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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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POlkURA SYRAH 2015 – MARCHIGUE (VAlE DE COlCHAGUA)
 
 este tinto chileno é um daqueles vinhos curingas, que harmonizam muito bem com pratos de boa untuosidade 
como este arroz de Pato. Um dos tops da culinária portuguesa, resolvi colocar à prova a harmonização com a fruta 
escura (ameixa) e corpo deste chileno. e valeu a pena.
 a vinícola foi criada em 2002 pelo enólogo sven Bruchfeld e Gonzalo Muñoz, em Marchigüe, região que 
acreditaram ser a melhor para a syrah. embora esta uva seja a marca da vinícola, outras variedades como Malbec 
e Cabernet sauvignon são cultivadas com sucesso. seus vinhos têm concentração, elegância e estrutura. a Polkura 
produz ainda um sauvignon Blanc e um Pinot noir na região de Leyda, no Vale de san antonio, a poucos quilômetros 
do oceano Pacífico. sven Bruchfeld é um dos mais ativos membros do Movi - Movimiento de Viñateros independientes.

Corte de uvas: Corte de 96% syrah, 3% Grenache noir (vinhedos secano, sem irrigação) e 1% Viognier

Notas de Degustação: cor rubi escuro sem nenhum sinal de evolução. Com aromas de frutas negras (ameixas e 
cerejas maduras), nota de café e chocolate amargo, e boa integração com o carvalho da barrica (que não sobrepõe 
a fruta). o vinho passou 15 meses em barricas de carvalho francês, sendo 20% novas, 30% de segundo uso e 50% 
de terceiro e quarto usos. o vinho foi engarrafado sem filtração e estabilização. Boa concentração e vigor na boca, 
encorpado com taninos macios, criando um fim de boca longo, persistente.

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

Notas de Harmonização: Vai bem com carnes vermelhas, aves, carne suína, cordeiro, embutidos. Queijos médio 
curados.
 
Serviço: servir entre 16 e 17ºC.

Faixa de Preço - $$$

Em BH: PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - 31 3282-1588 I  Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 - Sumaré - SP - 11 2574-8303.
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 o vinho é um dos grandes símbolos dos conflitos mundiais em solo europeu. segundo o historiador francês Christophe Lucand (escreveu o Livro o Vinho e a Guerra), 
ele foi um ator decisivo na guerra. Foi amplamente utilizado nas fileiras francesas para manter homens na Frente ocidental. o início do conflito coincidiu com colheitas 
muito abundantes. o mercado de vinho, saturado em 1914, encontrou uma maneira de vender esse produto, que também era muito procurado pelas tropas. e o mesmo 
aconteceu na segunda Grande Guerra.

OS ANTECEDENTES DE 1914
 embora as colheitas tenham declinado mais tarde durante o conflito devido à escassez de mão-de-obra e equipamentos, nas linhas de frente, o álcool ainda estava 
presente. Um terço da produção francesa foi requisitado para abastecer as tropas, que recebiam entre 10 e 15 milhões de hectolitros por ano.
 antes da guerra, o vinho não fazia parte das rações alimentares do exército, mas em 1914 os soldados franceses do front recebiam um quarto de litro de vinho por 
dia, depois dois quartos em 1916, antes de chegar a três quartos em 1918 (o equivalente a uma garrafa de 750ml/dia). dizia-se que só embriagado se conseguia suportar 
o horror da guerra e ter disposição para matar, ou morrer!
 o auge do “pinard” (vinho de qualidade duvidosa que era servido para a tropa) realmente veio com a Primeira Grande Guerra. durante os quatro anos do conflito, 
era elogiado, glorificado em gravuras e em canções da época. 
 Para muitos desses soldados, o vinho também era uma novidade. antes acostumados a álcoois industriais ou álcoois de frutas, eles descobriram o vinho pela guerra e 
mantiveram esse hábito de consumo assim que o conflito terminou. após a Guerra, o vinho se tornou mais que uma mercadoria, virou um símbolo nacional. o “bom pinard 
tricolor” era amplamente utilizado pela propaganda. os generais do exército francês não hesitavam em glorificar o vinho. o marechal Joffre, portanto, deu glória, no final 
da guerra, ao “general Pinard, que apoiou o moral das tropas”.

NA RETAGUARDA FRANCESA - Há uma tendência de acreditar que o consumo de álcool mudou com a guerra. Lembre-se de que essa era uma prática já comum. o álcool 
havia se tornado um problema social no século XiX. em 1905, estimava-se que o consumo médio de vinho nos subúrbios parisienses era de 317 litros por habitante (incluindo 
crianças, já que o vinho era visto como alimento e naquela época não havia a concorrência com sucos de frutas e refrigerantes). 
 o aumento no consumo de álcoois fortes, especialmente o absinto, foi atestado durante os primeiros anos do século XX (6.000 hl de absinto produzido em 1875, 
200.000 hl em 1906). em 1912, a Confederação Geral do Trabalho recomendou o boicote ao álcool, “assassino de energia e organizações proletárias”. Finalmente, em 
1914, a França tinha 480.000 estabelecimentos de bebidas, em resumo - um bar para cada 30 adultos.
 no campo do consumo de álcool, as práticas de guerra passaram a desenvolver comportamentos já identificáveis antes de 1914. o consumo pesado de álcool era 
inegável no Front, mas também devido às populações da retaguarda. este é particularmente o caso em setores onde o ritmo de trabalho estava aumentando. em uma circular 
de 6 de fevereiro de 1917, albert Thomas, que se tornou ministro de armamentos, deplorou “o perturbador progresso do alcoolismo entre os trabalhadores que fabricavam 
acessórios e equipamento para a guerra”.
 durante a guerra de 1914-1918, a distribuição de vinho aos soldados, já mencionada acima, foi um fator agravante do alcoolismo, um problema já colocado no 
século XiX. isso explica várias medidas, como a de 1915, a proibição da venda de absinto e as restrições impostas à abertura de novos cafés. dois anos depois, a lei que fora 
decretada em 1873, que reprimia a intoxicação pública, foi reforçada para reduzir o consumo excessivo. Quando Pasteur considerou o vinho a bebida mais higiênica, sua 
declaração terminou da seguinte forma: “ao contrário do álcool”. 
 no entanto, após a guerra, verificou-se que o consumo de vinho por habitante e por ano havia aumentado de 151 litros em 1900 para 172 em 1930. isso mudou 
a maneira como encaramos a bebida, agora concebida como um fator de distúrbios fisiológicos, psicológicos e sociais, e a consequente política que levou às leis de 1990, 
regulando a publicidade a seu favor. Complementando as profundas mudanças na sociedade ocorridas no século XX, elas ajudaram a reduzir o consumo para 50 litros per 
capita em 2000.
 o fato é que o vinho há muito é considerado um valor patriótico francês, como evidenciado em 1958 por um discurso de Joseph Génie, presidente da câmara de 
comércio, de 1941 a 1962, e também proprietário de videiras em Cabardès e negociante de vinhos: “o vinho não esteve sempre presente nos maiores tempos econômicos 
da nossa história? não foi vinho usado ao lado de nossos soldados de 1914 e 1944 para celebrar nossas vitórias? Você quase poderia dizer que ele estava misturado com 
o sangue de nossos soldados nos combates, ou pelo menos que ele animou a coragem deles para melhor defender a terra de nossos ancestrais ”.

VINHO & GUERRA – PARTE 1
POR MÁRCIO OlIVEIRA

ARTIGO
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EM lYON - em Lyon, havia muitos soldados em trânsito, muitos convalescentes e trabalhadores que procuravam se ocupar e se divertir durante a Primeira Guerra. os 
cafés eram então muito populares e havia muitos casos de intoxicação noturna, principalmente de soldados, como no popular distrito da Place du Pont (atualmente Place 
Gabriel Péri, no 3º arrondissement). a polícia foi muitas vezes impotente, apesar das tentativas de supervisão: ordens que regulavam o consumo de álcool e fechamento de 
estabelecimentos. entre outubro de 1915 e setembro de 1919, foram pronunciadas cerca de 200 medidas administrativas de fechamento contra cafés em Lyon.
 Para reduzir a frequência de cafés, as autoridades militares e civis criaram salas reservadas para soldados, para que eles pudessem se divertir graças a jogos de bolas 
ou dardos, por exemplo. Todas essas estruturas tinham o mesmo objetivo: combater o alcoolismo e preparar o soldado para o período pós-guerra.
 Para os civis, os esforços em educação em higiene no sentido amplo, iniciados no final do século XiX, foram reforçados por palestras, cursos ... voltados principalmente 
para a população trabalhadora. Formada pelo sindicato, em 1905, da União anti-alcoólica Francesa, da sociedade Francesa de Temperança e da Universidade star, era 
uma organização que lutava contra o alcoolismo.
 Possuía quase 50.000 voluntários, incluindo muitas professoras e feministas, já que o álcool era frequentemente associado à violência doméstica, e também sindicatos 
para os quais o álcool dividia naturalmente a classe trabalhadora e impedia o acesso ao seu sindicato, beneficiando assim os empregadores. em um clima de indiferença 
geral, a Liga organizava ações para prevenir e combater o alcoolismo na França. devemos a ela, notadamente, a famosa campanha para proibir o absinto, em 1905, mas 
também muitas campanhas realizadas durante a guerra.

A AlEMANHA DURANTE E lOGO APÓS A PRIMEIRA GUERRA - Com relação às consequências da subnutrição, observava-se em março de 1916 que a população de 
Berlim estava enfrentando um rosto cada vez mais esquálido de semana para semana. os ossos da mandíbula sobressaiam e a pele sem gordura enrugava.
 a fome e a miséria assumiam dimensões ainda mais dramáticas no que foi conhecido como o “inverno dos nabos” em 1916/1917. após uma colheita ruim, as 
batatas, alimento básico para a população alemã, estavam tão escassas que deviam ser substituídas por nabos. enquanto em 1913 o consumo médio de um adulto era de 
quase 3.000 calorias por dia, esse consumo caiu em 1917 na maioria das vezes para menos de 1.000 calorias. 
 o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial e seu trágico fim para o povo alemão, teve como resultado principal o Tratado de Versalhes, extremamente prejudicial 
para a economia alemã, pondo fim ao império e iniciando-se a República de Weimar.
 o povo alemão sempre associou a fraqueza pós-Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes à República de Weimar. Por isso, era comum um saudosismo 
dos tempos de império, de uma alemanha forte, poderosa e cheia de glórias, em vista do novo sistema de governo, cheio de vergonhas e humilhações. a Primeira Guerra 
Mundial devastou a economia alemã. se comparado o ano de 1913 com o de 1919, a produção industrial recuou 57% e a agrícola 50%.
 a mortalidade geral aumentava acentuadamente. Lenta, mas seguramente, caminhando em direção a uma fome geral como resultado da Guerra. até 1919, dezenas 
de milhares de pessoas morreram na Grande Berlim como resultado dessa fome. durante os anos de guerra, a mortalidade infantil aumentou em 50% e o dobro de mães 
morreu de parto do que antes da guerra. em 1917, o número de nascimentos em Berlim foi menos da metade do que era em 1913.
Gripe, tuberculose e outras doenças se espalharam como resultado do sistema imunológico enfraquecido. o crescimento das crianças foi muito menor que o da geração 
anterior. em Berlim, também em Hamburgo e nas grandes cidades da região do Ruhr, você poderia ver nas ruas pessoas esqueléticas de todas as idades e em quantidades 
que não se viu desde a fome de 1846/47 (safras muitas ruins seguidas pela Revolução de Março na alemanha). as “cozinhas populares” instaladas para alimentar a 
população que perambulava pelas ruas com refeições relativamente baratas, podiam apenas mitigar suficientemente os efeitos da miséria.
 Havia uma grande preocupação entre o alcoolismo e a liberdade sexual na época da Primeira Guerra. ao mesmo tempo, a ausência na cidade de médicos que estavam 
atendendo os feridos nas linhas de frente de batalha era dolorosamente sentida. ao contrário da situação pré-guerra, as doenças venéreas não eram mais combatidas com 
eficácia suficiente. as brochuras de divulgação alertavam, sobretudo para a população feminina, sobre o consumo excessivo de álcool considerado, em geral, como um 
“caldo de cultura” da “imoralidade”.
 a alemanha, como nação derrotada, foi forçada a assinar o Tratado de Versalhes em 28 de junho de 1919. entre os postulados do Tratado, constava que a alemanha 
deveria assumir toda a culpa pela guerra, ceder territórios, reduzir seu poder bélico e pagar uma indenização, cujo valor seria estipulado posteriormente.
 o Tratado de Versalhes complicou de vez a já sufocante situação da alemanha, que estava arruinada pelos danos da guerra. Com o objetivo de saldar as dívidas da 
guerra, tornou-se um país deficitário, passando a importar capital. o povo alemão viu, nas exigências do Tratado, uma humilhação ao país, o que gerou um sentimento de 
grande revolta e vingança. na realidade, o Tratado pode ser encarado como uma vingança dos franceses pelas humilhações sofridas na guerra Franco-Prussiana (1870 - 
1871), visto que nem os ingleses, nem os americanos apoiaram todas as cláusulas do acordo de Paz. o Tratado causou seríssimos danos morais e econômicos à alemanha 
e, pode-se dizer, sem receio, que abriu caminho para a “vingança” alemã na segunda Guerra Mundial.

OS ANOS “PERDIDOS” - as dívidas da Primeira Guerra suscitaram numerosas questões políticas e repercussões nas atividades econômicas. entre os aliados (inglaterra, 
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França estados Unidos, itália) os débitos com armas e suprimentos dos europeus decorriam dos empréstimos obtidos junto aos estados Unidos, que entraram na guerra 
somente em 06 de abril de 1917.
 as obrigações de guerra, impostas à alemanha, levaram a França, a principal credora – a que mais havia sofrido com a ocupação de seu território e perda de milhões 
de vidas – a exigir, persistentemente o cumprimento das normas do Tratado de Versalhes. essas imposições acarretariam, como de fato ocorreu, empecilhos à fluência do 
intercâmbio, além de atrasar o desenvolvimento da economia alemã, altamente industrializada, e sua relevância para a europa. o empenho para enfrentar as questões 
decorrentes dessas enormes obrigações foi um dos fatores a desencadear a instabilidade financeira dos anos 1920.
 as dívidas e reparações de guerra complicaram ainda mais as dificuldades da europa. entre 1924 e 1929 as potências vitoriosas receberam quase dois bilhões em 
indenizações da alemanha. elas repassaram uma parte para os estados Unidos na forma de pagamentos do principal e de juros sobre dívidas assumidas durante a guerra.
neste ciclo de pagamentos, as transferências iniciavam-se com os empréstimos norte-americanos à alemanha. esta, por sua vez amortizava as reparações de guerra 
devidas, aos aliados, inglaterra, França, principalmente, as quais, por sua vez ressarciam os norte-americanos dos empréstimos contraídos durante a Guerra. as transações 
financeiras projetaram os estados Unidos, e consequentemente Wall street, como a sede bancária do ocidente capitalista.
 a Queda da Bolsa de nova York teve resultados desastrosos para todo o mundo e afetou a relação entre os países que lutaram na Primeira Guerra. além disto, 
por volta de 1930, os países produtores de carne e de açúcar, a exemplo da argentina, Cuba, e cafeicultores como o Brasil, sofreram profunda recessão devido à queda 
substancial dos preços desses produtos. os países do Leste europeu, por outros motivos, também sofreram restrições a seus produtos agrícolas. essa situação atingiu África 
e Ásia.
 Toda essa crise criou as situações que culminaram na segunda Grande Guerra, pois alguns países adotaram regimes totalitários, outros acolheram um nacionalismo 
mais estreito, procurando evitar o desastre mediante políticas batizadas de populistas. se o desemprego era a norma nos países desenvolvidos, o subemprego assolava os 
produtores agrícolas.
 a Primeira Guerra Mundial foi a crise que marcou o início da agonia do século XiX, uma agonia que haveria de se estender por vinte anos. a real crise do mundo 
moderno é o colapso final e irrevogável das condições que tornaram possível a ordem do século dezenove. a antiga ordem não podia mais ser restaurada, e uma drástica 
mudança de perspectiva era inevitável.
 Terminada a guerra, o grande projeto das grandes potências passou a ser a volta à ordem do século XiX e não a busca de novos arranjos. em 1919, a grande novidade 
era, sem dúvida, a Liga das nações mas, além da ausência formal dos estados Unidos, a política internacional continuou sendo conduzida basicamente dentro dos padrões 
do século XiX, tanto no âmbito da própria Liga quanto nas iniciativas tomadas à margem dos órgãos da entidade recém-criada. Cada potência tinha seus próprios objetivos 
e cabia a elas, individualmente, empregar os meios de que dispusessem para implementá-los.
 era preciso, ainda que com tristeza, reconhecer que aquele mundo, aparentemente ordenado e seguro, estava definitivamente condenado apenas a ser uma doce 
lembrança de uma belle époque. nesse quadro, os esforços de reconstrução foram entendidos tanto como investimentos para recompor a infra-estrutura econômica física 
destruída ou danificada pela guerra quanto como a retomada das práticas e instituições do pré-guerra. 
 na próxima semana continuamos o assunto com Vinho e Guerra durante a segunda Grande Guerra !!! saúde !!!
 (Baseado em informações sobre o mercado de Vinhos durante o século XX, especialmente durante as Grandes Guerras, encontradas na internet e que serviram de 
base para a Live “Vinho e Guerra” de 30/04/2020).
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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

“SETOR DE BARES E RESTAURANTES JÁ 
ENFRENTOU E VENCEU DESAFIOS” - JORGE lUCkI

VAlOR ECONÔMICO 22/05/2020

 não há como prever as consequências da crise atual no setor de restaurantes, 
mas muitos profissionais já enfrentaram, e venceram, diversos desafios nas últimas 
décadas... pelo Brasil, mas também pela área de importação. danio não vai largar 
esse osso tão fácil... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/
eu-e/coluna/jorge-lucki-setor-de-bares-e-restaurantes-ja-enfrentou-e-
venceu-desafios.ghtml

“DE TUDO CONTRA A PANDEMIA DOS 
VINHEDOS” - MARCElO COPEllO

VINOTECA - BACO MUlTIMÍDIA - 20/05/2020

 Pesticidas, inundação, sapos, plantas carnívoras, água benta, caldo de camarão 
e... urina! as tentativas esdrúxulas para tentar exterminar a praga que devastou os 
vinhedos da europa há 150 anos
 a pandemia do coronavírus me faz lembrar de uma outra pandemia, esta nos 
vinhedos, a filoxera (Phylloxera vastatrix).
esta praga foi uma pandemia que marcou a história do vinho na segunda metade do 
século XiX. Um capítulo à parte desse período de terror foram as curiosas tentativas 
de aniquilá-la. na itália, chegaram a atribuir o problema às estradas de ferro (uma 
novidade na época), que poderiam trazer doenças, e trilhos foram destruídos. alguns 
pesticidas químicos funcionavam, mas o sucesso era relativo, custavam caro, eram 
altamente tóxicos e exigiam uso constante.
 o governo francês, desesperado, chegou a oferecer uma recompensa de 30 
mil francos em ouro a quem descobrisse um remédio. depois, aumentou o valor para 
300 mil. Milhares de ideias surgiram. Uma delas foi afogar a praga. Ferdinand de 
Lesseps, empresário francês responsável pela construção do canal de suez, afirmou 
que poderiam ser projetados ductos para passar pelos vinhedos e levar a infestação 
com a água.
 outras ideias esdrúxulas pipocaram, como inundar as vinhas com vinho 
branco; enterrar sapos vivos nas videiras, para drenar os venenos; plantar espécies 
carnívoras entre as plantas, para que comessem o inseto; pulverizar as parreiras com 
água benta do santuário de Lourdes; cercar as vinhas com plantas de cheiro forte 
que repeliriam o pulgão e até irrigar a plantação com caldo de camarão!
 a mandinga que mais a sério foi levada, no entanto, foi o uso da urina......
Mais de 150 anos depois, ainda não há cura ou método de exterminação eficaz 
da filoxera. em 1872, Leo Laliman, produtor de Bordeaux, descobriu que o enxerto 
da raiz das videiras americanas, que evoluíram na presença da filoxera, com 
a parte aérea da vitis vinifera seria a solução, embora paliativa e mais cara. até 
hoje, o método é largamente usado em todo o mundo, inclusive em regiões nunca 
atingidas pela praga, como o Chile ... Leia a reportagem completa em: http://www.
marcelocopello.com/post/de-tudo-contra-a-pandemia-dos-vinhedos

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-setor-de-bares-e-restaurantes-ja-enfrentou-e-venceu-desafios.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-setor-de-bares-e-restaurantes-ja-enfrentou-e-venceu-desafios.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-setor-de-bares-e-restaurantes-ja-enfrentou-e-venceu-desafios.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/de-tudo-contra-a-pandemia-dos-vinhedos
http://www.marcelocopello.com/post/de-tudo-contra-a-pandemia-dos-vinhedos
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“PARA OS PRODUTORES DE UVAS PARA VINHO, A PANDEMIA SEMEIA DÚVIDAS” - DAVE MCINTYRE
THE wASHINGTON POST - lIFESTYlE - FOOD - 15/05/2020

 Você escolheu seu vinho para a noite; agora é hora de abri-lo. se a sua garrafa tiver uma tampa de rosca, torça e despeje. Bônus! Você toma seu primeiro gole 
alguns segundos antes. se você tiver um fechamento tradicional de cortiça, pegue seu saca-rolhas - aquela lembrança que você comprou em uma vinícola - e use sua 
pequena lâmina para cortar a folha de metal ou plástico que protege a cortiça. Você pode cortar ao longo da parte superior ou inferior do lábio da garrafa, isso realmente 
não importa. se sua lâmina estiver maçante (a maioria é), é bom erguer a parte inferior da folha e remover tudo. Você pode perder pontos de estilo em uma competição de 
sommelier, mas o objetivo aqui é chegar ao vinho.
 agora coloque a ponta da espiral do saca-rolhas no centro da cortiça, em um ângulo de 30 ou 45 graus. empurre e torça, apontando para dentro da garrafa. ......... 
se a alavanca da sua chave do vinho tiver duas fases (partes), use a do meio para alavancar e puxe a cortiça o suficiente para poder mudar para o final da alavanca. se a 
sua alavanca tiver apenas um segmento, pode ser necessário torcer a espiral na cortiça um pouco para conseguir uma melhor posição para puxar a alavanca, por assim 
dizer. o saca-rolhas de duas fases oferece mais estabilidade e é menos provável que quebre a cortiça quando você a puxa para fora da garrafa.
 despeje um pouco de vinho no seu copo. não muito - não mais que um quarto do copo, de preferência menos para um primeiro gole. segurando o copo pela haste, 
levante-o para que uma luz brilhe através do vinho. ou segure o copo sobre uma superfície branca e incline-o para longe de você, para que o vinho se mova para o lado 
em direção à borda do copo. dessa forma, você terá suas primeiras pistas visuais reais sobre o vinho e o que ele está dizendo.
Suas pistas visuais são a cor, intensidade e viscosidade do vinho.
 os vinhos brancos variam de quase claro a palha e ouro. a cor mais escura sugere oxidação, portanto é provável que um chardonnay dourado seja envelhecido em 
carvalho, em vez de aço inoxidável, o que não deixa entrar ar ..............
 inclinar o copo sobre um fundo branco (até a tela do computador ou do telefone é suficiente) também fornece uma pista da idade do vinho. aqui está uma boa regra 
geral: os vinhos brancos ficam mais escuros à medida que envelhecem, enquanto os vinhos tintos ficam mais leves. ambos acabam ficando marrons.
 isso é mais fácil de demonstrar com os vinhos tintos. os tintos variam na cor do roxo ao rubi, do tijolo ao marrom. o roxo, viláceo, sugere um vinho jovem, talvez muito 
frutado, enquanto o tijolo e o tawny sugerem a idade. ao inclinar o copo, você consegue enxergar através do vinho? essa intensidade pode ser uma pista para a variedade 
da uva. o Cabernet sauvignon, por exemplo, é mais intenso em cores que o Pinot noir e o nebbiolo .......
 agora, agite seu copo. Quando você parar, observe como o vinho se deposita na base do bojo da taça. se você pode ver fios de líquido descendo lentamente ao 
longo da lateral do copo, diz-se que o vinho tem “boas pernas” ou “lágrimas”. essa untuosidade indica um vinho encorpado, talvez com álcool mais alto do que aquele que 
desliza rapidamente para o fundo.
 esse turbilhão também liberou os aromas do vinho, mas vamos esperar até a próxima semana para cheirar. enquanto isso, aproveite o vinho no seu copo.
 Para aumentar os sabores do vinho, você precisa do copo certo. Mas você só precisa de um.... Leia a reportagem completa em: https://www.washingtonpost.com/
lifestyle/food/look-before-you-sip-a-wines-appearance-offers-taste-flavor-clues/2020/05/15/481936dc-95dc-11ea-9f5e-56d8239bf9ad_story.html
 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.washingtonpost.com/lifestyle/food/look-before-you-sip-a-wines-appearance-offers-taste-flavor-clues/2020/05/15/481936dc-95dc-11ea-9f5e-56d8239bf9ad_story.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/look-before-you-sip-a-wines-appearance-offers-taste-flavor-clues/2020/05/15/481936dc-95dc-11ea-9f5e-56d8239bf9ad_story.html
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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

O PlANTIO OU A ARTE DE OCUPAR O SOlO COM UMA BOA DENSIDADE
 as doenças da madeira da videira estão progredindo ... ao substituir qualquer videira morta por uma planta jovem, o enólogo preserva o potencial de 
cada uma das suas parcelas e garante a personalidade de seus vinhos.
 Mesmo que o amante do vinho não esteja necessariamente ciente disso, o plantio é uma grande preocupação dos viticultores. as doenças da madeira da 
videira e, em particular, a “esca” ameaçam a sustentabilidade da vinha. as videiras são particularmente sensíveis entre 15 e 40 anos, na idade em que devem 
produzir plenamente. dependendo das variedades de uvas, a taxa de mortalidade varia entre 2 e 10% ao ano. em casos extremos, se o enólogo não fizer nada, 
depois de 10 a 20 anos, não haverá mais videiras!
 Uma solução? o plantio, no sentido de substituição regular de videiras mortas por plantas jovens da mesma variedade de uva, permite ao produtor manter 
a densidade de plantio e preservar o potencial de sua parcela. a prática é trabalhosa. É cada vez mais comum, pois as videiras são cada vez mais suscetíveis 
a doenças. Quase 13% da vinha se tornou improdutiva em quinze anos, já alertou o Ministério da agricultura em 2012.... Leia mais em: https://www.larvf.
com/la-complantation-ou-l-art-de-sauvegarder-une-bonne-densite-de-plantation,4553444.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Florence Bal – 
20/05/2020).

NOS BASTIDORES DA ClASSIFICAçãO HISTÓRICA DE 1855
 a classificação de 1855 marca as vinhas de Bordeaux com uma marca indelével. Mas como nasceu? em que contexto político? sua celebridade atual não 
deve obscurecer o fato de ter sido desenvolvida no momento em que a vinha se preocupava principalmente com a progressão de uma nova doença, oídio.
 em meados do século XiX, em ambos os lados do Canal, surgiu a idéia de que o progresso técnico e econômico deve ser apoiado por exposições que 
mostrassem os avanços no campo da indústria e suas realizações. na França, eventos nacionais eram organizados a cada cinco anos desde 1834. Particularmente 
importante, o evento de 1849 viu a chegada do príncipe albert, marido da rainha Vitória. de volta à inglaterra, ele lançou a idéia de montar uma grande 
exposição internacional em Londres. Muito ambiciosa, esta Grande exposição visava convidar todas as nações do mundo a apresentar suas realizações. assim a 
exposição Universal nasceu. Foi realizada no Crystal Palace, uma estrutura de vidro suportada por uma estrutura de metal feita especialmente para a ocasião. 
em seis meses, de maio a outubro de 1851, foi um grande sucesso, atraindo milhões de visitantes ao Hyde Park.
 seu impacto foi tal que napoleão iii decidiu organizar um evento excepcional para suplantar em prestígio do de Londres. em 8 de março de 1853, apenas 
três meses após a proclamação do império, ele decidiu que a nova exposição não seria mais nacional, como era há vinte anos, mas internacional, a competição 
aberta a produtores estrangeiros. Para poder organizá-lo em boas condições, ele escolheu adiar o evento por um ano. a inauguração estava marcada para 1º 
de maio de 1855. Uma sábia precaução, porque a organização seria muito mais complexa do que a simples demonstração nacional, mesmo que o anúncio da 
decisão imperial fosse recebido com entusiasmo na maioria dos casos pelos países estrangeiros.
 Para realizar esta tarefa pesada, não era mais uma questão de ficar satisfeito apenas com os serviços dos vários ministérios; em 24 de dezembro de 
1853, uma comissão específica foi criada e colocada sob a presidência de Jérôme napoléon Bonaparte. Para mobilizar todo o país e selecionar o maior número 
possível de itens a serem exibidos, o príncipe Jérôme pediu a cada prefeito que criasse um comitê local em seu departamento. em Gironde, o ex-prefeito Pierre 
de Mentque foi responsável por montá-lo.
CAMPONESES E BURGUESES NA ORIGEM DA ClASSIFICAçãO - Para exceder em prestígio a exposição britânica do Crystal Palace, o evento parisiense 
deveria inovar e ser decididamente diferente. Primeiro, ao indicar o preço dos objetos apresentados, uma prática inimaginável na mentalidade britânica da 
época, mas comum nas exposições nacionais francesas. então, e principalmente pela presença ao lado de produtos manufaturados de uma seção dedicada a 
obras de arte. o objetivo era demonstrar o progresso francês em várias áreas. Uma perspectiva em que o vinho a priori não teria lugar... Leia mais em: https://
www.larvf.com/1855-les-coulisses-d-un-classement-historique,4657946.asp (Fonte - Revue du Vin de France – antoine Lebègue – 20/05/2020).

VINHO E CUlTURA

https://www.larvf.com/la-complantation-ou-l-art-de-sauvegarder-une-bonne-densite-de-plantation%2C4553444.asp
https://www.larvf.com/la-complantation-ou-l-art-de-sauvegarder-une-bonne-densite-de-plantation%2C4553444.asp
https://www.larvf.com/1855-les-coulisses-d-un-classement-historique%2C4657946.asp
https://www.larvf.com/1855-les-coulisses-d-un-classement-historique%2C4657946.asp
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DE ONDE VÊM AS BOlHAS DO CHAMPAGNE?
 o professor Fabrizio Bucella explica por que a famosa trilha de bolhas é formada quando um vinho champanhe é servido. a primeira coisa que você nota 
quando olha para uma garrafa de champanhe é que não vê bolhas lá. de fato, concordamos que é durante o serviço que se formam as bolhas!
 segundo elemento: o dióxido de carbono está contido na garrafa. existem cerca de 6 bars de pressão interna, ou seja, cerca de 6 vezes o volume da 
garrafa. Como é que, quando o champanhe é servido, o dióxido de carbono produz gases e, portanto, as bolhas?
 isso foi estudado na Universidade de Reims. isto é principalmente devido às impurezas que estão presentes no vidro. eles causarão nucleação, a criação 
de uma trilha de bolhas. elas subirão gradualmente para estourar na superfície do vidro e desempenharão esse efeito de nebulização. o que contribui para o 
prazer da degustação de champanhe!
COMO ADICIONAMOS GÁS DE CARBONO A UMA GARRAFA DE CHAMPANHE? - Como você obtém 5 litros de dióxido de carbono em uma garrafa? isso 
ocorre durante a segunda fermentação, conhecida como a famosa fase de “espumantização” (prise de mousse). no processo de fabricação do champanhe, 
coloque primeiro o vinho imóvel (sem bolhas) na garrafa, depois insira fermento, açúcar e feche a garrafa.
 o champanhe irá criar a espuma, ou seja, as leveduras consomem o açúcar e emitem dióxido de carbono. Quando a garrafa é fechada, o dióxido de 
carbono permanece preso.
 o dióxido de carbono amplificará o lado ácido, “apimentando” o vinho. e esse gás tem um gosto, além da ação mecânica de seu formigamento 
característico!
qUANDO FOI INVENTADO O PROCESSO DE DESENVOlVIMENTO DE CHAMPAGNE? - o domínio desse processo se desenvolveu entre os séculos XVii e 
XViii. o produtor de Champagne percebeu que esse tipo de vinho era agradável e favorecido por várias figuras de alto escalão.
 e se você quiser conhecer e provar a genialidade do champanhe, nunca se esqueça de que existe apenas uma solução, é uma degustação com 
moderação!... Leia mais em: https://www.larvf.com/vin-bulles-champagne-cremant-pourquoi-gaz-carbonique-petillant-levures-sucre-science-
explication,4575364.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Fabrizio Bucella e Geoffrey avé– 20/05/2020).

UVAS DE CHAMPAGNE PASSAM A SER CUlTIVADAS DE FORMA MAIS NATURAl
 o grupo Moët Hennessy já declarou que todos os seus vinhedos em Champagne ficarão livres de herbicidas até o fim de 2020 e que também trabalhará 
com os produtores de quem compra uvas para ajudá-los a se tornarem mais sustentáveis. o grupo ainda investirá € 20 milhões em um centro de pesquisa 
dedicado à vinificação sustentável, em Champagne.
 a Moët, que é o braço de bebidas do grupo de artigos de luxo LVMH, disse que também criaria uma rede chamada “universidade dos solos vivos” para 
incentivar o compartilhamento de conhecimento.
 o Comitê Champagne havia afirmado recentemente que deseja acabar com o uso de herbicidas nas vinhas da região até 2025, como parte de seu plano 
de sustentabilidade – que segue a iniciativa “ecoPhyto” do governo francês de tornar a agricultura menos dependente de fertilizantes artificiais, herbicidas e 
pesticidas.
 o presidente francês emmanuel Macron disse em 2019 que queria que o setor agrícola do país parasse de usar glifosato dentro de três anos. Funcionários 
do governo disseram desde então que o glifosato será eliminado, a partir de 2020, com a ressalva de que devem existir alternativas não químicas... Leia mais 
em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/uvas-de-champagne-passam-ser-cultivadas-de-forma-mais-natural_12291.html (Fonte – Revista 
adeGa – Redação – 24/05/2020).

PANDEMIA CANCElA lANçAMENTO DE CHATEAU lATOUR “EM SEU MElHOR MOMENTO”
 o Château Latour 2012 estava programado para ser lançado em 18 de março e vendido inteiramente por meio de “um pequeno grupo de 30 empresas 
na Place de Bordeaux”, revelou Frédéric engerer, presidente e Ceo do Château Latour. ele não divulgou detalhes de preços para esta que seria a mais nova 
safra do vinho do mercado. Com a pandemia, ainda não há uma data para o lançamento.
 desde a safra 2011, Latour não participa mais do sistema en primeur e decidiu manter seus vinhos guardados até “seus melhores momentos” para sair 
ao mercado. “depois de oito anos de frustrações de nossos négociants, com pequenos vinhos para vender e, claro, sem pressa, finalmente voltamos”, disse 
engerer.

https://www.larvf.com/vin-bulles-champagne-cremant-pourquoi-gaz-carbonique-petillant-levures-sucre-science-explication%2C4575364.asp
https://www.larvf.com/vin-bulles-champagne-cremant-pourquoi-gaz-carbonique-petillant-levures-sucre-science-explication%2C4575364.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/uvas-de-champagne-passam-ser-cultivadas-de-forma-mais-natural_12291.html
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 além do Latour 2012, a propriedade lançará a safra de 2014 de seu segundo vinho, Les Forts de Latour, bem como a safra de 2015 de seu terceiro, 
Pauillac de Latour.
 “nossa filosofia sempre foi: ‘vamos tentar introduzir vinhos que estão começando a ficar prontos para beber’. Para Latour, oito anos ainda são muito 
jovens, mas neste caso, o 2012 combina muito bem com essa filosofia”, afirmou o executivo... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/
pandemia-cancela-lancamento-de-chateau-latour-em-seu-melhor-momento_12282.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 19/05/2020).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/pandemia-cancela-lancamento-de-chateau-latour-em-seu-melhor-momento_12282.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/pandemia-cancela-lancamento-de-chateau-latour-em-seu-melhor-momento_12282.html
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