 os vinhos de Jonathan Maltus têm em geral obtido notas bem mais altas depois de engarrafados do que “en Primeur” de vinhos em barrica. Um exemplo 
é o Le dôme 2010 que, degustado em barrica por Robert Parker, obteve nota 94-96 e depois de engarrafado passou a nota 100. o mesmo aconteceu em 2009, 
quando passou de 95-97 para 99, em 2015 de 94-96 para 98+, e em 2016 de 93-95 para 99.
 a safra de 2018 em Bordeaux foi excepcional e os vinhos de Maltus receberam notas altíssimas de Robert Parker’s Wine advocate em degustação “en 
Primeur” em barrica. o Le dôme, por exemplo, recebeu nota 97-99.
 em função disso resolvemos fazer uma importação “en Primeur” dos vinhos de Maltus. Lembramos que os vinhos desse produtor não são negociados na 
Place de Bordeaux e sua importação para o Brasil é exclusiva da PReM1UM.
solicite mais informações em: contato@premiumwines.com.br

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/qual-importancia-do-cerebro-do-sommelier_11805.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/qual-importancia-do-cerebro-do-sommelier_11805.html
https://www.revistamenu.com.br/2019/06/08/vinhos-recebem-nomes-inusitados-para-chamar-atencao-de-jovens/
https://www.revistamenu.com.br/2019/06/08/vinhos-recebem-nomes-inusitados-para-chamar-atencao-de-jovens/
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