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RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
SBAV-SP
DEGUSTAÇÃO ORIENTADA 
“VINHOS ESLOVENOS”

18/02/2019 - 20:00

Você conhece os vinhos da eslovênia? 
a sBaV-sP receberá o representante 
da vinícola Puklavec, edson Fracaro 
Filho, para degustação orientada. 
a Puklavec Family Wines é a maior 
vínicola de propriedade familiar da 
eslovênia e produz vinhos desde 1934.

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 DA ALSÁCIA

19/02/2020 - 19:30

a alsácia é uma das mais icônicas 
regiões vinícolas da França. Produtora 
principalmente de vinhos brancos, é 
o principal destaque francês das uvas 
Gewürztraminer, Riesling e Pinot Gris. 
estes são apenas alguns aspectos desta 
região que Ricardo Farias vai compartilhar 
com vocês numa excepcional degustação.

Valor: R$211,00 
Sócios em dia com a ABS-Rio pagam 
R$ 176,00 (3x no cartão)
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
DESCUBRA O CHATEAUNEUF-DU-
PAPE

12/02/2020 - 20:00

a denominação famosa é Châteauneuf-
du-Pape, uma das mais conhecidas 
da França. embora 13 castas 
possam entrar em sua composição, 
selecionamos propositalmente um 
rótulo cujo corte é dominado por 
uma sigla igualmente famosa e quase 
mágica no mundo do vinho: GsM, que 
identifica as uvas Grenache, syrah e 
Mourvèdre.

Valor Individual: R$ 95,00 (associados) 
e R$85,00 (associados participantes) 
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br
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ENCONTRO DE INFORMAÇÃO BÁSICA DE VINHOS
12 DE MARÇO DE 2020 - 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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WINE SENSORY WORKSHOP
14 DE MARÇO DE 2020 - DE 10 àS 17H

 o workshop de análise sensorial em vinhos adota uma abordagem utilizada na indústria vinícola e de bebidas e apresenta a interação dos sentidos 
na interpretação dos sabores e as influências na experiência sensorial. a importância do léxico do vinho, a linguagem global dos sabores, na avaliação 
técnica e hedônica da bebida. o Wine sensory apresenta os métodos sensoriais para reconhecer os atributos negativos e positivos do vinho, e também 
treinar avaliadores sensoriais a evoluir em sua prática, por meio de conceitos, exercícios e metodologia sensorial a ser adotada na rotina do profissional e 
empreendimento.

Por meio da Ciência Sensorial e sua metodologia, abordaremos:
• A percepção multissensorial dos sabores I • Reconhecimento dos sabores: positivos e negativos I • Avaliação técnica x avaliação hedônica. I • Conceitos 
de ortonasal e retronasal e sua influência de gostos, aromas e sabores I • Qualidade sensorial do produto I • Treinamento e evolução do avaliador I • 
abordagem de 12 flavors (on e off)

Público:
sommeliers de vinhos, produtores, enólogos, enófilos, profissionais de marketing, chefs, cozinheiros, apreciadores, entusiastas.

Reservas pelo Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 460 (podendo ser pago de 2 vezes no cartão)
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 
Inscrições via whatsapp ou e-mail: (31) 98839-3341 ou molivierbh@gmail.com
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DOMAINE SORIN TERRA AMATA 2017 COTES DE PROVENCE – FRANÇA
 
 a região da Provença goza de um clima tipicamente mediterrâneo, banhada pelo sol que brilha por mais 
de 3.000 horas ao ano. a sub-região de Bassin du Beausset é fortemente influenciada pela proximidade do mar 
Mediterrâneo, e recebe suas brisas moderadoras na fase de amadurecimento da uva. o pequeno anfiteatro de 
Bandol está protegido dos choques climáticos dos ventos frios do norte, como o Mistral. as precipitações são escassas 
e se concentram convenientemente no início da primavera e no final do outono.

Corte de uvas: 40% Grenache, 15% Cinsault, 15% Mourvedre, 10% syrah, 10% Carignan, 5% Rolle, 5% Ugni Blanc. 
Viticultura orgânica não certificada. Rendimento médio 50 hl/ha. Mescla de 50% rosado prensagem, 40% rosado de 
maceração pelicular e 10% rosado de sangria. Fermentação tradicional. não há malolática. Passa 6 meses em cubas 
de aço inox no seu amadurecimento.

Notas de Degustação: de linda cor rosada, no nariz mostra aromas de frutas frescas vermelhas como a framboesa, 
toque cítrico e floral, e final mineral. Muito gostoso e fácil de beber, com ótimo frescor, equilíbrio e harmonia. Paladar 
vibrante e refrescante. É um vinho que deve ser tomado fresco, entre 10 e 12 graus e pode ser apreciado com pratos 
simples que destacam-se pelo frescor dos ingredientes como saladas.

Estimativa de Guarda: a guarda recomendada pela vinícola é de até 4 anos.

Reconhecimentos Internacionais: 91MC (Marcelo Copello - safra 2016) 90We (safra 2015), 88We (safra 2017).

Notas de Harmonização: Um vinho excelente para acompanhar escargots gratinados com salsinha. Mussarela de 
búfala, tomates maduros e berinjelas ao forno. Ratatouille. Polvo na brasa com páprica picante. Queijos de cabra 
frescos.
 
Serviço: servir entre 10 e 12ºC.

Em BH: Enoteca Decanter - Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários – Belo Horizonte / MG. Telefone: (31) 3287-3618.

 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.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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LEYDA SINGLE VINEYARD LAS BRISAS PINOT NOIR 2016 – VALE DE LEYDA - CHILE
 
 antiga estação de trem na linha de santiago para a costa, o prédio azul de Leyda era um ponto de passagem 
histórica para o oceano Pacífico. em 1983, o edifício da estação foi queimado por um incêndio acidental. apesar 
disso, as casas azuis foram homenageadas e estão presentes na logomarca da vinícola Viña Leyda e nos rótulos de 
seus vinhos. Fundada em 1998, a vinícola foi pioneira na vitivinicultura no vale do Leyda, que tradicionalmente, era 
uma área de pastagens naturais e cultivos básicos, como trigo e cevada. interessados no microclima da região, os 
criadores construíram uma tubulação que desviou parte do fluxo do rio Maipo por oito quilômetros, o que viabilizou 
o cultivo de uvas de qualidade. o sucesso foi tanto que, anos depois, outras vinícolas se instalaram no Vale do Leyda, 
que tornou-se uma denominação de origem em 2002 e já se transformou em uma das mais promissoras para o 
plantio de uvas brancas. 

Notas de Degustação: de cor rubi escuro, que foge um pouco do padrão para Pinot noir. no nariz mostra aromas 
de frutas vermelhas e escuras (framboesas, ameixas e cerejas), com nota vegetal.  Paladar elegante, taninos macios, 
com bom frescor.

Estimativa de Guarda: Creio que está num grande momento e pode ser guardado por mais 2 anos para não perder 
o frescor da fruta.

Reconhecimentos Internacionais: 90RP.

Notas de Harmonização: Um vinho que irá muito bem com Lagarto recheado, carnes assadas na brasa, lasanha, 
nhoque de mandioquinha com cogumelos frescos, risoto de paio, pizzas variadas, fondue de carne.
 
Serviço: servir entre 15 e 16ºC.

Em BH: GRAND CRU/TUTTO ITALIA – Av. Ns. do Carmo, 1650 - Sion. Tel.: (31) 3286-2796.
LOJA GRAND CRU BH SHOPPING - Rodovia BR 356, 3049, Piso Mariana, Loja 98 - Belvedere. Tel.: (31) 3228-4310
LOJA GRAND CRU DIAMOND MALL – Avenida Olegário Maciel, 1600 - Shopping Diamond Mall - Lourdes- Loja 071- 2º piso – Tel.: (31) 2537-3526.
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 o épico de Gilgamesh é um dos primeiros textos conhecidos no mundo. Conta a história do rei-deus, Gilgamesh, que governou a cidade de Uruk na Mesopotâmia 
no terceiro milênio a.C. dentro de suas linhas, o épico sugere como os antigos viam as origens de sua civilização. o antagonista de Gilgamesh, enkidu, é descrito como um 
homem selvagem, vivendo com os animais e comendo capim junto com as gazelas. Mas ele é seduzido por uma linda sacerdotisa do templo que então lhe oferece roupas 
e alimentos, dizendo ensinando enkidu a comer pão, e beber o vinho. e desta forma, enkidu é transformado de um animal selvagem nu em um homem “civilizado” que 
poderia viver com outras pessoas.
 Pão e vinho são produtos da sociedade estabelecida. eles representam o poder de controlar a natureza e criar a civilização, convertendo o selvagem em domesticado, 
o cru em cozido - e sua transformação não pode ser facilmente realizada sozinha.
 os arqueólogos descobriram que o consumo de alimentos e bebidas em horários e locais ritualmente prescritos é uma das pedras angulares da cooperação 
intensificada ao longo da história da humanidade. o próprio ato de transformar o selvagem em civilizado é social, exigindo que muitas pessoas trabalhem juntas.
 nas últimas décadas, a teoria arqueológica mudou para a ideia de que a civilização surgiu em diferentes regiões do mundo, graças à evolução da cooperação.
 os arqueólogos descobriram que o consumo de alimentos e bebidas em horários e locais ritualmente prescritos - conhecido tecnicamente como banquete - é uma das 
pedras angulares da socialização e cooperação intensificadas ao longo da história da humanidade.
 o vinho era a bebida manufaturada mais popular no antigo Mediterrâneo. Com uma rica mitologia, o consumo diário tinha um papel importante nos rituais, e assim 
o vinho se espalharia pelo processo de colonização para regiões em torno das áreas costeiras do Mediterrâneo e além. os gregos institucionalizaram o consumo de vinho 
em seus famosos simpósios, e os romanos transformaram a viticultura em um negócio de enorme sucesso, tanto que muitos dos antigos territórios produtores de vinho ainda 
desfrutam de algumas das mais altas reputações da indústria vinícola moderna.

A propagação da vinificação - a videira, que cresce naturalmente na maioria das áreas geográficas situadas no Hemisfério norte entre 30° e 50°, com isotermas anuais 
de 10 a 20°C, provavelmente foi cultivada pela primeira vez (como vitis vinifera sativa) na região do Cáucaso antes do período neolítico. a partir daí, a prática de pressionar 
uvas para produzir vinho se espalhou para o oriente Próximo e o Mediterrâneo. Cultivado no egito, Mesopotâmia, Fenícia e Grécia micênica, no período clássico, o vinho 
era uma característica importante do ritual e da vida cotidiana. 
 Como as rotas comerciais foram estabelecidas no Mediterrâneo, o consumo de vinho e o cultivo de videiras se espalharam do Mar negro para a costa norte da África 
e ao longo da península ibérica. a vinificação tornou-se assim uma das manifestações mais visíveis da colonização cultural no mundo antigo. de fato, a viticultura se tornou 
tão bem-sucedida na Gália e na espanha que, a partir do século i a.d., substituiu a itália como os principais produtores de vinho do Mediterrâneo. na antiguidade, o cultivo 
da vinha se espalhou para incluir regiões adequadas do norte da europa, como Mosela, na alemanha.

Vinho e Mitologia
 segundo a mitologia grega, o vinho foi criado por dionísio (para os romanos Baco). o deus generosamente deu a ikarios, um nobre cidadão de ikaria em attica, a 
videira. a partir disso, ikarios produziu vinho, que ele compartilhou com um grupo de pastores. no entanto, inconscientes dos efeitos do vinho, os pastores pensaram que 
haviam sido envenenados e se vingaram rapidamente e mataram o infeliz ikarios. não obstante um começo tão nefasto para a indústria do vinho, esse presente dos deuses 
se tornaria a bebida mais popular da antiguidade. acompanhe a evolução da História do Vinho na antiguidade Clássica nos próximos artigos !!! saúde !!!

COMO O VINHO NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA ACOMPANHOU 
A EVOLUÇÃO DAS CIVILIZAÇÕES – PARTE 1

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

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“LIFE IS CABERNET!” - ADAM PLATT
THE NEW YORK TIMES – 26/05/2006

 “PRoUsT tinha a madeleine dele, e eu tenho o meu claret”, declara o eminente escritor britânico de vinhos Hugh Johnson em “a Life Uncorked”, seu livro de 
memórias, extremamente amigável e levemente desarrumado. “Claret”, o nome tradicional do cavalheiro inglês para os vinhos tintos de Bordeaux, evoca imagens de 
escudeiros de rostos rosados, desfrutando de suas garrafas de Haut-Brion de maneira agradável e contente pelo fogo ou sob os galhos de uma árvore de sombra. Johnson 
quer que saibamos que ele é um membro desta raça venerável. ele não é um consultor de jatos que defende a mistura de sabores de carvalho em vinho “como o gesso em 
uma moldura”. ele também não é um crítico de olhos de aço que, como o influente americano Robert Parker, classifica cada garrafa de acordo com um rigoroso sistema de 
pontuação “como um examinador de faculdade”. Johnson prefere a palavra “comentarista” a “crítico”. “Um diligente diligente é como me vejo”, escreve ele; “um dabbler 
que dabbles profundamente, mas não tão profundo que as águas de seu assunto fecham sobre sua cabeça.”
 as brincadeiras de Johnson, gravadas diligentemente ao longo de mais de 40 anos no mundo do vinho, são impressionantes, no entanto. Juntamente com outros 
colegas da faculdade, como o comerciante de vinhos Harry Waugh e o famoso diretor do departamento de vinhos da Christie’s, Michael Broadbent, ele faz parte de um grupo 
influente de ingleses que, durante a segunda metade do século 20, ajudaram a catalogar e divulgar o glórias de vinhos (principalmente franceses) a um público ansioso 
por beber. Johnson foi editor da revista Wine & Food, colunista de vinhos do The sunday Times de Londres e da British Vogue e membro do conselho da grande vinícola 
Rothschild, Château Latour. Mas ele é mais conhecido como um estudioso de cavalheiros, autor de um estudo seminal sobre a história do vinho, uma espécie de edward 
Gibbon para o conjunto enófilo. “The story of Wine” foi publicado na década de 1980 como companheiro de uma série de televisão britânica, e permanece impresso. o 
mesmo acontece com “o atlas Mundial do Vinho”, lançado em 1971 e serviu, por cinco edições, como guia de campo definitivo para gerações sucessivas de “geeks” do 
vinho.
 dadas essas tendências enciclopédicas, não é de surpreender que Johnson jogue tudo o que ele já pensou, pensou ou experimentou ou bebeu neste livro de memórias. 
Correndo perto de 400 páginas brilhantes, recheadas de fotos de álbuns de família, trechos de livros antigos e notas de degustação de bons vinhos bebidos há muito tempo, 
essa é uma lembrança disfarçada de cartilha de vinhos, disfarçada de livro de viagens para mesa de café. Como qualquer claret que se preze, Johnson mora em uma casa 
de campo elizabetana, com jardins desmedidos (ele também é especialista em jardins e escreveu um notável estudo sobre árvores) e uma adega bem abastecida. embora 
ele estruture livremente seu livro em torno de grupos de vinhos (tinto, branco, espumante e assim por diante), ele usa o conteúdo impressionante de sua adega como ponto 
de partida para ruminações sobre tudo, desde a importância de decantar o vinho tinto (ele relata que Broadbent usa um relógio de pulso para cronometrar o lançamento do 
buquê de um vinho), para as qualidades do copo perfeito (ele já vendeu sua própria linha na st. James’s street), para seus numerosos encontros de amigos com vinicultores 
famosos de todo o mundo.
 essa timidez entre os antigos escritores britânicos de vinhos e os produtores que eles julgam ostensivamente criticados por uma nova geração de críticos profissionais, 
principalmente o próprio Robert Parker. Mas Johnson não se arrepende do que diz, no prefácio de seu livro, “é antes de tudo um jogo social”. Por isso, somos tratados com 
descrições geniais de junquetes de champanhe para Xangai, presumivelmente na moeda de dez centavos de Moët & Chandon, relatos de sua surpresa festa de aniversário 
nas famosas adegas da vinha schramsberg em napa e todos os tipos de banquetes luxuosos e encharcados de uva entre a indústria pesos pesados   na alsácia, austrália e 
Borgonha. o autor descreve como é saborear um vinho de 424 anos das adegas do rei Ludwig ii da Baviera (como “Madeira antiga, mas menos ácida”). e em uma noite 
fatídica, na casa de um médico próspero em Fort Worth, ele provou 38 safras diferentes do Château Lafite, datadas de 1799. “Trinta e oito ótimos vinhos em uma noite”, 
conclui ele, cansado, está além do que eu considero razoável.“
 a escrita de vinho tende a ser seca com giz ou perversamente florida, mas Johnson consegue cultivar um estilo literário e autodepreciativo. ele pede desculpas 
antecipadamente por uma descrição particularmente barroca de uma Borgonha vermelha do Château Figeac (“esta é uma tentativa longa, mas você sempre pode virar a 
página”) e, em um acesso de dúvida duvidosa e desagradável a Parker, admite que um ou dois clichês podem ter entrado em seu livro. ele está certo, mas isso realmente 
não importa. Hugh Johnson fez bastante levantamento acadêmico durante...
 Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2006/05/28/books/review/28platt.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.nytimes.com/2006/05/28/books/review/28platt.html
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“REVISTA DE VINHOS PREMIOU OS ‘MELHORES DO ANO”
REVISTA DE VINHOS – 05/02/2020

 a alfândega do Porto reuniu cerca de um milhar convidados e celebrou os 30 anos da publicação de referência no vinho em Portugal. niepoort Porto 
Vintage 2017 é “Vinho do ano”, Rui Paula “Personalidade na Gastronomia” e soalheiro “Marca do ano.
 Uma noite memorável na alfândega do Porto. Perante mais de 900 convidados, a Revista de Vinhos anunciou “os Melhores do ano 2019” no vinho e na 
gastronomia e também celebrou três décadas de publicação, que a tornam na referência do setor. Por entre nomes consagrados e novos protagonistas, a noite 
premiou quem faz bem e ousa ir mais longe.
 Niepoort Porto Vintage 2017, um dos vinhos do Porto que obteve a classificação máxima (nota 20) pelo painel de provadores da Revista de Vinhos, foi 
considerado o “Vinho do ano 2019”. “Perfeição, firmeza, assombroso!” foram expressões usadas para descrever este vinho de dirk niepoort.
 o douro esteve em destaque por entre os premiados na área do vinho: a quinta da Boavista, da dupla Marcelo Lima e anthony smith, foi considerada 
“Produtor do ano 2019”, uma eleição pela consistência e qualidade excelente dos topos de gama Vinha do Ujo e Vinha do oratório, que partilham protagonismo 
com vinhos mais experimentalistas como os monocastas de variedades como donzelinho ou Tinto Cão; o grupo Fladgate Partnership (Taylor’s, Fonseca, Croft e 
Krohn), que à elaboração de vinho junto projetos de turismo arrojados como o futuro World of Wine, foi considerado “Produtor de Vinhos Fortificados do ano”; 
já Pedro Frey Ramos, que elabora vinhos desconcertantes a partir de vinhas velhas em Lamego, mereceu o prémio “Produtor Revelação do ano”; e a Gran Cruz, 
o gigante do Vinho do Porto que também elabora doC douro e está a reforçar a apostar forte no turismo associado ao vinho, foi considerada “empresa do 
ano 2019”.
 Paulo Nunes, o criativo dos vinhos da Casa da Passarella (dão), Casa de saima (Bairrada) e Costa Boal (Trás-os-Montes e douro), foi considerado 
“enólogo do ano”. Márcio Lopes, autor de vinhos como Pequenos Rebentos ou Proibido, que trabalha vinhas nos Vinhos Verdes, no douro e na Ribeira sacra 
(espanha), destacou-se para a redação da Revista de Vinhos enquanto “enólogo Revelação do ano”.
 Carlos Simões, o segundo português a alcançar o exigente galardão de “Master sommelier” (há apenas 279 profissionais reconhecidos com esse título 
no mundo), foi eleito “sommelier do ano”. as garrafeiras dos supermercados apolónia, no algarve, pelo ecletismo de vinhos portugueses e internacionais, pelo 
aconselhamento disponibilizado e pela junção de vários outros produtos gourmet de grande nível, venceu na categoria “Loja/Garrafeira do ano”. a Vinalda, 
distribuidora com mais de 70 anos e que conhece na atualidade um novo impulso, foi eleita “distribuidor do ano”.
 Soalheiro, a primeira marca de vinhos alvarinho de Melgaço, a caminho dos 40 anos, mereceu o título “Marca do ano 2019”. o “Programa de 
sustentabilidade dos Vinhos do alentejo”, que pretende a melhoria contínua de procedimentos nas áreas da vinha e do vinho para alcançar maior sustentabilidade 
nos mais variados níveis da produção, mereceu o sublinhado de “inovação/investigação do ano”. ainda no alentejo, a Herdade da Malhadinha nova, em 
albernôa, que concretizou a segunda fase do projeto de enoturismo ao recuperar ruínas e, assim, duplicar a capacidade de estadia, venceu na categoria 
“enoturismo do ano”.
 na área da gastronomia, o restaurante Egoísta do Casino da Póvoa de Varzim, onde pontifica o chefe Hermínio Costa, foi considerado “Restaurante 
Gastronómico do ano”. em Matosinhos está o “Restaurante com Melhor serviço de Vinhos, os Lusíadas.
Diogo Rocha, o cozinheiro da Mesa de Lemos, restaurante de Passos de Silgueiros, em Viseu, inserido na Quinta de Lemos e que alcançou recentemente uma 
estrela Michelin, é tido como “Chefe de Cozinha do ano 2019” pela Revista de Vinhos. Carlos afonso, do restaurante o Frade, em Lisboa, convenceu a redação 
da publicação na categoria “Chefe Revelação do ano”.
 Pine Flavour, empresa que trabalha o pinhão, o caviar da floresta, na zona do Vale do Tejo, Álcacer do sal e Coruche, mereceu o prémio “Produtor 
artesanal do ano”. a cidade de Lisboa, que fervilha com novos espaços de hotelaria e restauração para todos os gostos, combinando classicismo e novas 
tendências, obteve o galardão “destino Gastronómico do ano”.

Grandes personalidades mereceram distinção - nos prémios “Personalidade”, Manuel Pinheiro, presidente da Comissão de Viticultura da Região dos 
Vinhos Verdes há quase 20 anos e reconhecido pelos pares como um diplomata, foi considerado “Personalidade do ano 2019 no Vinho”.
Rui Paula, o chefe de cozinha autodidatata que fez história recentemente ao alcançar a segunda estrela Michelin no restaurante da Casa de Chá da Boa nova, 
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em Leça da Palmeira, Matosinhos, foi considerado “Personalidade do ano 2019 na Gastronomia”.
 António Alves, português emigrado no Brasil desde a década de 40 do século passado, responsável pela rede de postos de combustível Graal e pela 
cadeia de restaurantes Rancho (incluindo o famoso Rancho 53, em são Paulo), mereceu o prémio de “Personalidade do ano 2019 no Brasil”.

 Pelo terceiro ano consecutivo, a Revista de Vinhos promoveu o Prémio Homenagem. desta feita três senhoras do mundo do vinho viram o trabalho 
publicamente enaltecido.
 Jancis Robinson (Master of Wine britânica, conselheira de vinhos da Casa Real, jornalista, crítica de vinhos e autora de publicações de referência sobre 
vinho); Clara Roque do Vale (que liderou a Comissão Vitivinícola Regional alentejana durante 13 anos, tendo sido uma impulsionadora do alentejo enquanto 
região muito significativa na produção de vinhos); e Leonor Freitas (a líder da Casa ermelinda Freitas, que transformou o projeto familiar numa das mais 
importantes empresas produtoras da região da Península de setúbal, hoje também com vinhas adquiridas nos Vinhos Verdes e no douro) subiram ao palco para 
um merecido reconhecimento.
 na cerimónia, a Revista de Vinhos premiou ainda, com o “Prémio excelência”, 30 vinhos portugueses que convenceram o painel de provadores. Todos os 
detalhes dos “Melhores do ano” estão disponíveis na edição de fevereiro da Revista de Vinhos, que a partir de hoje está nas bancas... Leia mais em: http://
www.revistadevinhos.pt/noticias/revista-de-vinhos-premiou-os-melhores-do-ano-1 

http://www.revistadevinhos.pt/noticias/revista-de-vinhos-premiou-os-melhores-do-ano-1
http://www.revistadevinhos.pt/noticias/revista-de-vinhos-premiou-os-melhores-do-ano-1
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“PRESENTE qUE PAPAI NOEL NÃO TRAZ” - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL – 13/12/2019

 Vinho francês é chique desde sempre, embora, dificilmente se apresente como o melhor para faixas de preços mais baixos.
o natal vem aí de novo! Como não dizer assim quando o tempo parece ter perdido a noção de si mesmo e sai em disparada, nos levando juntos? Foi-se o 
tempo em que eu contava os dias para me encantar com o natal e seu imaginário novelesco. agora eu sonho em parar ou esticar o tempo na mesma proporção 
em que o Uber estende os seus minutos de espera! Mas uma coisa é certa: não podendo evitar o ritmo do tempo, fim de ano é momento de celebrar, de 
confraternizações, com boas comidas e bebidas! Por ora, Carpe diem! deixemos a ressaca para o dia 2 de janeiro!
 neste artigo, vou falar de vinhos para presentear, afinal, esta é uma ótima pedida para presentes, porque é sempre uma opção elegante, que impressiona 
e que oferece uma variedade significativa para agradar a gregos e troianos. as pessoas às vezes o evitam por se sentirem pouco preparadas para a escolha e, 
de fato, há que se pautar por alguns critérios, que coloco aqui. o primeiro deles é levar em conta o perfil do presenteado, em aspectos bem elementares (idade, 
poder aquisitivo). as pessoas hoje apresentam menos condicionamentos em relação a dados pessoais e comportamento, mas há tendências que permanecem 
e que deverão ser cruzadas com o que você sabe do outro. sendo assim, há vinhos considerados mais femininos, joviais, viris, clássicos, que podem atrair, 
respectivamente, mulheres, jovens, homens e ricos. Mas não necessariamente. os estereótipos existem, mas nem sempre funcionam.
 Tendo isso em mente, focando já no próprio vinho, devemos tentar identificar: faixa de preço do que a pessoa consome, se ela já está familiarizada com 
a bebida, se é conhecedora ou neófita (iniciante) e se tende a ser mais conservadora ou ousada em suas preferências. existem algumas unanimidades em 
relação ao consumo de vinhos (em regiões que não o têm como uma bebida cultural) que costumam funcionar, porque vão ao encontro da noção de qualidade 
reconhecida pelo público e consagrada no senso comum.
 Começamos pelos vinhos varietais (de uma uva principal), que são mais fáceis de se assimilar do que os classificados pelo modelo das denominações 
de origem, pois nivelam a qualidade por um denominador comum, que é a cepa. Há também uma preferência mundial por vinhos tintos, por razões que 
extrapolam o gosto, mas que tem grande ressonância no universo dos consumidores. Vinho tinto é o vinho, já dizia o sacramento cristão!!!
 e, dentre os varietais tintos, os da uva Cabernet sauvignon são os mais buscados. Tudo isso graças à nobreza do seu vinho no seu próprio habitat – a 
região de Bordeaux – e em diversos lugares, considerando que é a uva tinta mais plantada mundialmente. além da Cabernet, no Brasil, devido à grande 
disponibilidade de vinhos sul-americanos, os vinhos da Malbec argentina, da Carmenère chilena e da Tannat uruguaia são muito conhecidos e apreciados. o 
vinho brasileiro mais consagrado é o espumante nacional, e temos vários de excelente qualidade, mas não se surpreenda se aqueles bem inferiores franceses 
e italianos fizerem mais sucesso. afinal, é inevitável esbarrar em certos “rótulos” do mercado, principalmente em um produto cuja qualidade não é tão simples 
assim de se identificar. Vinho francês é chique desde sempre, embora, dificilmente se apresente como o melhor para faixas de preços mais baixos.
 se você e o presenteado são mais abertos, pode-se mudar de faixa para vinhos fáceis de gostar e que estão em alta, como o vinho rosé – que tem uma 
cor linda, é muitas vezes mais refrescante e frutado do que o tinto, versátil gastronomicamente e, ainda por cima, está na moda. Quer tinto? Os vinhos do sul 
da itália (região de Puglia, salento, sicília) apresentam boa relação preço x qualidade e costumam agradar mesmo quem bebe pouco vinho, pois são frutados, 
redondos e muitas vezes varietais, como os das uvas Primitivo e nero d’avola. a Zinfandel californiana (versão da Primitivo nos eUa) não tem muitos produtos 
disponíveis, mas agrada muito. Vinhos portugueses do alentejo e varietais espanhóis da Tempranillo, Garnacha e Monastrell têm sido muito importados e são 
de fácil aderência... Leia mais em: https://monitordigital.com.br/presente-que-o-papai-noel-nao-traz
 MIRIAM AGUIAR - Professora de Enologia no Senac Rio, Senac MG, ABS MG e representante no Brasil da Escola de Sommellerie Cafa 
(Bordeaux) e das Especializações Internacionais em Gastronomia da Université Cergy Pontoise (Paris). é Colaboradora da imprensa especializada, 
colunista de vinhos do Jornal O Monitor Mercantil e consultora do mercado de vinhos.

https://monitordigital.com.br/presente-que-o-papai-noel-nao-traz
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“WINES BY HEART, UMA GARRAFEIRA ONDE SE BEBE E COME BEM, 
COMO NÃO HAVIA EM LISBOA” - MIGUEL PIRES

MESA MARCADA – 03/09/2019

 Conheci o Guilherme Corrêa em outubro de 2017 num jantar do Restaurante Vista, onde Chefe João oliveira e a amuse Bouche organizavam o evento 
Mar adentro. nesse repasto, em que se pretendia divulgar peixes e mariscos menos valorizados, mas de grande qualidade, o Guilherme estava ali como 
escanção convidado para dar vida aos vinhos de culto apresentados nessa noite, do seu amigo importador e “seleccionador de raridades”, Jô Mendes.
 entre umas boas garfadas e uns goles de Buisson Renard, (avé daguenau!), Guilherme Corrêa, duas vezes o “melhor sommelier do Brasil” pela aBs/
asi, contou-me que se tinha instalado há poucos meses em Portugal e que preparava, junto com uns amigos, uma loja de vinhos com uma forte componente 
experiencial, em Lisboa.
 nestes últimos dois anos fomo-nos encontrando por aí, em eventos ligados à nossa bebida preferida, sobretudo nos da Revista de Vinhos, onde ambos 
colaboramos. desde logo, apreciei a sua abertura e conhecimento sobre vinhos de intervenção mínima de pequenos produtores. neste período, acabei também 
por conhecer o igor Beron, também escanção, seu amigo, e agora sócio, frequentador de tudo o que mexe à volta dos vinhos naturais – ainda que seja um 
eclético que não se fecha em capelinhas.
 Previsto para começar no final desse ano de 2017, o tal projecto, que além de Guilherme e igor, junta igualmente o empresário e apaixonado por 
vinho Rômulo Mignoni, arrancou finalmente neste mês de agosto. Chama-se Wines by Heart, um nome que já era conhecido entre enófilos e profissionais da 
restauração – uma vez que o atraso do projecto relacionado com obras e licenças, levou-os a dedicarem-se à importação e distribuição de vinhos, algo que só 
estava previsto mais para a frente.  
 o que tem o Wines by Heart de diferente e o que é que é isso de “componente experiencial”?
 Bom, em primeiro lugar trata-se de uma garrafeira com uma óptima curadoria. sim, estão lá muitos dos vinhos troféu que se encontram em outros lados, 
mas também dezenas de joias de pequenos produtores, nacionais e estrangeiros, importados ou distribuídos por eles e por terceiros. segundo Guilherme 
Corrêa, “são 800 referências e vamos chegar a 1000: 50% portuguesas e os outros 50% estrangeiras. não são só vinhos nossos. somos abertos a todos os que 
trabalham bem”.  
 dentro da ideia de “wine experience”, ou de “experiência de consumo na loja”, como lhe chama o Guilherme Corrêa, a Wines by Heart engloba ainda 
uma vertente gastronómica que vai muito além do que é comum num wine bar. na verdade, não deixa de ser um restaurante só que com mais regras e 
restrições. É que aqui vive-se em função do vinho. Por exemplo, não há pratos com ovo cru, avinagrados ou temperos tipo vinha de alhos ou criatividades 
mirabolantes.  “Como wine bar não precisamos de uma cozinha de autor, onde depois fica difícil de encaixar o vinho”, explica Guilherme Corrêa. “o que 
queremos é ter produtos de grande qualidade transformados de forma simples, de modo a que cada vinho se possa enquadrar aqui”..... Leia mais em: https://
mesamarcada.blogs.sapo.pt/wines-by-heart-uma-garrafeira-onde-se-775609
 

https://mesamarcada.blogs.sapo.pt/wines-by-heart-uma-garrafeira-onde-se-775609
https://mesamarcada.blogs.sapo.pt/wines-by-heart-uma-garrafeira-onde-se-775609
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VIAGENS

13 A 28 DE ABRIL 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 ĠellewĠa (uma variedade de casca tinta para 
tintos e rosés) são cultivares de uvas costeiras resistentes à filoxera. as videiras têm idade indeterminada, provavelmente 
com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco e cultivadas no método tradicional de vaso.

INFOS & RESERVAS: na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
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

VINHO LARANJA: A REVOLUÇÃO DA MACERAÇÃO BRANCA INFLAMA O MUNDO DO VINHO
 em 2019, navegando pela extensão de determinados salões, temos a impressão de que todos os viticultores se sentem obrigados a experimentá-lo. os 
comerciantes de vinho mais conscientes da tendência reservam uma prateleira específica para eles e até a mídia em geral fala sobre isso! Portanto, o momento 
parece oportuno para tirar outro instantâneo desse panorama emocionante, para ver como esse renascimento (porque é mais um renascimento do que uma 
moda) da Geórgia e da itália se espalhou para a França, com dinâmica diversificada, dependendo da região.
VINHO LARANJA, O qUE é? - “digamos imediatamente o que é um vinho laranja, mesmo que o termo e os objetos que ele designe sejam mais familiares 
para os amantes de vinho do que eram há seis anos! Um vinho de laranja é um vinho feito de uvas brancas e vinificado como um tinto, com maceração das 
partes sólidas, daí o termo também usado “branco macerado”. Quais são os parâmetros responsáveis   pela grande diversidade de formas e gostos encontrados 
nessa família? Primeiro, o tempo de maceração, que varia de alguns dias a muitos meses. observe que os efeitos na extração de cor e taninos não são 
lineares. então influenciará as ações mecânicas (desengordurar, esmagar, socar, bombear ...) que, como no vinho tinto, podem ser praticadas ou não durante a 
vinificação. em seguida, vem a escolha do contêiner. Tudo é possível nesta área, tanto para a fermentação quanto para o envelhecimento, mesmo que a partir 
de novembro de 2011 (La RVF n ° 556), destacamos o elo privilegiado que une os frascos de terracota e a maceração de uvas brancas, associação tradicional 
na Geórgia. este elo forte não diminuiu, pelo contrário. a possível associação com lotes vinificados por prensagem direta também modifica o perfil da cuvée. 
o vinho laranja pode, portanto, ser um vinho misturado. Mas, como em qualquer outro vinho, o principal parâmetro reside na própria uva: variedade, origem, 
grau de maturidade e estado de saúde!... Leia mais em: https://www.larvf.com/vin-orange-la-revolution-des-blancs-de-maceration-enflamme-la-
planete-vin,4664673.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Pierre Citerne - 13/02/2020).

MOET HENNESSY PLANEJA PARAR DE USAR HERBICIDAS EM CHAMPAGNE EM 2020
 eMoet et Chandon, uma das casas pertencentes ao grupo LVMH, proibirá o uso de pesticidas em seus vinhedos no final do ano. Moët Hennessy 
interromperá “no final de 2020” o uso de herbicidas em todas as suas vinhas de Champagne e, em 2021, na região de Cognac, anuncia seu Ceo Philippe 
schaus.
 “no final de 2020, em Champagne, pararemos completamente os herbicidas e construiremos um novo centro de pesquisa e desenvolvimento em 
Champagne, no valor de 20 milhões de euros”, disse schaus.
 “Para o conhaque, pararemos um ano depois”, disse o gerente, que sucedeu Christophe navarre em 2017, à frente da subsidiária de vinhos e bebidas 
espirituosas do grupo de luxo LVMH. “estamos substituindo herbicidas por capina mecânica, graças principalmente a tratores e robôs elétricos”, disse ele. o 
grupo investiu em uma dúzia de tratores elétricos, desenvolvidos pela construtora Champagne, Kremer, a um custo de 200.000 euros por unidade.
éCOPÂTURAGE - de outubro a março, para não empacotar os solos encharcados, parte das vinhas será removida em pastagens ecológicas por ovelhas, disse 
stanislas Milcent, diretor de pesquisa e desenvolvimento no setor de meio ambiente. “este é um marco para as cerca de vinte casas do grupo, a maioria nascida 
nos séculos 18 e 19 e que carregam desenvolvimento sustentável em seus genes”, disse o Ceo.
 entre essas casas em Champagne estão as marcas dom Perignon, Moët e Chandon, Mercier, Ruinart, Veuve Cliquot e Krug. além de Champagne (nordeste 
da França) e da região de Cognac (sudoeste), a Moët Hennessy opera vinhedos em Provence (sudeste), espanha, argentina, Vale de napa, nos estados Unidos, 
China, Índia, austrália e nova Zelândia.
AS SOLUÇÕES NÃO SÃO AS MESMAS - ao contrário de seu concorrente Roederer, muitos dos quais vinhedos na região de Champagne são orgânicos, o Moët 
Hennessy não se converte em orgânico, o que proibiria o uso de todos os produtos fitossanitários sintéticos, herbicidas, mas também inseticidas e fungicidas.
 “não vamos procurar rótulos, queremos proteger o solo”, comenta schaus. “nosso objetivo é garantir que em 150 anos ainda estaremos produzindo os 
melhores vinhos da França”.
 o Château du Galoupet, em La Londe-les-Maures, entre Hyères e Bormes-les-Mimosas, um dos 18 cultivos classificados da Provença, comprados em 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/vin-orange-la-revolution-des-blancs-de-maceration-enflamme-la-planete-vin%2C4664673.asp
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2019 pela LVMH, vai “tornar-se orgânico”, disse ele. “O terroir permite isso de uma maneira duradoura.” Questionado sobre o uso de pesticidas, Schaus 
respondeu que o objetivo do grupo era colocar “o mínimo possível” e “onde pudermos, para não usar”, além de “ limitar o uso de cobre o máximo possível.
 dependendo da latitude, clima “, as soluções não são as mesmas” e “ninguém ainda encontrou a solução perfeita” que dispensa completamente os 
insumos químicos, acrescentou schaus. o grupo espera que seu anúncio mude todo o champanhe e ofereça suporte aos viticultores que adotam iniciativas 
semelhantes. no momento, pouco mais de 2% dos viticultores de champanhe são orgânicos. (Com aFP).. Leia mais em: https://www.larvf.com/moet-
hennessy-prevoit-de-ne-plus-utiliser-d-herbicides-en-champagne-fin-2020,4665024.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – editorial – 12/02/2020).

qUAL A DIFERENÇA ENTRE FRISANTE E ESPUMANTE?
 Qual a diferença entre frisante e espumante? Basicamente a quantidade de pressão interna na garrafa. Segundo a legislação brasileira, os frisantes 
contêm “anidrido carbônico de 1,1 até 2 atmosferas de pressão a 20ºC”. Já os espumantes precisam ter “uma pressão mínima de 4 atmosferas a 20ºC”. ou 
seja, a diferença não está no método de produção, mas “na quantidade de borbulhas”. 
 no caso dos frisantes, o gás carbônico, responsável pelas borbulhas, pode ser natural ou adicionado. no caso específico do Lambrusco – sobre o qual 
a matéria mencionada trata (os regulados pelo Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena) –, as borbulhas obrigatoriamente têm que vir de uma segunda 
fermentação natural. 
 Quando visitamos a região de Modena e redigimos a matéria comentada, algumas vinícolas começavam a utilizar o método tradicional em um ou 
outro rótulo de gama mais alta, buscando obter novas características, como maior longevidade, para seus produtos. ainda assim, não se referem a eles como 
espumantes. 
Confira a legislação que regula os diferentes vinhos espumantes no Brasil: 
• Vinho Frisante - É o vinho com graduação alcoólica de 7 a 14% em volume, com um conteúdo de anidrido carbônico de 1,1 até 2 atmosferas de pressão a 
20ºC., natural ou gaseificado... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/qual-diferenca-entre-frisante-e-espumante_12156.html (Fonte 
– Revista adeGa – Redação – 12/02/2020).

DICAS DE ENOTURISMO NA FRANÇA
 Vinícolas imperdíveis para visitar em oito famosas regiões vitivinícolas francesas! Todo amante do vinho que visita alguma região da França, mesmo 
que seja à trabalho, logo pensa em passear por vinhedos conhecendo uma bela e atrativa vinícola, desfrutando de grandes vinhos. e na França, com regiões 
vinícolas espalhadas de norte a sul e leste a oeste do país, não importa onde você vá, certamente terá um vinhedo e uma vinícola perto de você. então, assim 
que você tem a viagem programada, já pode ir vasculhando.
 Para ajudar nessa busca, adeGa apontou aqui oito das mais famosas regiões vitivinícolas francesas e indicou duas vinícolas de visita imperdível caso você 
esteja passando perto desses locais. Priorizamos “beleza” e “história” para fazer essa lista para quem quer verdadeiramente se deslumbrar seja com paisagens 
maravilhosas e ambientes acolhedores que muitas vinícolas proporcionam, ou então com o passado muitas vezes riquíssimo de alguns produtores centenários. 
e, obviamente, seus vinhos também são imperdíveis. Confira.

BORDEAUX - no sudeste da França está essa região vitivinícola mundialmente vinculada a seus históricos châteaux. o estuário de Bordeaux, nas margens 
do rio Garonne, é uma das mecas de todo enófilo. Lá estão incontáveis vinícolas, diversas históricas. obviamente, as mais visadas são as que fazem parte da 
classificação de 1855. algumas, porém, não são abertas ao público e, entre as que recebem visitantes, a maioria exige reserva prévia de horário – sendo que as 
mais requisitadas costumam ter seus horários lotados meses antes. Portanto, se há algum château que você queira muito conhecer, entre em contato primeiro 
para verificar a disponibilidade. seguem duas dicas.
 • Château Pape Clement - Propriedade do magnata Bernard Magrez, o château que leva o nome em homenagem ao seu antigo proprietário, o papa 
Clemente V fica em Péssac, a 20 minutos do centro da cidade de Bordeaux. além de uma arquitetura incrível, oferece alguns passeios que vão além do básico 
(conhecer a propriedade e provar vinhos), alguns com harmonização de queijos, outros com brincadeiras de criar um blend etc. além disso, o château é um 
hotel com poucos quartos, mas que oferece uma experiência singular..... 

https://www.larvf.com/moet-hennessy-prevoit-de-ne-plus-utiliser-d-herbicides-en-champagne-fin-2020%2C4665024.asp
https://www.larvf.com/moet-hennessy-prevoit-de-ne-plus-utiliser-d-herbicides-en-champagne-fin-2020%2C4665024.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/qual-diferenca-entre-frisante-e-espumante_12156.html
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CHAMPAGNE - a cerca de duas horas de Paris, na parte nordeste da França, fica Reims e, ao seu redor, a célebre região dos vinhos espumantes franceses, 
Champagne. em Reims e Épernay, provavelmente seus dois principais centros, estão localizadas as casas mais famosas do mundo. a avenue de Champagne, 
em Épernay, por exemplo, concentra diversas. Um dos grandes atrativos delas são suas intermináveis caves subterrâneas que abrigam milhões de garrafas. a 
maioria costuma ser aberta ao público, muitas sequer precisam de reserva (tamanha a frequência de visitantes, há horários escalonados por ordem de chegada), 
mas é sempre bom fazer contato antes. Confira duas casas belíssimas.
 • Deutz - Essa encantadora casa fica em Aÿ. Em uma primeira vista, por fora, talvez não se perceba muito do seu encanto, que apenas a estátua do 
cupido (uma de suas cuvées recebe o nome de amour) em um jardim central denuncia. a decoração do interior é esplendorosa, rica em detalhes, assim como 
seu delicado jardim que leva ao centro de produção e também à entrada das caves. ao final, uma escada iluminada por velas leva à uma antiga sala em que 
é feita a degustação. as visitas são restritas, faça contato prévio....

PROVENCE - no sudeste do país fica essa região consagrada pelos seus vinhos rosés e também por estar perto dos principais balneários franceses, a belíssima 
Côte d’azur, que abarca territórios entre Marselha e nice. É ao redor desse ambiente idílico que nascem alguns dos vinhos mais delicados da França e aí 
também se encontram algumas propriedades fascinantes, de beleza ímpar. destacamos aqui duas verdadeiramente impressionantes.
 • Château Roubine - No meio do caminho entre Marselha e Nice, o Château Roubine é uma propriedade histórica da Provence e uma das mais belas. 
além da vinícola, o local abriga um pequeno e charmoso hotel, assim como o espaço frequentemente recebe exposições de arte. ou seja, além da visita, você 
ainda pode se hospedar no local e viver alguns dias bucolicamente. as visitas precisam ser agendadas... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/
artigo/dicas-de-enoturismo-na-franca_12074.html (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo – 16/11/2019)

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/dicas-de-enoturismo-na-franca_12074.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/dicas-de-enoturismo-na-franca_12074.html
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