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MILLA CALA VIÑA VIk 2012 – MILLAHUE - CHILE
  
 o norueguês alexander Vik, tendo se apaixonado pela américa do sul, decidiu produzir o melhor vinho 
da américa do sul. Milla Cala é uma boa amostra da qualidade alcançada nesta região, criando uma excelente 
complexidade. o vinho nesta safra foi um corte de 50% Cabernet sauvignon, 35% Carmenere, 8% Cabernet 
Franc, 3% Merlot, 4% syrah, numa refinada mistura de castas, aromas e sabores. o Cabernet sauvignon capta a 
atenção desta mistura, enquanto o Cabernet Franc mostra a delicadeza do corte. ao mesmo tempo, o Carménère 
dá volume a esta mistura com frutas pretas e especiarias, alcançando um equilíbrio muito bom com as notas florais 
do syrah. o vinho mostra harmonia e elegância, criando um belo equilíbrio entre aromas, corpo e complexidade.

Notas de Degustação: Rubi de cor escura sem denotar muita evolução, com aromas de frutas vermelhas, os 
taninos maduros e macios. Boa estrutura, vivo e com toques defumados e leve chocolate. afinal de contas o vinho 
chega a passar 23 meses em barrica.

Guarda: por até 15 anos a partir da safra (informação da vinícola).

Notas de Harmonização: pratos de carne e caça, seja na grelha ou no forno e com pratos ensopados. 

Temperatura de Serviço:  16 a 18ºC.  

Em BH procure pelo ariel Perez -  Tel.: (31) 99357-0814.

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

VINHO DA SEMANA
POR MáRCIO OLIVEIRA



4vinotícias

 se estivéssemos falando de moda, certamente levaríamos em conta o fato de que já não estamos mais em pleno verão. as temperaturas já mostram certa amenidade 
e a chuva nos lembra Tom Jobim, com sua canção “aguas de Março” chgando até abril!. num tempo destes nem tão quente, nem tão frio que exija vinhos de maior teor 
alcoólico e mais corpo, vem a tona a questão do que devemos beber harmonizando nossas tacas a energia e a vibração desta estação?.
 espumantes serão sempre benvindos, sejam de que estilo forem e em qualquer estação. Mais do que vinhos para verão, os espumantes são vinhos de celebração, 
validos para brindar cada dia da nossa existência. Lembremos com especial atenção dos asti espumantes, ótimos companheiros das colomba pascoal (uma preparação 
diferenciada das receitas de panettone). 
 nos vinhos brancos uvas de maior frescor como sauvignon Blanc, Pinot Grigio e Torrontes começam a ceder lugar para Chardonnay, Riesling, semillon e Viognier 
permitindo ótimas harmonizações com pratos a base de crustáceos, peixes, carnes brancas e preparações mais calóricas. Há uma boa quantidade de rótulos nacionais e 
importados, com qualidade média bem consistente e que certamente atenderão as necessidades de cada momento. 
 outra boa opção da meia-estação são os vinhos rosés, que estão em plena moda, mas que começam a mostrar os mesmos pecados do passado, quando deixaram 
de lado o frescor e a fruta fresca e magnífica e começaram a evoluir em corpo e peso. Como bem disse Jorge Lucki, um dos maiores especialistas em vinhos no Brasil, -“logo 
esta onda acaba e a imagem deteriora outra vez - vão sobrar os verdadeiros (rosés), os da Provence.”
 nos tintos procura-se por vinhos de boa fruta, corpo médio e bom potencial de harmonização com comidas desta estação: massas com molhos mais ricos, risotos 
elaborados, carnes grelhadas, cozidos, ensopados. nada muito pesado, nem tão leve quanto saladas, massas, risotos com legumes e preparações do verão. 
 os tintos são realmente a preferência nacional e começam a fazer mais sentido daqui para frente. ainda é cedo para Cabernets, Malbecs (mais estruturados), syrahs 
e Tannats, mas certamente será um período ideal para Gamay, Merlots (menos estruturados, mas nem porisso menos interessantes e elegantes) e Pinot noirs.
 a Gamay é a uva típica dos Beaujolais, que sofrem muito preconceito atual, mas são mais do que apropriados para a meia estacao. na Franca, o Beaujolais é o vinho 
do almoço e fim de tarde de quase todo dia. nada se compara a versatilidade destes tintos, que se prestam a combinações como o coq-au-vin. no Brasil, a MioLo ligou a 
imagem do Gamay com a Páscoa; o que não quer dizer de forma alguma que combinem com chocolate. 
 noutra vertente estão os vinhos criados com a Pinot noir, uma uva que esconde debaixo dos seus sete véus a complexidade e elegância dos grandes vinhos da 
Borgonha. neste período do ano ainda não é o caso, prefiro os Pinot noir mais jovens, de estilo mais frutado, médio corpo, que acompanharão muito bem um boeuf-
bourguignon ou o coq-au-vin. a casta Merlot também e uma excelente opção e está se revelando a melhor uva tinta da serra Gaúcha. a Merlot está dando ótimos tintos 
no Brasil, alguns deles com preços atraentes e competitivos, redondos, com toques justos de carvalho e fáceis de beber. a Merlot costuma dar vinhos que não demandam 
muito tempo para chegar ao seu apogeu. os Merlots são muito versáteis à mesa, indo bem com carnes vermelhas e brancas, aves em geral, massas, terrines, pates. na 
meia estação procuramos por vinhos mais macios e que se acomodam com mais pratos à mesa. a rigor, além dos brancos de Chardonnay, Riesling, semillon e Viognier, de 
alguns rosés, os tintos criados a partir da Gamay e da Pinot noir, e alguns Merlots, podem ser considerados verdadeiros vinhos tintos de meia estação, o que mostra que não 
estamos desamparados. saúde!!!

VINHOS, ESPERANDO PELO INVERNO
POR MáRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SãO REPRODUçõES DAS MATÉRIAS E ARqUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, qUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUízO, CORREçõES, INSERçõES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS qUE RECEBEM O 
VINOTíCIAS

“BUSCA POR VINHOS MELHORES DEIXA DE LADO ALTA TECNOLOGIA” - JORGE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 19/04/2019 

 não há dúvida que os reluzentes tanques de inox com controle de temperatura são eficientes (sobretudo em grandes volumes) e contribuíram para eliminar 
defeitos comuns em vinhos do passado, mas hoje em dia são insuficientes para se atingir níveis de excelência. o fato de isso passar (quase) necessariamente por 
uma vinificação em separado de cada parcela do vinhedo induz a cubas menores, o que permite um melhor controle da fermentação, dispensando a instalação 
de rebuscados equipamentos de refrigeração, bastando que sejam construídas com material de boa capacidade isolante.
 o conceito de inércia térmica é a razão maior da redescoberta das cubas de concreto, bem diferentes daqueles enormes reservatórios de cimento usados 
antigamente para fermentação e armazenagem de vinho. Com ou sem revestimento interno em epóxi, algo polêmico (a resina facilita a limpeza, impedindo 
contaminações, mas não permite que o líquido “respire”), elas obedecem à receita dos pequenos volumes e oferecem liberdade para conceber formatos 
especiais. É o caso do Château Cheval Blanc, celebrado Premier Grand Cru Classé de saint emilion, que em sua nova sede, de 2011, implantou 52 cubas 
de cimento, semelhantes a uma grande ânfora, mas com corte quadrado, conceito seguido pelo Château Pontet Canet em sua nova adega, assim como na 
Zuccardi.
 nem todos têm cacife para bancar moldes próprios, nem é necessário: uma tradicional fabricante francesa de reservatórios de concreto para vinho, a 
nomblot, criou em meados da década passada um modelo em forma de ovo, desenho baseado no princípio da proporção áurea, que tem a propriedade de 
originar correntes internas, movimentando o líquido de maneira natural, mantendo-o em contato com as borras finas (lías) - as cubas com esse formato se 
espalharam e têm sido fabricadas por outras empresas. experiências práticas comprovaram os efeitos positivos da invenção, o que tem levado à sua adoção por 
vinícolas de prestígio mundo afora, seja apenas na fase de fermentação, seguindo depois para um estágio em barricas, ou mesmo no processo de vinificação 
completo, dentro do conceito de vinhos mais francos e puros, identificados com o lugar.
 esta é, fundamentalmente, a linha seguida na superUco, projeto familiar dos Michelini, em paralelo aos que três dos irmãos tocam individualmente: 
Gerardo, o mais velho, tem a premiada Gen del alma e a Michelini i Mufatto (com a mulher, andrea, também enóloga), Matias dá vazão à sua criatividade na 
Passionate Wine e Juan Pablo comanda a Zorzal, vinícola de certo porte (500 mil garrafas/ano), fundada em 2005 em parceria com investidores canadenses. a 
rigor, foi na Zorzal que começou a ficar reconhecido o sobrenome Michelini, sua ligação com Gualtallary e, mesmo, o uso de ovos de concreto de forma pioneira 
na região - foi a partir de experiências bem-sucedidas com essas cubas que a Zorzal lançou seu topo de gama, o eggo, alusão ao formato do recipiente e, em 
tom de brincadeira, aos caprichos do enólogo.
 o projeto superUco teve início em 2011 com a compra de uma área de 2 hectares no condomínio vinícola The Vines of Mendoza, na região de Los 
Chacayes, Valle do Uco (alguns brasileiros têm lotes), onde foram plantados 1,3 hectares de vinhas em círculo, rodeando a bodega. Terminada em 2015, 
a tempo de abrigar a primeira vinificação, tudo é bem minimalista, de extremo bom gosto e ótima energia... Leia mais em: https://www.valor.com.br/
cultura/6216111/jorge-lucki-busca-por-vinhos-melhores-deixa-de-lado-alta-tecnologia

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

SELEçãO DE ARTIGOS

https://www.valor.com.br/cultura/6216111/jorge-lucki-busca-por-vinhos-melhores-deixa-de-lado-alta-tecnologia
https://www.valor.com.br/cultura/6216111/jorge-lucki-busca-por-vinhos-melhores-deixa-de-lado-alta-tecnologia
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“HOJE É DIA DE MALBEC” - MARCELO COPELLO
VEJINHA SP - VINHO E ALGO MAIS - 17/04/2019 

 entenda mais sobre essa variedade, que ganhou seu seu auge na argentina. o Malbec World day (dia Mundial do Malbec) é celebrado há oito anos com 
eventos ao redor do planeta. a data escolhida foi 17 de abril pois foi neste dia, mas em 1853, que o governador de Mendoza, Pedro Pascual segura, aprovou 
um projeto que visava melhorar os vinhos argentinos através do plantio de novas variedades de uvas. entre elas, estava a malbec, recém chegada da França.
 a malbec nasceu em Bordeaux há alguns séculos, mas se desenvolveu mais na região francesa de Cahors. Com a Phylloxera, uma praga que dizimou os 
vinhedos europeus no século XiX, a malbec foi quase apagada de Bordeaux. Hoje em dia, ela ainda existe na região, 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.
 no Cahors, pelo contrário, a malbec é obrigatória em mínimo de 70% nos cortes. na argentina, a malbec chegou em 1852 de Bordeaux, e não do 
Cahors. a variedade se adaptou esplendidamente no país da américa do sul.
O TERROIR IDEAL PARA A MALBEC - a malbec precisa de muito sol, solos secos, pouca chuva e clima frio/fresco para que seu amadurecimento seja lento 
e longo (proporcionando taninos mais maduros, finos e doces). Precisa também de amplitude térmica diária para que a diferença de temperatura gere cascas 
mais grossas nas uvas e, consequentemente, mais cor e corpo nos vinhos. em outras palavras, o clima ideal para a malbec é na argentina, onde:
– os vinhedos ficam em geral a mais de 1 mil metros de altitude
– a amplitude térmica diária pode chegar a quase 30ºC
– os terrenos são áridos e o clima é desértico, com apenas 200mm de chuvas ao ano (enquanto em Bordeaux pode chover mais de 900mm).
 outro fator a favor da malbec argentina é a idade média dos vinhedos. Cerca de 60% dos vinhedos argentinos têm mais de 25 anos de idade, o que é 
raro e se traduz em qualidade, resultando em vinhos mais encorpados, profundos e complexos.
qUAL O GOSTO DE UM MALBEC - a malbec pode gerar todo tipo de vinho, do rosé aos tintos leves, vinhos de sobremesa e mesmo espumantes. o mais 
emblemático, entretanto, é o malbec tinto encorpado.
COR: é quase roxo, rubi muito escuro com reflexos violáceos (se jovem).
AROMA: Frutas: os malbecs argentinos costumam ser exuberantes nos aromas de frutas, com muitas frutas negras (ameixas, amoras principalmente) bem 
maduras, às vezes lembrando geleias. 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. Podemos também ter aromas verdes/herbáceos ou mentolados.
especiarias: baunilha, alcaçuz
Madeiras: carvalho
Tostados: café, chocolate
SABOR: doçura: quase sempre os malbecs estarão na categoria “seco”, com poucos gramas de açúcar residual (1 a 5), mas com sensação de maciez dada 
pelo álcool alto e acidez moderada.
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 tintos que vão do encorpado ao muito encorpado.
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 mais em: https://vejasp.abril.com.br/blog/marcelo-copello-vinho-algo-mais/hoje-e-dia-de-malbec/

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

https://vejasp.abril.com.br/blog/marcelo-copello-vinho-algo-mais/hoje-e-dia-de-malbec/
www.marcelocopello.com
mailto:www.marcelocopello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
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“UM PORTO PARA CADA CHOCOLATE” - SUzANA BARELLI
REVISTA MENU - 16/04/2019 

 Painel avalia três estilos de vinho fortificado – Tawny, Ruby e LBV – que combinam com a sobremesa mais pedida da Páscoa. na literatura viníca, o Porto 
é um dos pares perfeitos para o doce chocolate – o outro é o também fortificado banyuls, do sul da França, de menor oferta no mercado brasileiro. Cada Porto, 
em seus diversos estilos, dos Ruby e Tawny básicos ao potente Vintage, combina com um tipo de chocolate, o que o torna uma pedida certeira para o domingo 
de Páscoa.
 a escolha do Porto varia conforme a receita do chocolate, mas vale entender um pouco mais sobre essa bebida histórica – a região do douro, onde estão 
plantadas as uvas que dão origem a esse vinho, foi demarcada em 1756. as importantes diferenças entre Tawny e Ruby seguem em textos que acompanham a 
degustação, mas o primeiro lembra mais as frutas secas e o seguinte, as vermelhas. os Tawnys, ainda, sobrevive, por semanas depois de a garrafa aberta, já 
que foram elaborados em ambiente com maior presença de oxigênio. depois de aberta, a vida útil de um Ruby na garrafa é bem menor, de até poucos dias.
 depois, cada harmonização depende da temperatura do vinho do Porto. Por ser fortificado e, assim, apresentar maior teor alcoólico, que varia de 19,5% 
a 21%, vai sobressair o álcool e ela parecerá desequilibrada, se a bebida estiver quente. a temperatura de serviço indicada para os Portos tintos varia entre 
14°C e 16°C, mas uma dica pode ser gelar um pouco mais a garrafa e deixar a temperatura subir na taça. no nosso clima tropical, este “detalhe” garante o 
sucesso da combinação.
RUBY - Termo em inglês para a cor rubi, que marca essa categoria de Portos, os Rubys são aqueles fortificados que começam a amadurecer nas barricas e 
logo são engarrafados e envelhecem nas garrafas. são vinhos jovens, que apresentam aromas intensos de frutas vermelhas e silvestres, doçura própria da 
fortificação, e ao redor de 20% de álcool. em ordem crescente de complexidade, estão os Rubys, depois os Reservas, os LBV e os Vintages. os Finest Reserve, no 
qual o vinho fica de dois a quatro anos em barricas grandes antes de chegar ao mercado, é a categoria que vem chamando a atenção do consumidor brasileiro, 
pela sua relação de qualidade e preço.
 Para garantir o estilo de cada categoria de Porto, o iVdP conta com sete provadores especializados em vinhos fortificados, que degustam, por ano, mais 
de 10 mil amostras.
LBV - esse estilo de Porto Ruby é elaborado com uvas de uma única safra e engarrafado após um período de quatro a seis anos, conforme o perfil de cada 
casa. É um estilo que até pode lembrar o Vintage. Chega ao mercado pronto para o consumo, mas pode evoluir bem na garrafa. o Vintage é a maior categoria 
dos Rubys. Também elaborado com uvas de uma única safra e engarrafado após dois anos de sua colheira, é um Porto que envelhece na garrafa. Pode ser 
consumido jovem, mas ganha muita complexidade com a guarda.
TAWNY - os Tawnys são os vinhos do Porto envelhecidos em madeira, ou cascos. essa categoria começa com os Tawnys, depois os Reservas e cresce com 
aqueles com indicação de idade: 10, 20, 30 e 40 anos. aqui, uma curiosidade: cada Porto não precisa, necessariamente, ser elaborado com vinhos que estão 
há 10, 20, 30 ou 40 anos em cascos. devem, isso sim, ter o estilo esperado para cada uma dessas idades. Conforme o aumento dessa indicação, sua cor vai 
mudando, de um âmbar avermelhado para um quase dourado. e, quanto maior a idade, maior a sua complexidade aromática e gustativa.
TAWNYS ESPECIAIS - se LBV e Vintage são os Ruby especiais, no Tawny essa categoria corresponde àqueles com maios indicação de idade, como 30 e 40 
anos, e ao Porto Colheita. 

 Leia mais em: https://www.revistamenu.com.br/2019/04/18/um-porto-para-cada-chocolate/ 

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

https://www.revistamenu.com.br/2019/04/18/um-porto-para-cada-chocolate/
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“MERCUREY: EXPLORANDO A PERIFERIA DA BORGONHA NA 
BUSCA DE TINTOS ACESSíVEIS” - ERIC ASIMOV

THE NEW YORk TIMES - 28/03/2019 

 Poucas regiões são tão importantes para entender as tendências contemporâneas do vinho como a Borgonha, não apenas na França, mas em todo o 
mundo. isso é um problema, porque a Borgonha é relativamente escassa e bastante cara. no entanto, é importante entender a história da Borgonha, bem 
como o pensamento que está em fazer o vinho.
 em vez de estudar suas regiões mais famosas, nossa abordagem na Wine school foi bisbilhotar as bordas menos conhecidas, onde os preços são um 
pouco menos assustadores. entre os brancos, olhamos para Chablis e aligoté, enquanto entre os tintos examinamos Marsannay.
 agora é hora de voltar a outra área periférica para a Borgonha, a Côte Chalonnaise, uma grande área ao sul da Côte d’or, a região mais famosa 
da Borgonha. Mais especificamente, veremos três vinhos da Mercurey, a maior das cinco aldeias da Côte Chalonnaise, importante o suficiente para serem 
consideradas denominações em seus próprios direitos. os outros são Bouzeron, Rully, Givry e Montagny.
os três vinhos que sugiro são:
- domaine Faiveley Mercurey 2017 (Frederick Wildman & sons, nova iorque) Us$ 27
- domaine Faiveley Mercurey Premier Cru Clos de Myglands 2017 (Frederick Wildman & sons)
- domaine de Villaine Hotel Mercure Les Montots 2016 (Kermit Lynch Wine Merchant, Berkeley, Califórnia) Us$ 55
 Faiveley é um “négociant” venerável que possui um pouco de vinha plantada em Mercurey, então eu escolhi tanto o seu vinho simples e seu Clos des 
Myglands, um monopolo, o que significa que a empresa é proprietária de toda a vinha. na estrutura hierárquica das denominações borgonhesas, o Mercurey 
básico é considerado um vinho de aldeia - isto é; é capaz de expressar as características essenciais da região. o premier cru é um passo a frente do vinho da 
aldeia porque o vinhedo Clos des Myglands é considerado como tendo potencial para expressar características mais distintivas.
 o terceiro vinho vem do domaine de Villaine, o empreendimento familiar de um dos “vignerons” mais distintos da Borgonha, aubert de Villaine, que é 
co-diretor do domaine de la Romanée-Conti, um dos maiores produtores da Borgonha.
 se você não puder encontrar esses vinhos, considere explorar a Côte Chalonnise mais ampla, incluindo Michel Juillot de Mercurey, Joblot, Clos salomon e 
François Lumpp de Givry e dureuil-Janthial e Jacquesson de Rully. Você também pode escolher outro vinho Côte Chalonnaise dos produtores que eu selecionei. 
sinta-se livre também para obter diferentes safras.
 Você sabe o que fazer: ......
 estes vinhos merecem taças maiores para ajudar a liberar seus aromas. Como de costume com os tintos, não os sirva muito quentes. o esforço será 
recompensado.

 Leia mais em: https://www.nytimes.com/2019/03/28/dining/wine-school-assignment-mercurey-burgundy-red.html

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

https://www.nytimes.com/2019/03/28/dining/wine-school-assignment-mercurey-burgundy-red.html
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VIAGENS

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

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

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


11vinotícias

NOTíCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

qUAL VINHO BEBER COM UM ESPECIALISTA EM VINHOS?
 se seu amigo conhece muito sobre vinhos não adianta querer levar uma garrafa de uma denominação famosa, ou um vinho badalado e pontuado. ele já conhece. 
Para surpreender um especialista você tem de fugir do pré-estabelecido. Patience (Paciência) é um Vin de France 100% Cabernet Franc elaborado na região de Cabardès, 
sul da França. Por não usar as uvas da denominação ele é desclassificado e tem que se contentar com a categoria mais baixa dos vinhos franceses. Mas não se iluda ele é 
vinificado como um grande vinho em pequenas cubas de inox e o rendimento no vinhedo é baixo  e tem apenas 30 hl/ha. Um vinho de guarda, por isso tenha paciência 
e espere uns três anos antes de servir. os vinhos da Maison Ventenac estarão em breve no Brasil, mas para esta cuvée ainda vai ser necessário ter um pouco de paciência. 
santé. Leia mais em: http://jblog.com.br/conexaofrancesa/ (Fonte – Conexão Francesa – Rogério Rebouças – 16/04/2019).

PRIMEIRA GEADA DE PRIMAVERA ATINGE VINHEDOS FRANCESES
 na região de Beaujolais, o termômetro desceu em 5 de abril para “-2, -3° C”, juntamente com o orvalho, afetando particularmente as planícies. desde o início de abril, 
os vinhedos franceses experimentaram episódios de geadas, especialmente Bordeaux, Borgonha e Beaujolais, com consequências ainda difíceis de medir, mas que parecem 
menos dramáticas do que há dois anos.
 em Bordeaux, o frio atingiu duas noites consecutivas, quinta-feira, 11 de abril e sexta-feira, 12. “no geral, 5% da vinha foi atingida, de acordo com Christopher Castle, 
diretor de comunicações do Conselho interprofissional do Vinho de Bordéus (CiVB). “a seca foi sentida também” em todos os lugares, mas de uma forma muito oportuna, 
muito difusa”, observa Philippe abadie, diretor de negócios e desenvolvimento “da Câmara de agricultura de Gironde.
 nada comparável a 2017, no entanto, quando duas noites de geada de primavera atingiram os vinhedos de Bordeaux, com temperaturas entre -5°C e -6°C. “40% da 
colheita global foram perdidos e até 100% nos vinhedos mais afetados”, disse o CiVB.
 na Borgonha, a região de Chablis foi a mais afetada por este congelamento “seco, ventoso,” de acordo com o escritório interprofissional dos vinhos da Borgonha 
(Borgonha Board Wine), dizendo que era muito cedo para fazer um balanço. “Como estamos no primeiro estágio da formação da folha, até o botão, não sabemos como a 
videira reagirá”, acrescentamos, apostando no sol anunciado nos próximos dias e nas “poucas gotas” que cairam na quarta-feira, 17 de abril.
 Mais uma vez, o BiVB minimiza a comparação com 2016 e 2017, o último ano tendo sido um “desastre” para daniel seguinot, enólogo em Maligny (Yonne).
áGUA PARA NãO CONGELAR - na Borgonha, na região de Chablis, os viticultores usavam velas para proteger suas videiras, mas também usavam um dispositivo mais 
raro: aspersão. “nós regamos as videiras com água continuamente, e por mais estranho que pareça, o congelamento da água libera o calor e mantém o botão a zero graus, 
e a zero graus, ele não congela”, diz seguinot. .
 em Beaujolais, o termómetro desceu em 05 de abril de “-2, -3 ° C”, acoplado ao orvalho, afetando particularmente os planícies (Chenas, Molin-au-Vent, saint-
Georges-de-Reneins, Vale d’azergues), explica o vice-presidente da inter Beaujolais, david Ratignier. e aqui, eles são poucos que tem sistemas anticongelantes”, o que exige 
muito de equipamentos importantes que Beaujolais não tem”.
 a preocupação do sr. Ratignier é particularmente sobre Chardonnay (branco), mais afetada, já que a maioria das uvas estão no primeiro botão. em gamay (tinto), 
“ele pode sair”, ele espera. “esse congelamento de 1.500 a 2.000 hectares é um começo muito ruim, sem mencionar um segundo elemento que nos preocupa pelo resto 
da campanha, é a seca que já é muito importante”, alertou
É CAUSADO PELO AqUECIMENTO CLIMáTICO - em savoie, “alguns gomos foram afetados pela geada, mas sem enredo inteiro, pouco dano, nada de dramático”, 
diz Michel Bouche, diretor da União Regional dos Vinhos de savoie. “isso poderia limitar o rendimento um pouco, mas será em uma pequena porcentagem da vinha”, 
acrescenta... Leia mais em: https://www.larvf.com/premier-coup-de-gel-de-printemps-dans-les-vignobles-francais,4622756.asp  (Fonte - Revue du Vin de France 
– com aFP – 10/04/2019).

LANGUEDOC: O BOOM DO VINHO ROSÉ PODE AJUDAR NA TRANSIçãO AGROECOLÓGICA DOS VITICULTORES
 o Rosé agora representa 16% da produção da região do Languedoc. no Languedoc, o vinho tinto era o padrão para a mesa. está se tornando mais e mais rosé e 
festivo, sob o efeito de uma tendência global traçada pela Provence, que poderia facilitar aos produtores de vinho a gestão de sua mudança agroecológica.
 em 2018, os vastos vinhedos de Languedoc, que se estende a partir de nimes da fronteira espanhola, descendente do sopé do Maciço Central às dos Pirinéus, produziu 

VINHO E CULTURA

http://jblog.com.br/conexaofrancesa/
https://www.larvf.com/premier-coup-de-gel-de-printemps-dans-les-vignobles-francais%2C4622756.asp
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cerca de 2,5 milhões de hectolitros de vinhos rosés, saltou 25% em dois anos.
 o “fenômeno” e um “forte impulso”, observou o novo presidente do Comité interprofissional dos vinhos aoC do Languedoc (CiVL), Miren Lorgeril, numa conferência 
de imprensa esta semana em Paris: “nós vendemos rosé para o mundo inteiro e durante todo o ano “, enquanto ele ficou por um longo tempo restrito ao churrasco de verão 
dos franceses em férias.
 o rosé agora representa 16% da produção da região, em comparação com 10% há 10 anos, com o Languedoc permanecendo de longe o principal produtor na 
França, com cerca de 30% do total. “Fazemos o dobro do volume da Provence, mas é a Provence que impôs um novo estilo, muito pálido e transparente, especialmente aos 
“millennials”, a geração que atualmente tem entre 20 e 40 anos, observa Ms. de Lorgeril.
Eu resisti ao estilo PROVENCE por cinco anos - “Pessoalmente eu resisti ao estilo da Provence por cinco anos, mas se você quer vender rosé hoje, ele deve estar no 
padrão de mercado”, acrescenta o enólogo e comerciante. “os compradores não compram se o vinho não está muito pálido”, confirma anaïs Ricone, da La Croix Gratiot. 
os viticultores tiveram que colocar a uva ao vivo pressionando para limpar seus sucos, enquanto sua tradição era produzir um rosé “sangrando” o tom mais assertivo, 
retirando-o do tanque onde ele foi deixado para macerar.
 o aumento de quase 70% nas vendas de rosés aoC engarrafados nos últimos seis anos é um “motor de crescimento”, diz de Lorgeril. isso cai bem para enfrentar os 
efeitos da atual transição agroecológica no vinhedo francês. a redução de fertilizantes químicos mecanicamente leva a perdas de rendimento.
 “a transição é feita com mais facilidade, já que a empresa está tranqüila em relação ao seu caixa”, afirma alexandre They, do Chateau Vieux Moulin, vice-presidente 
da CiVL. de fato, o vinhedo de Languedoc já é o primeiro vinhedo orgânico na França com 22.243 hectares, ao qual devem ser acrescentados 5.829 hectares em conversão 
orgânica. isso é 6% do vinhedo orgânico mundial, estimado em 300.000 hectares pelo CiVL.
 no total, 30% da área de superfície da região está envolvida em uma abordagem agroambiental, seja orgânica, ou sob o rótulo “alto valor ambiental” (HVe), 
implementando medidas de proteção da biodiversidade ou reduzindo inseticidas via a confusão sexual nas borboletas ... o Comitê estabeleceu o objetivo de “atingir 60% 
das superfícies envolvidas em 10 anos”, segundo alexandre They.
 no entanto, apesar de reconhecer “um ponto de viragem social” em torno da redução de produtos químicos exigidos pelos consumidores, ele acredita que a “vinha 
francês sem glifosato” desejado pelo Presidente em fevereiro na feira agrícola, não é para amanhã. “o vinhedo inteiro não pode ficar sem o glifosato durante a noite”, ele 
adverte.
 “Quando removemos o herbicida, a única pergunta a ser feita é” quem vai cavar? “, sorri um viticultor evocando as dificuldades para encontrar o pessoal. “em casa, 
há tão pouca água que é impossível deixar a grama cujas raízes competem com as da videira”, diz outro.
 na região, o sucesso dos vinhos rosé, vinho orgânico e denominações preferidas como o Terrasses du Larzac, o Livinière ou o Pic saint-Loup também mascarar os 
problemas enfrentados pelos Muscat, vinhos doces (Rivesaltes, Banyuls, Lumel Frontignan ... menos “fashion”. ..... Leia mais em: https://www.larvf.com/languedoc-le-
boom-du-vin-rose-pourrait-aider-la-transition-agro-ecologique-des-vignerons,4622778.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Redação – avec aFP – 19/04/2019).

LISTA APONTA AS CIDADES MAIS CARAS DO MUNDO E O CUSTO MÉDIO DO VINHO
 Relatório da revista The economist analisa custo de uma garrafa de vinho de 750 ml nas dez cidades mais caras. a revista The economist divulgou seu relatório anual 
“Worldwide Cost of Living 2018”, revelando as cidades mais caras do mundo. em seu índice de custo de vida, a publicação compara mais de 50.000 preços individuais em 
160 produtos e serviços, incluindo categorias como alimentos, bebidas, roupas, utensílios domésticos, aluguel, transporte e contas de serviços públicos.
 no relatório, a equipe detalha quanto custa uma garrafa de vinho (750 ml) nas 10 cidades mais caras do mundo, com preços que variam de Us$ 3,35 a Us$ 28,77. 
dentro das 10 cidades mais caras, o custo de uma garrafa de vinho varia em Us$ 20.... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/game-thrones-inspira-
vinho_11665.html (Fonte – Revista adeGa – Redação -  18/04/2019).

POLíCIA ITALIANA DESCOBRE ESqUEMA DE FALSIFICAçãO DE TIGNANELLO 
 a polícia italiana prendeu três suspeitos de participar de um esquema para vender 11 mil garrafas falsificadas do vinho Tignanello, um dos mais prestigiados da família 
antinori. eles teriam rotulado garrafas com safras 2009, 2010 e 2011 de Tignanello, mas preenchido com vinho de baixa qualidade.
 o Ministério Público de Parma e a polícia de Florença e Cremona descobriram as garrafas fraudulentas e impediram a distribuição. Matteo Fazzi, de 31 anos, sua mãe, 
Maria alessandra Morini, 57 anos, e outro homem, sergio Papa, 54, foram presos e há pelo menos seis outros suspeitos de envolvimento.
 alessia antinori, diretora da Marchesi antinori, diz que começou a implementar medidas antifraude em seus vinhos nos últimos anos, incluindo Tignanello: “Começando 
com a safra de 2013, colocamos o logotipo em relevo [na garrafa]. Com a safra de 2015, adicionamos o nome ‘Tignanello’ em relevo e, desde 2016, usamos uma pequena 
etiqueta nas garrafas para nos defendermos contra a falsificação”...  Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/policia-italiana-descobre-esquema-de-
falsificacao-de-tignanello_11678.html (Fonte – Revista adeGa – Redação -  18/04/2019).

https://www.larvf.com/languedoc-le-boom-du-vin-rose-pourrait-aider-la-transition-agro-ecologique-des-vignerons%2C4622778.asp
https://www.larvf.com/languedoc-le-boom-du-vin-rose-pourrait-aider-la-transition-agro-ecologique-des-vignerons%2C4622778.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/game-thrones-inspira-vinho_11665.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/game-thrones-inspira-vinho_11665.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/policia-italiana-descobre-esquema-de-falsificacao-de-tignanello_11678.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/policia-italiana-descobre-esquema-de-falsificacao-de-tignanello_11678.html
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