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3VINOTÍCIASAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO

ABS-RIO-FLAMENGO
OS VINHOS DE ALTURA DE SALTA  

12/05/2018- 19:30

Francisco Brossard apresentará vinhos 
da província de Salta, onde há os 
vinhedos mais altos do mundo.

Valor Individual: R$198,00
Inscrição: (21)2285-0497

ABS-RIO-BARRA
CURSO DE VINHOS BRASILEIROS

09 E 16/04/2018- 19:30

Ao longo de sua história, a ABS 
acompanhou a verdadeira revolução, 
em termos de qualidade, pela qual 
passou o vinho produzido no Brasil. Essa 
melhoria se deu com a implantação de 
tecnologias de ponta, reconversão dos 
vinhedos, implantação de escolas de 
enologia, experimentação de castas 
adequadas a cada local, delimitação 
de áreas específicas (Indicações 
Geográficas e Denominações de 
Origem) e muito mais.
Hoje o vinho brasileiro é exportado 
para muitos países e possui uma 
qualidade reconhecida por prêmios 
e avaliações internacionais. Porém, 
o consumidor brasileiro ainda não 
reconhece o produto nacional como 
sendo de qualidade equivalente a 
muitos importados, em parte devido 
ao desconhecimento sobre o que aqui 
produzimos. De modo a suprir essa 
lacuna, pela primeira vez, a ABS-Rio 
estará ministrando o “Curso de Vinhos 
Brasileiros” em duas aulas. O curso foi 
preparado por Roberto Rodrigues que 
irá apresentar de uma forma didática 
e será ilustrado pela degustação de 
vinhos que se encontram entre os 
melhores aqui produzidos.
 
Valor Individual: R$171,00 (sócio) e 
R$223,00 (não sócio).
Inscrição: (21)2421-9640 / abs@abs-
rio.com.br

SÃO PAULO

SBAV-SP
WINES4U PROMOVE DEGUSTAÇÃO 
DE VINHOS DO VELHO E NOVO 
MUNDO

25/04/2018- 20:00

A ideia é apresentar vinhos 
orgânicos, biodinâmicos ou naturais; 
representativos de seus terroirs. Serão 
provados 6 rótulos de diferentes 
produtores de 5 países (África do Sul, 
Austrália, Alemanha, Itália e França). 
A degustação contará com Andrew 
Crawford e Livia Martinez Mikhail, 
especialistas da WINES4U.
Andrew Crawford – realizou sua 
formação como sommelier em Hong 
Kong, onde morou por anos e faz 
parte da Sociedade de Vinhos de Hong 
Kong. Também morou na Europa, Ásia 
e Austrália (sua terra natal). Hoje mora 
no Brasil e decidiu fundar a importadora 
WINES4U para compartilhar todos 
estes anos de experiência.
Livia Martinez Mikhail – possui 
mestrado na área comercial de vinhos 
na Universidade de Bordeaux (França), 
onde morou e trabalhou por 7 anos, 
com vinhos clássicos e da forma 
tradicional do comércio bordelais. 
Voltou ao Brasil e hoje trabalha na 
WINES4U. Os participantes do evento 
terão desconto especial de 8% na 
compra dos rótulos degustados.

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

ABS-RIO-FLAMENGO
VINHOS DA ESLOVÂNIA   

11/04/2018- 19:30

- A vinícola Puklavec Family Wines 
promoverá uma degustação de seus 
vinhos da Eslovênia, na ABS-Rio, com 
apresentação de Moacir M. Martins Jr., 
gestor da marca na América Latina. 

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

ABS-RIO-FLAMENGO
CURSO DE VINHOS BRASILEIROS

17 E 24/04/2018- 19:30

Mesma programação do Curso de 
Vinhos Brasileiros na Barra

Valor Individual: R$171,00 (sócio) e 
R$223,00 (não sócio).
Inscrição: (21)2421-9640 e abs@
abs-rio.com.br

ABS-SP
PRIORATO, A REGIÃO DA LICORELLA

11/04/2018- 20:00

A palavra Prior designa a sede de 
uma ordem religiosa e no caso 
específico a magnifica abadia Scala 
Dei, dos monges cartusianos, que ali 
produziam vinhos desde o século 12. 
Vem daí a palavra Priorato, que se 
refere a um esquecido local no interior 
da Tarragona, e hoje dá o nome a 
uma das melhores regiões vinícolas da 
Espanha. 
Tudo começou com dois jovens 
sonhadores recém-formados em 
enologia, no início dos anos 80, 
René Barbier e Álvaro Palácios, que 
resolveram plantar videiras e produzir 
vinhos nas encostas do Priorato.
Hoje ambos são as estrelas máximas 
da região, produzindo vinhos como, 
respectivamente, Clos Mogador e 
L’Ermita. Aos poucos o Priorato foi 
ganhando reputação internacional e 
se tornando cada vez mais reconhecido 
pelos enófilos do mundo todo.
 Nessa ótima degustação, que 
será conduzida por Daniela Arruda, 
teremos a oportunidade de aferir 
o atual estado da vitivinicultura do 
Priorato e descobrir as razões do 
sucesso desses vinhos. Imperdível

Valor Individual: R$90,00 
(associados), R$70,00 (alunos 
associados)e R$180 (não associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br
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VINHOS DIFERENCIADOS DO CHILE
09/04/2018 - 20:00

O Chile tem uma geografia extraordinária e clima único que dá origem a 
vinhos diferenciados e excepcionais. Os vinhos chilenos oferecem qualidade 
e diversidade e são frutos tanto de um clima seco como do deserto de 
Atacama a regiões que sofrem a influência do Pacífico e dos Andes. Uma 
degustação orientada por Márcio Oliveira, Editor do VINOTICIAS, para 
provar os vinhos das várias regiões que compõem o país. 
** Após a degustação os interessados poderão adquirir os vinhos selecionados 
com 20% desconto dentro da mesma semana. 

Valor Individual e informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 
99122-6170 com Norah ou (31) 99112-7512 com Pollyana.

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

BELO HORIZONTE

10º PASSEIO ENOGASTRONÔMICO ADEGA ALENTEJANA
12/04/2018 - 16:00 ÀS 20:30

Grandes vinhos e alimentos do Chile, Portugal, Espanha e Itália.

Valor Individual e informações: R$ 130,00 (pagamento antecipado) 
R$ 150,00 (o dia do evento)
Local: DAYRELL HOTEL - Rua Espírito Santo, nº 901 - Centro - Belo Horizonte.
A renda será 100% revertida para a  SICRA - Sociedade Irmãos das Crianças.

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

QUADRIO VALTELLINA SUPERIORE 2011 DOCG NINO NEGRI – LOMBARDIA – ITÁLIA
  

 A Nino Negri é uma vinícola antiga, fundada em 1897 e que hoje faz parte do Gruppo Italiano Vini. O Gambero Rosso, Guia de 
Vinhos Italianos escreve que - “Se firma como uma Estrela de primeira grandeza”. Seus vinhos são indicados pela Carta de Vinhos 
da Itália que apresenta uma seleção dos melhores 100 vinhos italianos. Nino Negri é considerado o “Gaja da Lombardia”. Casimiro 
Maule foi considerado o “Enólogo do Ano” em 2007. Por ocasião da restauração do Castello Quadrio do século XV, Nino Negri 
quis celebrar o evento com um vinho de mesmo nome, produzido a partir de uvas das melhores vinhas de Valtellina Superiore. O 
Castelo foi doado pelo Duque de Milão a Stefano Quadrio, um valente soldado e capitão da milícia. Recebeu o título de governador 
de Valtellina, e ele escolheu como seu brasão de armas um triângulo três cubos colocados em um sinal de equilíbrio e estabilidade 
do seu poder. Ele se dedicava ao cultivo de uvas e à comercialização de vinho, contribuindo para torná-lo um importante recurso 
para o vale. As uvas ebbiolo (Chiavennasca) são vinificadas com suas cascas juntamente com uma pequena quantidade de Merlot 
com maceração de comprimento médio. O vinho é tradicionalmente vinificado, com 10 dias de maceração em tanques de inox, 
numa fermentação a frio. O vinho é maturado durante 18 meses em grandes cubas de carvalho francês e eslavo, com capacidade 
de 32-57 hectolitros, antes do engarrafamento.

Notas de Degustação: Cor rubi de boa intensidade. Com leve nota de evolução. Aromas de frutas escuras silvestres, notas de 
especiarias, com uma fina fragrância de alcaçuz e cravo, e toques de geléia de framboesa, rosa e violeta. Na boca aparece o tanino 
elegante, seco, completo e vigoroso, elegante com uma base de ameixa seca e de madeira de carvalho que permanece na boca 
por muito tempo. Notas suculentas de cerejas vermelhas, framboesas e toque de canela, emolduradas com uma acidez brilhante 
e taninos ora macios. A acidez viva e os taninos finos juntam-se ao núcleo de refrescante fruta ácida com final longo e suculento. 

Corte de 90% Chiavennasca (Nebbiolo), 10% Merlot. Final de boca prolongado. Para muitos críticos funciona como um “pequeno” Barolo.

Guarda: o vinho já pode ser bebido e a guarda recomenda é por 7 anos.

Notas de Harmonização: Ideal com pratos como risoto de cogumelos, carne de vaca braseada, cordeiro grelhado e a famosa massa de pizzoccheri à base de 
trigo sarraceno da Valtellina.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

Onde comprar: EM BH - CASA DO VINHO - End.: Loja Barro Preto - Av. Bias Fortes, 1543 – Barro Preto - Tel: (31) 3337-7177 - Estacionamento gratuito com 
entrada pela rua Goitacazes, 1020.
 Loja Mangabeiras – Av. Bandeirantes, 504 – Mangabeiras – Tel: (31) 3286-7891. 
 Blog: http://blogdacasadovinho.blogspot.com / Facebook: www.facebook.com/casadovinhobh / Site: www.casadovinho.com.br

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

http://blogdacasadovinho.blogspot.com
www.facebook.com/casadovinhobh
www.casadovinho.com.br
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MARMORELLE NEGROAMARO MALVASIA NERA 2012 – TENUTE RUBINO – PUGLIA - ITÁLIA
  
 A vinícola Mocali foi comprada na década de 50 pelo Sr. Dino Ciacci (um dos vinte e cinco promotores do Consórcio 
de Brunello di Montalcino) e foi sucedido por seu sobrinho, Ticiano Ciacci, hoje proprietário. A Azienda Mocali está 
situada no sudoeste de Montalcino, a uma altitude de 350/400 metros acima do nível do mar. Compreende cerca de 32 
hectares, dos quais 9 de vinha (6 hectares de membros Brunello di Montalcino) e 2 hectares de olival (Frantoio, Leccino 
e Moraiolo). A fazenda está situado nas colinas que cercam a cidade de Montalcino, vinhas e olivais, intercalados com 
bosques de carvalho e medronheiros. Seus vinhos são indicados pela Carta de Vinhos da Itália que apresenta uma seleção 
dos melhores 100 vinhos italianos. 

Notas de Degustação: Cor rubi de boa intensidade. Aromas de frutas escuras frescas (cereja, amora) com boa intensidade 
frutados, toques herbáceos e excelente mineralidade. Paladar com taninos macios, repetindo os aromas, fresco, vivo e 
com boa persistência. Após o desengace, as uvas são cuidadosamente selecionadas e deixadas para macerar e fermentar 
a uma temperatura controlada por aproximadamente 8 a 10 dias; a fermentação malolática ocorre em cubas de aço; 
após estabilização e filtração antes do engarrafamento. Envelhecimento em cubas de aço e 2 meses na garrafa antes de 
chegar ao mercado. Um vinho fácil de gostar e beber, com ótima relação de preço x prazer.

Guarda: o vinho já pode ser bebido e a guarda recomenda é por 5 anos.

Notas de Harmonização: ideal com pratos de carne vermelha, massas com molhos fortes (funghi sechi, trufas), carnes 
(caças, cordeiro, cortes mais duros de carne de boi) ensopadas e bem condimentadas, carnes de caça de todos tipos 
(coelho, vitela, cordeiro, etc.), queijos médio a curados.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

Onde comprar: EM BH - CASA DO VINHO - End.: Loja Barro Preto - Av. Bias Fortes, 1543 – Barro Preto - Tel: (31) 3337-
7177 - Estacionamento gratuito com entrada pela rua Goitacazes, 1020.
 Loja Mangabeiras – Av. Bandeirantes, 504 – Mangabeiras – Tel: (31) 3286-7891. 
 Blog: http://blogdacasadovinho.blogspot.com / Facebook: www.facebook.com/casadovinhobh / Site: www.casadovinho.com.br

http://blogdacasadovinho.blogspot.com
www.facebook.com/casadovinhobh
www.casadovinho.com.br
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 Apesar de ter construído um império, Napoleão não brilhava pela sua reputação como um gourmet 
refinado. Suas refeições eram geralmente engolidas em menos de 15 minutos, criando muitas vezes um 
momento de silêncio entre os convidados para seus banquetes. 
 No entanto, Napoleão é conhecido pela sua predileção pelo Gevrey-Chambertin, um dos maiores vinhos 
da Borgonha. Era o seu vinho favorito, o seu vinho bebido praticamente todo dia, que o seguia em todas as 
campanhas militares, mesmo no calor das batalhas mais terríveis. Era o vinho do imperador. 
 Levado para a campanha do Egito, Napoleão não conseguiu consumir todas as garrafas e as garrafas 
foram trazidas de volta para a França, e o vinho sempre estava muito bom, apesar dos calores sofridos, o que 
confirmou seu status como um excelente vinho de guarda. Durante o frio da campanha russa, em 1812, o 
ajudante-de-campo de Napoleão guardava uma garrafa deste vinho junto ao corpo para servir ao Imperador 
na temperatura ideal.
 Então a grande pergunta que não quer calar é se Napoleão foi então um excelente provador de vinhos? 
Fiel aos seus velhos hábitos, ele nunca deixou de misturar seu Chambertin com um volume equivalente de água !!!
 Dizem que foi por beber uma taça de Chambertin no dia da batalha de Waterloo que Napoleão conheceu a derrota. Causa pequena, grandes consequências, 
esta anedota é a ilustração napoleônica do “efeito borboleta”. Os ingleses, vitoriosos em Waterloo propõem outra versão: dizem que Napoleão teria abusado 
de seu vinho favorito na noite anterior à batalha e que estava bêbado em combate, o que o fez cair de seu cavalo. 
 Além de Chambertin, Napoleão não desdenhava uma taça de champanhe, nunca esquecendo de acrescentar pelo menos a mesma quantidade d´água a 
ela: era o que ele chamava de sua “limonada”. Como pode ser visto, o imperador estava longe de ser um conhecedor e é digno de nota que citações famosas 
relacionadas ao vinho são atribuídas a ele, erroneamente, é claro.

Aqui estão as duas mais conhecidas:
 Sobre Champagne - “Eu o mereço na vitória, eu preciso dele na derrota”. A frase seria de na realidade de Christian Pol Roger, proprietário da maison Pol 
Roger.
 “Nada mostra a cor rosa do futuro como contemplar através de um copo de Chambertin.” Que seria na realidade de Alexandre Dumas
 Se o Imperador abusou de seus Chambertins ao longo de sua vida, ele também contribuiu para a reputação mundial deste vinho único. Mas não conte 
com os borgonheses para chamá-lo de imperador dos vinhos! Lá, cada parcela é um império !! 
 O vinho Chambertin é produzido a partir de vinhas localizadas em encostas suaves. O solo é calcário e enriquecido com marga ferruginosa. Muito 
encorpado, sápido, desenvolve uma grande complexidade aromática. O paladar é vivo e profundo, de cor de rubi intensa, que encanta a vista. Os aromas 
são poderosos e distintos. Quando o vinho é jovem, evoca cereja preta, alcaçuz e trufa. Após quinze anos de evolução, as notas de couro e frutas cristalizadas 
aparecem e mostram que o vinho ganha muito com a guarda.

As melhores safras do Chambertin Grand Cru:
2010, 2009, 2006, 2005, 2002, 2001, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1993, 1991, 1990, 1989, 1988, 1985, 1983, 1979.
CARACTERÍSTICAS DOS VINHOS - sua cor é brilhante, do rubi escuro para a cereja preta. Seus aromas sugerem framboesa, groselha preta, alcaçuz, 
especiarias. Também podem aparecer a rosa, a violeta, o musgo e a vegetação rasteira. No paladar o poder, a opulência e a elegância unem-se para compor 
um corpo inteiro e complexo, cheio de seiva e carne voluptuosa, destinado a pelo menos dez anos de guarda. 

O VINHO DO IMPERADOR
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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DICAS PARA DEGUSTAÇÃO - símbolos dos grandes vinhos de Pinot Noir, poderosos, viris, complexos e intensos, os Grands Crus de Gevrey-Chambertin 
pedem pratos nobres e complexos na harmonização, para que o confronto permaneça equilibrado. É claro que os pratos de caça serão bem-vindos, grelhados 
ou, melhor ainda, em molho de vinho. O poder de seus taninos permitirá esse choque de texturas. A complexidade aromática e especialmente sua opulência 
fazendo a diferença. O cordeiro em molho, o coq au vinho, aves de caça e costela podem ser grandes acompanhamentos, para não mencionar os queijos de 
casca maturada, bem emolduradas por seu poder e persistência aromática.
TEMPERATURA DE SERVIÇO: 12 a 14° C em vinho relativamente jovem, 15 a 16° C para um vinho mais maduro.

ÁREAS DE PRODUÇÃO (1 hectare (ha) = 10.000 m2)
CHAMBERTIN: 13,62 ha 
CHAMBERTIN-CLOS DE BEZE: 14,67 ha
CHAPELLE-CHAMBERTIN: 5,48 ha
CHARMES-CHAMBERTIN: 28,43 ha
GRIOTTE-CHAMBERTIN: 2,65 ha
LATRICIÈRES-CHAMBERTIN: 7,31 ha
MAZIS-CHAMBERTIN: 8,27 ha
RUCHOTTES-CHAMBERTIN: 3,25 ha
MAZOYÈRES-CHAMBERTIN: 1,82 ha

 Entretanto, a paixão de Napoleão por vinhos não ficou restrita a este grande tinto. “Torturado” pelos ingleses, que lhe serviam vinhos de Bordeaux, uma 
garrafa do Grand Constance de 1821, que o imperador provou durante sua prisão na ilha St. Helena, marcou a paixão de Napoleão por vinhos de sobremesa. 
O imperador desfrutou de uma pequena taça deste vinho, de vez em quando nos últimos anos de sua vida. O memorialista do Imperador - Emmanuel de Las 
Cases, era o responsável pelo fornecimento. O vinho Grand Constance é produzido - ainda hoje – pela vinícola Klein Constantia, fundada em 1685. Um vinho 
popular na maioria dos reinos europeus nos séculos XVIII e XIX, já que Frederico II da Prússia e Otto Von Bismarck eram seus consumidores fervorosos.
 A literatura também celebra os méritos deste belo vinho. O autor de Olivier Twist, Charles Dickens, fala do “apoio que um copo de Constance e um 
biscoito caseiro traz”, em seu último romance. Charles Baudelaire refere-se a ele em seu poema XXVI – “Ned non satiata” das Flores do Mal.
 Da próxima vez que for provar um Chambertin, ou uma taça do Vin de Constance, lembre-se de Napoleão e erga um brinde! Saúde!!!
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

“O CAMINHO PARA OS NOBRES 
RIESLINGS”- POR JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 06/04/2018

 NEmbora a opinião da crítica especializada seja uma referência importante, 
nem sempre o gosto do consumidor segue a mesma direção. Um bom exemplo é o 
que ocorre com os brancos alemães, em particular os elaborados com a uva riesling.
Estão longe de ser sucesso de público, mas são, seguramente, sucesso de crítica.
 A predileção dos “experts” se apoia, sobretudo, na utilização da riesling, rainha 
das castas brancas, que raramente consegue expressar suas virtudes fora de seu 
habitat natural. Com elegância, frescor e ótima capacidade de envelhecimento - 
atingem décadas - certos rieslings alemães são uma saudável exceção ao que se vê 
atualmente mundo afora, onde chardonnays e sauvignons, só para se ater às castas 
mais usadas, chegam a 14% ou 14,5% de álcool e baixa acidez, índices que tendem 
a torná-los pesados e enjoativos. Brancos secos, meio secos e alguns dos melhores 
vinhos doces do planeta são uma festa para o paladar, com uma quase inigualável 
vocação à mesa. Sua afinidade com sopas frias, frutos do mar e peixes - da sofisticada 
cozinha japonesa aos pratos condimentados da culinária thai -, continuando até as 
sobremesas, engrandece qualquer refeição.
 A despeito de todos os predicados e do fato de serem exaltados por tantos 
formadores de opinião, esses vinhos não têm a penetração que merecem por ainda 
sofrerem preconceito pela imagem ruim remanescente das malfadadas garrafas azuis 
que iludiram consumidores mundo afora - não somente os brasileiros caíram nessa 
conversa - em meados da década de 1980. A bem da verdade, há outros entraves: 
vinhos brancos têm menos apelo e é difícil decifrar e memorizar os rótulos alemães.
 Nada, porém, que um pouquinho de força de vontade não consiga contornar. 
Compensa. O primeiro passo é saber que os vinhos alemães são divididos em quatro 
categorias. As duas primeiras, em nível crescente de qualidade, a DeutscherTafelwein 
(tafelwein significa vinho de mesa, o mesmo que “vin de table” na França), é uma 
mistura de vinhos de zonas e uvas indeterminadas; e a ligeiramente superior, a 
Landwein, (land é área/zona), equivalente a vinho regional, são perda de tempo. 
Sobram, então, duas que merecem realmente atenção: a Qualitätswein (QbA), 
literalmente, vinho de qualidade, e a Qualitätswein mit Prädikat, (QmP), que é a 
anterior - bons para o dia a dia, mas não muito mais do que isso - com distinção 
e contempla o que existe de melhor na Alemanha. Ambas são controladas por um 
comitê oficial (confiável), recebendo um número de aprovação (AP), que atesta que o 
vinho foi produzido a partir de castas autorizadas e que as uvas atingiram um padrão 
mínimo de maturação e provêm de uma das 13 regiões demarcadas do país. A rigor, 
parar por aqui não resolve o problema por inteiro, em especial por não garantir que 

SELEÇÃO DE ARTIGOS

se trata de um vinho realmente seco, dúvida comum quando se trata de brancos 
alemães. O que define esse padrão é a palavra “trocken” que quer dizer seco.
 Há mais de cem mil viticultores na Alemanha e 75% deles não vinificam, 
vendendo suas uvas por quilo para terceiros. Os melhores vinhos vêm, sem dúvida 
e como em qualquer lugar, das vinícolas que têm o vinhedo e cuidam dele para 
extrair a melhor matéria-prima, conseguindo atingir um bom padrão de qualidade. 
Para identificá-las é preciso outra vez enfrentar aquela sucessão de consoantes e, 
com o auxílio de uma lupa, procurar no rótulo o termo “Gutsabfüllung”, que denota 
que as uvas são da propriedade e que o produtor as colheu, vinificou e engarrafou 
(o correspondente a “mis em bouteille au domaine” ou “au château” na França). 
Inferiores, “Erzeugerabfüllung” é empregado para vinhos de cooperativas e “Abfüller” 
para negociantes e engarrafadores. 
 No que se refere à riesling, o papel do produtor é essencial e há uma boa leva 
deles espalhados pelo país, mas duas regiões se destacam por se beneficiarem de 
condições naturais de solo e clima particularmente apropriados ao cultivo, Rheingau 
e Mosel. Não por acaso é onde essa casta predomina em relação às demais, com 
mais de 78% e 61% da área plantada, respectivamente, superando o que existe de 
vinhedos da branca müller-thurgau (está decrescendo ao longo dos anos) e da tinta 
pinot noir (em ascensão), duas variedades importantes na Alemanha.
 Rheingau tem na sua ponta leste a cidade de Wiesbaden, onde o Reno 
interrompe seu curso em direção ao norte, seguindo por 30 quilômetros a oeste 
até retomar seu fluxo normal no sentido setentrional até desaguar em Roterdã, na 
Holanda.
 Essa extravagância da natureza permite que as encostas situadas na margem 
direita sejam expostas ao sul, condição que lhes permite receber mais insolação e 
elemento fundamental para que as uvas amadureçam melhor numa zona fria como 
é o Rheingau.
 Em termos de geográficos - está nas vizinhanças do paralelo 50, assim com 
Rheingau -, Mosel é uma região limite para o cultivo de uvas. A boa maturação dos 
frutos depende, em grande parte, de um trabalho quase heroico dos vinhateiros, 
conjugando preciosamente os requisitos de localização ao longo de encostas íngremes 
formadas por solos xistosos (que guardam o calor do sol), com a melhor exposição 
solar e a proximidade do rio (muito sinuoso), o que atenua a ampla oscilação térmica 
entre o dia e a noite destas latitudes, ao mesmo tempo em que suas águas ajudam a 
refletir a luz do sol.

Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5434017/o-caminho-para-os-
nobres-rieslings#  * Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país 
e colunista do jornal Valor Econômico. Escreve também para a Revista Prazeres da 
Mesa.

http://www.valor.com.br/cultura/5434017/o-caminho-para-os-nobres-rieslings%23
http://www.valor.com.br/cultura/5434017/o-caminho-para-os-nobres-rieslings%23
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“O FILÉ INFALÍVEL”- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 08/04/2018

 O que não entra na moda, nem sai, fica ali para quem quiser comer bem. Passei a semana pensando sobre um dilema, meio banal, mas que me incomodou: um 
restaurante o que é? O lugar em que está, sua comida, a soma dos dois...?
 Eu conheço o Freddy tem umas décadas, já mudou de lugar algumas vezes, mas consegue uma proeza: remontou seu ambiente num estilo o segundo império francês 
contra-ataca, com luzes halógenas num apart-hotel do Itaim Bibi. Mas continua inarredável na cortesia do serviço e não se afasta nada da execução de pratos clássicos, 
despudoradamente rococós, sem vergonha alguma de apresentar crêpes Suzettes flambados na mesa, filés altos à Chateaubriand, steak Diane.
 Não tem o charme da localização do La Casserole, mas com alguma imaginação se pode pensar que lá fora está a margem direita do Sena.
 O que não entra na moda, nem sai, fica ali para quem quiser comer bem. Achei minha resposta: um restaurante é sua comida.
 É menos comum do que parece esta constância. Alguns restaurantes mudam de cara e entram em declínio, pois o endereço, o entorno, eram parte de sua expressão, 
como o Acrópoles fora do Bom Retiro, que não foi reconhecido pelos frequentadores.
 O Rei do Filet (conhecido como Filet do Moraes) não sei como anda, mas fui uma vez na alameda Santos e era outra coisa. Já o Ponto Chic vive bem sua duplicidade 
(a palavra exata é bilocação) no largo do Paissandu e no Paraíso. Não tem fórmula, nem explicação.
 Enquanto remoía ideias, comer sozinho é levar sua cabeça para passear, não me decepcionei com o belo steak au poivre e batatas ao creme, ah, este gratin dauphinois 
quase me desvia a atenção da carne, comfort food de enciclopédia. Posso jantar só ele.
 Normalmente eu recomendaria um vinho da região de Bordeaux para esta alegria, mas decidi por um sul-africano. As batatas cremosas e amanteigadas, a carne, o 
vinho, isto tudo é um prazer guloso que eu chamaria de harmonização tântrica.
 Como explicar os vinhos feitos com syrahs, cabernets e merlots da África do Sul? Não é pinotage que se produz lá? Quando um país está se firmando no mundo dos 
vinhos ajuda bem ter um carro-chefe, a bandeira de uma variedade de uva. 
 A Argentina teve a malbec, o Chile a carménère, o Uruguai a tannat e a África do Sul, a pinotage. Mas, depois que se firmam na memória do consumidor como origem 
de bons vinhos, esses países começam a ficar prisioneiros destas mesmas castas que foram suas abre-alas.
 A pinotage é uma uva criada em 1925, um cruzamento de pinot noir com hermitage (conhecida na Europa por cinsault). Já deu o que tinha que dar. Na África do Sul, 
há excelentes tintos feitos à base de cabernet sauvignon e syrah, brancos maravilhosos de chenin blanc (que devia ser a uva símbolo sul-africana), vinhos doces excelentes 
e as pessoas só pensam em pinotage quando falam no país.

FREDDY - onde: r. Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi, tel. 3167-0977
quando: seg. a sex., das 12h às 15h e das 19h às 24h; sáb., das 19h às 24h; dom., das 12h às 17h.

OUSE UMA UVA - Chenin blanc quase ninguém conhece, é cultivada no Vale do Loire, sua origem, em escala cada vez menor e deu muito certo na África do Sul. Swartland 
então, a região, ninguém sabe apontar no mapa, mas gerou um “buzz” considerável nos últimos anos entre os enosabichões.
 Quando estive na África do Sul, tentei visitar Chris Mullineux e o vinicultor me respondeu cordial por email: “se quiser vir almoçar terei muito prazer, mas tenho zero 
garrafas para vender”.
 Fui à melhor loja de vinhos da Cidade do Cabo e consegui duas. Depois, num restaurante estrelado, provei mais três. O que acontece com seus vinhos? A resposta é 
fácil, ele é um produtor cultuado, seus vinhos são deliciosos, os sommeliers nova-iorquinos gostaram, e quando isto acontece, some tudo.
 Meu coração disparou quando vi que a Wines4you, importadora nova, conseguiu trazer quatro dos seus rótulos e mais três de outro produtor da mesma região que 
não conhecia, o Mount Abora. 
 O Saffraan é um daqueles vinhos dos grandes goles, descomplicado e generoso, puro cinsault, refinado. O Mount Abora Koggelbos é um chenin intenso, propositalmente 
concentrado sem ser corpulento, que sussurra bacalhau para fazer companhia.
 Os Kloof Street de Mullineux, branco (chenin) e tinto (syrah, cinsault, carignan, tinta barroca e grenache) são num estilo límpido e bons de beber. Não consigo disfarçar 
meu entusiasmo, não é?

VINHOS DA SEMANA: 1) Koggelbos Mount Abora (R$ 79). (2) Safraan (R$ 79). (3) Old Vine Chenin Kloof Street (R$ 82). (4) Swartland Rouge Kloof Street (R$ 82). www.
wines4u.com.br * valores de referência. Leia o artigo completo em:   https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/04/o-file-infalivel.shtml Luiz Horta - 
Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos no Jornal Folha de São Paulo.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/04/o-file-infalivel.shtml
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“A MATURAÇÃO IDEAL VARIA DE ACORDO COM A OPINIÃO, NÃO PELO MOMENTO”- POR ERIC ASIMOV
NEW YORK TIMES - 29/03/2018

 É comum ouvir os comerciantes de vinho dizerem que cada propriedade colhe suas uvas no ponto de maturação perfeita. Mas esse momento realmente existe?
 Tal como acontece com muito no vinho, o que é de fato subjetivo é freqüentemente apresentado como objetivo. Assim como não existe momento perfeito para abrir 
uma garrafa, e não existe um comprimento ideal para envelhecer um vinho, nenhum conjunto particular de condições define a maturação perfeita. Tudo depende da intenção 
e gosto do produtor e juntamente com as condições da safra, e talvez um pouco de sorte.
 Os motivos do comerciante e os desejos do consumidor inevitavelmente colidem. Amamos o vinho, mas somos inerentemente céticos sobre qualquer pessoa no 
mercado que alega ter feito qualquer coisa no momento certo. Assim como no jornalismo, em que gerações de repórteres foram ensinados a nunca assumir uma coisa - nem 
mesmo que suas mães os amem -, tais afirmações devem suscitar dúvidas.
 Eu estava pensando sobre o amadurecimento nas últimas semanas enquanto provávamos vários exemplos de Rosso di Montalcino, o irmão mais novo do renomado 
Brunello di Montalcino. Cada uma das três garrafas que sugeri, da safra de 2015, parecia exibir um grau diferente de maturação. Cada um, dependendo do gosto do 
consumidor, pode ser considerado como tendo sido feito com uvas devidamente amadurecidas.
 Estes foram os três Rosso di Montalcinos: La Torre, Le Potazzine e Lisini. Cada vinho, como é exigido de todos os Rossos e Brunellos di Montalcino, foi feito 
inteiramente da uva sangiovese. Às vezes, essa regra causou frustração em alguns produtores de Montalcino, que há 20 anos procuravam suavizar a acidez naturalmente 
alta da sangiovese, escurecendo sua característica cor rubi e relaxar sua austeridade muitas vezes angular, adicionando uvas internacionais como merlot, syrah ou cabernet 
sauvignon.
 Esses esforços fora das regras caíram em escândalo em 2008. Desde então, os produtores de Montalcino, pelo menos aparentemente, se reconciliaram com a regra 
sangiovesa e recorreram a métodos legais, se não sempre palatáveis, para atingir seus objetivos.
 Entre esses métodos, eles podem envelhecer o vinho em pequenos barris de carvalho novo, o que pode intensificar a cor. Francamente, nunca entendi a fixação com 
cores escuras no vinho tinto. Alguns dos maiores vinhos da Borgonha, Barolo e Sangiovese são bastante pálidos.
Você pensaria que os produtores apontariam para pálidos, em vez de escuros. Mas eles ouviram de consultores que os consumidores preferem tintos mais escuros. O absurdo 
aparentemente flui em ambas as direções.
 Os produtores também podem tentar resolver algumas das suas preocupações na vinha, através de como eles gerenciam a copa das folhas, que podem ser organizadas 
não apenas para permitir um movimento constante de ar, reduzindo a susceptibilidade a doenças, mas também para sombrear as uvas do sol, ou para permitir mais luz solar 
direta, afetando a taxa na qual as uvas amadurecem. Eles podem variar o rendimento das videiras, através da poda ou desbaste de cachos de uva, que podem atingir maior 
ou menor intensidade nos vinhos. E eles podem manipular aromas, sabores e texturas simplesmente decidindo quando colher as uvas.
 Fico feliz em dizer que não acho que nenhum desses três produtores esteja preocupado com as características naturais da sangiovese, uma das melhores uvas do 
mundo. Cada um desses vinhos mostrou ampla evidência da acidez vibrante da sangiovese. Eles também eram naturalmente tânicos, o que significa que eles demonstraram 
os verdadeiros taninos da uva, em vez dos taninos amargos que podem ser transmitidos por novos barris de carvalho. E eles mostraram os verdadeiros sabores e caráter de 
sangiovese, não mitigados pelo novo carvalho.
 Mas cada garrafa parecia aderir a uma definição diferente de maturação. Pareceu-me, a julgar estritamente pelo vinho, que o Rosso de La Torre fora colhido o mais 
cedo possível. Suas características dominantes eram frescor e pureza de aromas e sabores. Adorei sua mineralidade e amargor. Na atual linguagem do vinho, os sommeliers 
podem se referir a este vinho como “crocante”, como morder uma maçã suculenta na qual a doçura e a acidez eram precisamente equilibradas. 
 No outro extremo deste espectro reconhecidamente estreito, o Lisini Rosso parece muito mais maduro. A fruta é um pouco mais doce, como se você não estivesse 
mordendo uma fruta fresca, mas talvez mergulhando em alguma compota. É também mais tânico, como se o suco das uvas recém-esmagadas houvesse macerado por mais 
tempo com as peles com tanino, ou talvez as cascas das uvas fossem um pouco mais grossas e contivessem mais compostos tânicos. Eu não chamaria essas uvas maduras 
por qualquer meio. Vinhos feitos de uvas maduras seriam abertamente enfeitados, com menos acidez. Eles podem se sentir grossos, dar uma impressão de doçura e falta de 
entusiasmo. Algumas pessoas gostam deles, mas não eu. 
 O Rosso de Le Potazzine parecia ter um meio-termo. Ele oferecia o estalo ácido do La Torre, mas era ainda mais tânico do que o Lisini. A fruta não era doce, mas os 
sabores pareciam mais escuros, com quase um tom de alcaçuz. Todos esses vinhos melhoraram com a comida, fettuccine Bolognese, mas Le Potazzine realmente floresceu, 
misturando-se lindamente com o rico molho de carne.
 Qual é a diferença? O Brunello envelhece por mais tempo, quatro anos antes de poder ser liberado, dos quais um mínimo de dois deve estar em barris. O Rosso 
só precisa ser envelhecido um ano antes do lançamento. Estes são geralmente envelhecidos em barris de carvalho. Os produtores muitas vezes optam por usar a fruta de 
vinhas mais jovens ou de locais menores em seus Rossos, ou uvas que simplesmente não se encaixam na mistura de seu Brunello. Embora os profissionais de marketing 
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frequentemente tentem capitalizar a fama de Brunello ao se referir a Rossos como “Baby Brunellos”, é melhor aceitar a Rossos em seus próprios termos. 
São vinhos mais leves, frescos e fáceis de desbravar, mais acessíveis sem envelhecimento, embora alguns evoluam e melhorem com o passar dos anos. Eles geralmente não 
exigem contemplação, e o que há de errado com isso? A delícia é sua própria recompensa. Tenho notado entre alguns consumidores uma tendência a descartar os vinhos 
de Montalcino em geral, de alguma forma, não sendo autênticos o suficiente, da mesma forma que muitos zombaram de Bordeaux. 
 Por favor. Como qualquer região vinícola do mundo, Montalcino tem sua parcela de poseurs, manipuladores e fabricantes. Mas os bons vinhos são ótimos e lindos e 
não devem ser desprezados.
 Sozinhos, os tintos italianos mais tradicionais podem ter um gosto ácido, tânico e amargo sem comida. Eles são feitos para a mesa, não como coquetéis ou aperitivos. 
Enquanto aproveitava esses três vinhos para a oportunidade que eles ofereciam para falar sobre maturação, outros fatores também desempenham um papel. Os solos 
irão influenciar os sabores; as uvas provenientes de locais mais pesados de argila serão mais frutíferas e densas, enquanto as de locais com mais calcário poderão ser mais 
aromáticas e menos frutadas. A altitude da vinha desempenha um papel, assim como a sorte. Com isso, quero dizer que algumas coisas estão fora do controle do produtor. 
Uma equipe de colhedores de uva pode não estar disponível no momento em que o produtor quer colher. Esse atraso inesperado pode resultar em uvas mais maduras do 
que o previsto. 
 Mas o fator mais importante é a intenção. Cada um desses vinhos, acreditava, representava a intenção do produtor, e cada um deles diferia. Então, quando você ouvir 
o próximo comerciante cantar sobre a “maturação perfeita” das uvas, simplesmente saiba que os profissionais de marketing devem adicionar uma cláusula à sua afirmação: 
“em nossa opinião”. Leia mais em: https://www.nytimes.com/2018/03/29/dining/drinks/wine-school-rosso-di-montalcino.html

https://www.nytimes.com/2018/03/29/dining/drinks/wine-school-rosso-di-montalcino.html
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“O CARVALHO FRANCÊS E AS FLORESTAS DE TERROIR”- POR PEDRO GARCIAS 
FUGAS - 31/03/2018

 O segredo de um branco ou de um tinto estagiado em barricas de carvalho não está só nas castas, no solo e no clima da região onde são produzidas as 
uvas. A origem da madeira também é decisiva. Tal como nas vinhas, o conceito de florestas de terroir já entrou no léxico do negócio do vinho. 
 Os grandes vinhos, tintos e brancos, estagiam em barricas de carvalho. Ainda não se inventou melhor vasilhame e dificilmente se inventará. A porosidade 
da madeira permite uma boa micro-oxigenação do vinho, os taninos da madeira ajudam a polimerizar os taninos do vinho e a tosta acrescenta novos aromas 
e sabores. 
 Dito isto, escrever num rótulo que o vinho passou 12 meses em barricas de carvalho francês, americano ou russo, novas ou usadas, é como referir que 
um determinado tinto foi feito de uvas tintas. Só visitando algumas florestas de carvalho, assistindo a todo o ciclo de produção numa tanoaria e provando os 
mesmos vinhos estagiados em madeiras diferentes se percebe que por trás de cada barrica há história (uma longa história, na verdade) e uma infinidade de 
pequenos e grandes detalhes que podem fazer toda a diferença no resultado final de um vinho. Como as uvas, nem todo o carvalho é igual. E, tal como nas 
vinhas, também faz sentido falar em floresta de terroir.
 Terroir. Apesar de pequena, esta é a palavra mágica do mundo do vinho, pelo menos no chamado “Velho Mundo” do vinho. Tinha que ser francesa. Como 
vigneron (vitivinicultor), por exemplo. São palavras que não só soam bem como dizem tudo.
 A França é a pátria das grandes castas, dos grandes vinhos e também das melhores florestas de carvalho. Ao todo, são cerca de 11 milhões de hectares 
de florestas públicas. Destas, cerca de quatro milhões são de carvalho. A sua gestão (fiscalização, limpeza e venda) é assegurada pela ONF, Office National des 
Forêts, de acordo com três objectivos: atender às necessidades da indústria e das populações, preservar o meio ambiente e acolher visitantes. Todos os anos, 
este organismo lança leilões de parcelas de floresta com árvores para abater. Mas cada parcela abatida é substituída por uma nova, que germina de forma 
natural graças às bolotas das árvores mais velhas. De modo que a floresta nunca entra em défice, sendo explorada de forma sustentável. É um sistema de gestão 
notável que assenta em práticas seculares.
Entre o nascimento de um carvalho e a utilização da sua madeira para estagiar um vinho podem passar 150 a 200 anos. Um bom carvalho chega a custar mais 
de 1500 euros e só dá para fazer 10 a 12 barricas de 225 litros, a medida mais fabricada. Mas nenhuma madeira se perde. É tudo aproveitado, até o serrim. 
Mais: os franceses são tão criativos que até fazem cremes e perfumes com extracto de carvalho.
 É o caso do grupo Charlois, empresa familiar com mais de 200 anos que trabalha com carvalho em sectores como o vinho, os caminhos-de-ferro e 
a cosmética. Proprietário das conhecidas tanoarias Berthomieu e Ermitage, entre outras, produz cerca de 80 mil barricas por ano. Destas, cerca de mil são 
vendidas em Portugal. O grupo conta com um português na sua administração, Nuno Cadete, que é o responsável pela gestão das duas marcas na Ásia, Europa 
e América do sul.
 O cliente nacional mais antigo é Anselmo Mendes, que chegou a ser representante da marca. Hoje, já não comercializa barricas, mas continua a colaborar 
com a empresa francesa em experiências com diferentes madeiras, tostas e castas. Depois de uma primeira fase de experiências com a casta Alvarinho, Anselmo 
Mendes, já em parceria com Diogo Lopes, enólogo residente da Adegamãe, em Lisboa, foi estendendo os testes a outras variedades, como a Arinto, a Alicante 
Bouschet e a Touriga Nacional. O mesmo vinho era posto a estagiar em barricas de diferentes tanoarias com tostas semelhantes e ao longo do seu estágio ia 
sendo provado e avaliado. Hoje, com base neste histórico, os dois enólogos, sempre que fazem um vinho, já sabem à partida qual é a floresta, a barrica e a 
tosta que melhor se adequam ao perfil desejado.
 Não é marketing: o terroir da floresta, conjugado com a forma como é feito o estágio e cura da madeira e o seu tratamento final (pré-tosta a vapor e 
tosta a fogo) fazem toda a diferença. Numa viagem recente a Sancerre, a pátria da Sauvignon Blanc, com uma incursão à floresta de Bertranges e uma visita à 
tanoaria Berthomieu, pudemos testar o mesmo vinho estagiado em barricas de diferentes florestas e o resultado foi surpreendente.
 A tosta tem um papel importante, sobretudo nos sabores que acrescenta ao vinho, mas o que é mesmo decisivo é o tipo de grão do carvalho. O impacto 
da espécie, do solo e do clima na qualidade da madeira é semelhante ao impacto da casta, do solo e do clima no vinho. Diferentes madeiras originam diferentes 
perfis de vinho.
 Por exemplo, os carvalhos da floresta de Nevers, no centro de França, crescem em colinas suaves, em solos ricos húmidos, e têm um grão regular e 
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apertado. É um tipo de madeira que não fornece muita estrutura ao vinho, mas que ajuda a preservar a sua frescura natural, acrescentando-lhe também 
alguma doçura. A floresta de Allier, por seu lado, apesar de próxima da de Nevers, cresce em solos diferentes e o grão da madeira é ainda mais apertado. As 
barricas com este carvalho respeitam a fruta dos vinhos e aportam-lhe bons taninos e estrutura. Noutra floresta importante, a de Vosges, no Nordeste de França, 
já perto da fronteira com a Alemanha, os carvalhos são mais altos e o grão da madeira é mais fino, o que ajuda a suavizar os taninos do vinho, proporcionando 
ainda uma sensação de boca mais rica.
 Próximo de Nevers, a floresta de Bertranges (oito mil hectares) distingue-se das suas vizinhas por estar povoada essencialmente com carvalhos da espécie 
Petrea, que, devido à natureza dos solos, crescem menos. Mas o seu grão é muito fino e os vinhos são mais puros. Está quase nos antípodas da floresta de 
Tronçais, na região de Allier. É uma das florestas mais famosas de França. Foi mandada plantar por Luís XIX, para alimentar a construção naval da marinha 
francesa. Graças à riqueza dos solos e ao clima, de influência marítima, os seus carvalhos são muito altos. Os vinhos estagiados em barricas de Tronçais ganham 
aromas subtis e uma grande estrutura tânica, pelo que necessitam de longos estágios, para afinarem melhor. Podem ser indicados para castas como a Cabernet 
Sauvignon ou a Baga, por exemplo. Mas, se a ideia é obter brancos muito precisos e que reflictam sem máscaras a essência da casta, Bertranges pode ser a 
opção certa. Pelo menos com a Sauvignon Blanc de Sancerre resulta. Vinhos estagiados em barricas novas mostram ao final de alguns meses uma riqueza e 
uma pureza extraordinárias, sem marcas desagradáveis da madeira. Só vendo e provando se acredita.

 Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/03/31/fugas/noticia/o-carvalho-frances-e-as-florestas-de-terroir-1808313 

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público, jornal a que está 
ligado desde a sua fundação, em 1990. É também produtor de vinho e azeite no concelho de Vila Nova de Foz Côa, na sub-região do Douro Superior. (Fonte: 
http://fugas.publico.pt).

https://www.publico.pt/2018/03/31/fugas/noticia/o-carvalho-frances-e-as-florestas-de-terroir-1808313
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“MANEIRAS DE AMAR SEU GEWURZ”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 30/03/2018

 Gewürztraminer ou gue-vurz-tra-mi-ner. Dificil de falar e fácil de gostar (ou não?). A Gewürz (para os íntimos) tem um aroma tão marcante que suscita amor à primeira 
aspirada ou enfado ao segundo gole. Niguém é indiferente à esta casta de origem germânica, que tem sua expressão mais emblemática nos solos argilosos da Alsácia 
(França). Seus bagos de casca rosada geram um vinho branco de cor intensa e quase sempre com açucar residual, que o coloca em categorias que vão de off-dry (quase 
seco), meio-doce ou doce. A palavra alemã gewürz quer dizer “especiaria”, mas neste caso não vem de aromas de especiarias e sim da exuberância aromática do vinho.
 As reações opostas ao Gewürz são suscitadas justamente por este ser um “carro alegórico”, com inconfundíveis notas de lichias e rosas, com textura cremosa meio-
doce. Este perfil indiscreto também nos remete subliminarmente à infância e a feminilidade, o que rende alguns narizes torcidos. Ótimo como aperitivo é à mesa, contudo, 
que a Gewürz brilha, como um esplêndido curinga, oferecendo um amplo leque de possibilidades. Aos que o amam, vão aqui mais algumas formas para você degustar este 
amor, e aos que os que não o levam a sério, é hora de rever conceitos à luz da enogastronomia.
 Harmonização - Dizer que Gewürztraminer vai bem com comida asiática, além de clichê é tão vago quanto a Ásia. Independente da receita ou teor de doçura do vinho, 
vão aqui algumas dicas de ingredientes “amigos do Gewürz”:
- Alcachofras.
- Molhos ou doces à base de mel e nozes.
- Chutneys.
- Receitas com leite de coco.
- Receitas ou reduções com frutas como lichias, tamadindo, manga, banana, abacaxi, côco, goiaba e mamão.
- Espinafre.
- Receitas com capim limão e jasmim.
- Abóbora.
- Gengibre.
- Currys em geral.
- Receitas ou molhos à base de amendoim, como o molho Satay.

Para os secos
- Pato com laranja - talvez a melhor de todas as harmonizações com Gewürztraminer!
- Trufas com ovos - pela riqueza aromatica.
- Frios com um toque doce: speck, panceta, san danielle (evite os muito salgados 
como alguns tipos de salame).
- Omeletes e ovos em geral.
- Quiche lorraine e quiche alsacienne.
- Spaghetti carbonara.
- Massas com bottarga.
- Polenta cremosa com queijo ou cogumelos.
- Sopas cremosas em geral.
- Sopas com frutos do mar: sopa de siri, sopa de caranguejo, bisque de lagosta, sopa 
de ostras.
- Aspargos grelhados com ovos.
- Melão com presunto.
- Raclette.
- Purê de maçã
- Pizzas. Pizzas!? Sim, experimente com pizzas com queijos fortes (gorgonzola), 
cogumelos ou frios. Só evite à todo custo o tomate, que é inimigo da Gewürz.

Para os meio-doces
Aqui reinam as receitas tailandesas e indianas, mas não apenas:
- Pad Thai.
- Tom Kha Kai (sopa de frango em leite de coco).
- Pratos ao tempero tandoori.
- Pratos ao molho satay.
- Pratos ao molho de curry.
- Pratos ao molho de teriyaki.
- Tacos e comida mexicana apimentada em geral.
- Carne de porco com molho agridoce.
- Frutas cristalizadas.
- Frutas frescas.
- Panetone.
Para os doces
- Foie gras quente ou frio.
- Doce de abóbora com coco.
- Goiabada com queijo.
- Queijos fortes: munster, roquefort, stilton, gosgonzola dolce.
- Estrudel de maçã.
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Provei 8 Gewürztraminer que estão em nosso mercado, fechamos o resultado:
Gewurztraminer Steingrubler 2006, Domaine Barmes-Buecher Alsacia-França (Porto a Porto/Casa Flora, www.casaflora.com.br). Amarelo dourado, intenso, brilhante. 
Aroma rico, de damasco, rosas, lichias, nota de abacaxi e baunilha. Paladar denso, untuoso, meio-doce, com bom frescor, muito puro e longo. No auge, maravilhoso. Nota: 
94 pontos.
Gewurztraminer Reserva Clos des Capucins 2011, Domaine Weinbach, Alsacia-França (Grand Cru (www.grandcru.com.br). Amarelopalha com reflexos esverdeados. 
Aroma deboa complexidade, floral, com notas de frutas cristalizadas, frutas e flores brancas, pêssegos, pêra, rosas, lichias. Paladar de textura untuosa, com bom frescor, 14% 
de álcool, longo. Jovem, ainda deve crescer. Nota 92 pontos
Gewurztraminer Kastelaz 2010, Elena Walch, Alto Adige-Itália (Decanter, www.decanter.com.br). Amarelo palha claro e brilhante. Bastante aromático, limpo e 
elegante, muito floral, com notas de especiarias e ervas doces, zimbro, mel, abricó, mineral salgado. Paladar quente, seco e alcoólico, com 15% de álcool, ótima acidez, 
muito longo. Nota: 91 pontos
Gewurztraminer Cuvée Réserve 2009, Martin Schaetzel, Alsacia-França (Viníssimo, www.vinissimo.com.br) Amarelo palha com reflexos dourados.Aroma rico, com 
notas de mel, flores e frutas brancas, especiarias, nota erbácea de eucalipto. Paladar macio, off-dry, com leve doçura, 13% de álcool, acidez equilibrada, longo. Intenso, 
excelente no estilo meio-seco. Nota: 91 pontos
Gewurztraminer “Hugel” 2011,  Hugel, Alsacia-França (World Wine, www.worldwine.com.br). Amarelo palha claro brilhante. Aroma elegante e fresco, com ótima 
tipicidade da casta, muito floral, com rosas, notas fruta das de laranjas, manga e lichas, mel, especiarias, gengibre. Paladar leve e fresco, 14% de álcool, bastante macio, 
acidez moderada, sem perder o perfeito equilibrio, longo e delicioso. Nota: 89 pontos
Gewurztraminer Gustave Lorentz 2011, Gustave Lorentz, Alsacia-França (Vinhos do Mundo, www.vinhosdomundo.com.br). Amarelo dourado claro. Aroma floral, 
com notas de rosas e violetas, frutas cítricas, laranja, lichias, maçã. Paladar leve, fresco e fácil de beber, meio-doce,   com doçura aparente e bem integrada, 13% de álcool, 
acidez equilibrada. Nota: 87 pontos
Gewurztraminer Dopff & Fils 2012, P.E Dopff & Fils, Alsacia-França (Mistral, www.mistral.com.br) Amarelo palha muito claro, brilhante. Aroma delicado e elegante, 
de frutas e flores brancas, melão, pêra, acácia, elderflower (flor de sabugueiro). Paladar leve, off-dry, com uma nota de doçura sem ser demi-sec, acidez moderada, 13% de 
álcool, conjunto delicado e equilibrado. Nota: 87 pontos
Gewurztraminer Lês Faitiéres 2009, Lês Faitiéres, Alsacia-França (Casa do Vinho, www.casadovinho.com.br). Amarelo palha muito claro, brilhante. Aroma penetrante 
com muita tipicidade, lichias, rosas, frutas brancas maduras, pêra, jasmim. Paladar macio, demi-sec, com uma nota de doçura bem aparecente, 13% de álcool, acidez baixa, 
simples mas toda a tipicidade e com bom custo-benefício. Nota: 86 pontos.

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/mil-maneiras-de-amar-seu-gewurz 
 Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com / Facebook – vinhocommarcelocopello  / Instagram – marcelocopello / http://www.
marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/mil-maneiras-de-amar-seu-gewurz
www.marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
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VIAGENS

05 A 16 DE ABRIL 2018 – GUATEMALA, 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA

 Desta vez a opção não é um 
destino exclusivo de vinho, mas de 
boa e ancestral culinária e ainda 
maior legado histórico e cultural 
do período pré-hispânico, o 
GastroCultural GUATEMALA, O 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA a 
ser realizado entre os dias 5 a 16 
ABR 2018. É um programa mais 
leve, sem tantas visitas e longos 
deslocamentos, com duração de 
11 noites.
 Internamente pegamos um 
voo ida e volta a Flores, lá bem 
ao norte a região de amplas e 
profundas florestas de El Petén 
onde se encontram os importantes 
sítios arqueológicos de Yaxhá e 

Tikal, este último o maior do Mundo Maia, chamado da Cidade Perdida.
 E depois, no sul nos movimentamos entre a capital Cidade de Guatemala, 
a Antígua Guatemala, Patrimônio da Humanidade, e o Lago Atitlán considerado 
um dos mais lindos no planeta. Conheceremos mais sobre o café, um dos 
mais reconhecidos no mundo, e faremos duas oficinas culinárias com duas 
chefs bem reconhecidas da comida típica e tradicional guatemalteca, além de 
também conviver com as mulheres tecedoras descendentes dos maias.

Mais informações: Zênithe Travelclub - (31) 3225-7773, ou operacoes@zenithe.
tur.br

02 A 08 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO 
SUL DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO

 No interior de São Paulo 
e Minas Gerais se concentra 
uma produção vinícola 
maravilhosa! Não perca a 
oportunidade de participar 
deste Roteiro orientado 
por Ana Maria Gazzola, 
uma expert em vinhos, 
em que serão visitadas as 
principais vinícolas que estão 
revolucionando a indústria 
do vinho a partir da adoção 
da técnica de dupla poda. 
Desta forma os produtores 
podem colher as uvas nos 
meses secos do inverno, 
quando nas outras regiões 
do hemisfério sul a colheita 
se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos durante 
o nosso verão. Além dos vinhos, a região vem despontando como produtora 
de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de queijos de 
qualidade.

Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

PROGRAME-SE: VEM AÍ O MALBEC DAY
 Emblemática uva da Argentina ganha destaque na capital paulista. Neste dia 19 de Abril, a Wofa - Wines of Argentina, promove o Malbec Day, evento 
voltado para especialistas e amantes de vinho. A iniciativa, realizada em São Paulo, já é tradicional no calendário do setor e trata como protagonista a uva 
homônima e que dá nome ao projeto. A programação conta ainda com música, food trucks e degustações. Acontece na Casa Traffo, na Vila Olímpia, das 18h30 
às 22 h; e os ingressos estão a venda pelo www.foodpass.com.br, por R$ 50. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 22/03/2018).

A HISTÓRIA DA MALBEC
 Novo rótulo de Catena é inspirado na evolução da variedade tradicional argentina. A Bodega Catena Zapata revelou um novo design de rótulos para o Malbec 
Argentino 2015, inspirado na história da sua variedade principal, contada através de quatro mulheres simbólicas.
 O novo rótulo, criado por Adrianna Catena, homenageia a Malbec, suas raízes na França e posterior ascensão na Argentina. A obra de arte foi feita por Rick Shaefer 
e o design por Stranger & Stranger. O rótulo retrata quatro figuras femininas que incorporam diferentes marcos na história da casta.
 A primeira mulher, que simboliza o nascimento da Malbec, é Eleanor da Aquitânia. A segunda mulher é a imigrante, simbolizando o movimento dos colonos da Europa 
para o Novo Mundo. A terceira mulher simboliza a filoxera, que dizimou videiras europeias no final do século XIX. A última mulher, representando o presente, é Adrianna 
Catena, que dá nome ao vinhedo mais famoso de Catena, plantado por Nicolás Catena Zapata em Gualtallary com o objetivo de encontrar o local mais interessante para 
cultivar videiras em Mendoza. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 28/03/2018).

DONA ANTONIA E SUA IMPORTÃNCIA NO DOURO 
 Dona Antónia morreu aos 85 anos, deixando uma herança de mais de 20 quintas pelo Douro. Escolhi a figura de dona Antónia Adelaide Ferreira para terminar esta 
série de vinhos e mulheres, que publiquei aqui em todo o mês de março. Dona Ferreirinha, como era conhecida, tem uma história de pioneirismo, de empreendedorismo e 
de preocupação com o próximo que, mesmo nos dias de hoje, ainda são raros. O que falar do século 19, quando ela viveu. Outro fator para a sua escolha é que, em sua 
época, o Douro já elaborava os vinhos do Porto, que são o par perfeito para os chocolates desta Semana Santa.
 A importância de dona Ferreirinha pode ser medida pela comoção que marcou seu enterro, em 26 de março de 1896. De acordo com o livro “Dona Antónia”, que 
ganhei de Francisco Olazabal, um dos seus descendentes, atualmente à frente da Quinta do Vale Meão, seu cortejo foi seguido por mais de 300 mil pessoas. Muitos se 
ajoelhavam e choravam quando o caixão passava.
 Dona Antónia morreu aos 85 anos, deixando uma herança de mais de 20 quintas pelo Douro. O Vale Meão foi uma das últimas propriedades que ela comprou, no 
então muito distante Douro Superior. Foi desta quinta, alias, que décadas depois de sua morte, nasceu o hoje mítico Barca Velha.
 A história de dona Antónia nos vinhos começa com a viuvez, que a fez assumir os negócios da família – os Ferreiras já produziam e vendiam vinhos desde o século 18. 
E ela fez crescer, como poucos, estes domínios, com vinhedos, no Douro, e também com armazéns, com pipas cheias de vinho, em Vila Nova de Gaia. Ela viveu na época da 
filoxera, praga que deixou muitos viticultores arruinados. Sua resposta foi não só comprar terras como os vinhos, para ajudar os produtores falidos. Daí ganhou a fama de 
mulher piedosa, de alma generosa. Seu lado empreendedor também era forte, o que a levou a negociar com muitos poderosos na época, e a investir na modernização dos 
vinhedos e no seu replantio.
 Ela foi muito próxima do barão de Forrester, outra figura marcante no Douro, responsável pelos primeiros mapas dos vinhedos desta região. Com sorte, dona Antónia 
sobreviveu ao naufrágio no trecho chamado de Calchão da Valeira, no qual o barão veio a falecer. Dizem que as moedas de ouro, que ele levava no bolso, o fizeram afundar. 
Quanto a dona Antónia, as saias do vestido a ajudaram a boiar e chegar às margens do rio Douro, numa época em que o rio ainda era muito revolto (atualmente, barragens 
permitem a navegação segura por lá).
 Outra história com ares de romance é a fuga de dona Antónia para Vigo e, depois, para Londres, como maneira de defender sua filha Maria Assunção do duque de 
Saldanha. Desde quando a menina tinha 11 anos, o duque queria promover o seu casamento com o seu filho. Diante das negativas de dona Antónia, alegando, inclusive 
a pouca idade da menina, o duque formou uma delegação e invadiu a Quinta de Travessos, para raptar Maria Assunção e forçá-la ao casamento. Por sorte, as duas não 
estavam na quinta. Na versão do duque, foi apenas uma visita.

VINHO E CULTURA
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 Entre as quintas de dona Antónia, estão o Valado, o Vesúvio, o Meão, a das Figueiras, de Aciprestes e Tua. Em 1987, os herdeiros de dona Ferreirinha vendem a 
empresa e a marca Ferreira para a Sogrape. Algumas quintas, no entanto, não entram no negócio. Assim, alguns descendentes de dona Antónia hoje têm as suas próprias 
quintas. Dois exemplos são a Quinta do Valado e a Quinta do Vale Meão. (Fonte: ISTO É DINHEIRO - Suzana Barelli – 30/03/2018).

7 RUAS PARA CONHECER PARIS
 Lindas ruas para conhecer em Paris não faltam. Flanar em Paris pode te render grandes descobertas. Paris é uma ótima cidade para ser explorada a pé, já que tem 
muitos lugares e ruas imperdíveis. E algumas ruas simplesmente se destacam mais do que os outras.
 Então se você quer conhecer alguma delas, resolvi mostrar 7 ruas para conhecer em Paris, que são imperdíveis (na minha opinião). E não se assuste se não encontrar a 
Champs-Élysées entre elas. E meu modo de classificação não é somente pela beleza, mas pela história. Algumas delas você pode achar somente um mercado ao céu aberto, 
mas tem tantos fatos incríveis por trás, que aí que está a beleza dela.

Cour du Commerce Saint-André - Começamos a lista com as ruas para conhecer em Paris com um beco. Sim, em Paris beco também é considerado rua (essa sou eu 
falando). Neste famoso beco do século 18 você encontrará o primeiro café da cidade, o Le Procope. Eu já disse que ele é um dos Cafés mais famosos de Paris, e é também 
o café mais antigo, fundado em 1686.  Era frequentado por figuras emblemáticas do século 18, como Voltaire e Benjamin Franklin. Outros endereços célebres se encontram 
ali, como o disputadíssimo melhor chocolate quente de Paris entre La Jacobine e Un Dimanche à Paris, e o bar Odeon.

Rue Cremieux - Esta sem dúvida, se não é a rua mais bonita de Paris, é a mais colorida. A Rue Cremieux fica pertinho da Gare de Lyon e da Bastille. É uma linda rua de 
paralelepípedos, com suas casas em lindos tons de amarelo, rosa, verde, e muito mais. Carinhosamente apelidada de “Notting Hill de Paris”, com suas fachadas coloridas, 
vasos de plantas, bicicletas. É para caminhar sem pressa e apreciar esta rua “pitoresca” no meio da agitação da vizinhança.

Rue de l’Abreuvoir - Eu já falei dessa rua, que é sem dúvidas uma das ruas mais bonitas de Paris, senão a número 1. Vira um lindo jardim na primavera e vira um tobogã 
quando neva, esta rua sinuosa é puro charme rústico. Localizada em Montmartre, não poderia estar em lugar melhor. No topo da rua fica a La Maison Rose, ótimo para um 
brinde. Afinal em Paris, o que não faltam são motivos para comemorar.

Rue des Rosiers - Não deixe de visitar o Marais (bairro judeu) e de brinde a Rue des Rosiers e seus encantos. O bairro Judeu é um cartão-postal dos tempos da Idade Média. 
Com suas ruas estreitas, sinagogas, falafel (L’As du Falafel é altamente recomendado), padarias kosher e delicatessens, boutiques e lindos pátios internos. Não se assuste 
com a fila do L’As du Falafel, vai compensar. E de sobremesa não faltam opções, como os macarons artesanais Damyel.

Rue Lepic - Montmartre tem algumas das ruas mais bonitas de Paris, e a Rue Lepic é uma delas. E essa com certeza é também uma das ruas com mais história. Depois de 
visitar o Moulin Rouge, comece a descobrir os encantos da Rue Lepic. Você encontrará muitas lojas de souvenirs (melhor preço e qualidade). Você encontrará o Café des Deux 
Moulins, onde Amèlie trabalhou no filme com o mesmo nome. Se você quiser comer um bom hambúrguer, o Le French Burger é bem reputado (100% dos ingredientes vêm 
dos mercados da Rue Lepic). O bistrô histórico La Pomponette também vale a visita. A rua faz uma curvinha, e ela não acaba não. Vai até depois do Le Moulin de la Galette, 
um dos pontos turísticos de Montmartre.

Rue Montorgueil - Localizada no centro de Paris, é considerada a rua mais “gostosa” da Cidade Luz. A rua tem uma atmosfera de mercado de rua aberto, com seus muitos 
bares e restaurantes. É uma ótima rua para dar um passeio, e o melhor, é somente para pedestres (cadeirantes são bem-vindos). São três quadras, onde você encontrará 
algumas das melhores lojas de alimentos, padarias, lojas de chocolate e lojas de utensílios de cozinha em Paris. Não esqueça de ir de barriga vazia, assim você poderá provar 
muitas delícias. Ahh, a primeira boulangerie (padaria) de Paris, a Maison Stohrer (1730) está ali também.

Rue Mouffetard - Localizado no Quartier Latin, o Bairro Latino, esta rua estreita sinuosa é cheia de bares, cafés e restaurantes BBB, que agrada a todos. É ali que se encontra 
o mercado que o escritor Ernest Hemingway descreveu em seu livro: Uma Festa Móvel. A Rue Mouffetard fica pertinho do rio Sena e da Catedral Notre-Dame. (Fonte- https://
www.viajoteca.com/ruas-para-conhecer-em-paris/ )

www.viajoteca.com/ruas-para-conhecer-em-paris/
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