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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão 
ai mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 
786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 chegamos a 
mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos 
e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
 Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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CHATEAU STE MICHELLE CHARDONNAY 2012 – COLUMBIA VALLEY – WASHINGTON ESTATE - ESTADOS 
UNIDOS
 
 Fundada em 1912 pelo barão de madeira de Seattle, Frederick Stimson. Em 1967, sob o lendário produtor 
de vinhos Andre Tchelistcheff, uma nova linha de vinhos de vinífera premium foi introduzida, chamada Ste. Michelle 
Vintners. As primeiras videiras foram plantadas no Cold Creek Vineyard, no leste de Washington, em 1972. Quatro 
anos depois, Ste. Michelle Vintners construiu um Chateau de vinhos de estilo francês em Woodinville e mudou o 
nome para Chateau Ste. Michelle. Desde então, combinam as tradições vinícolas do Velho Mundo com a inovação 
do Novo Mundo. O Chateau Ste. Michelle é uma das poucas vinícolas premium do mundo com duas vinícolas de 
última geração, uma para o Tintos e uma para Branco. Os brancos são feitos no Chateau em Woodinville, WA, 
enquanto os Tintos são feitos na adega de Canoe Ridge Estate no leste de Washington. O Chateau Ste Michelle 
mistura uvas Chardonnay de vinhedos em todo o Columbia Valley para fazer este vinho complexo e instigante. 
Estagiou por mais de seis meses em uma mistura de barricas de carvalho francês e americano.

Corte de uvas: Chardonnay 100%

Notas de Degustação: Cor amarelo com reflexos dourados, brilhante. Aromas de frutas amarelas como damasco 
e nectarina, evoluindo em camadas para toques de própolis e flor de laranjeira, mostrando que o vinho evoluiu 
durante a guarda. No paladar o corpo é médio, com boa acidez e bom equilíbrio. Fim de boca muito agradável. 
Fácil de beber e gostar, com perfil gastronômico.

Estimativa de Guarda: para beber. O vinho está no ponto!

Notas de Harmonização: Crustáceos, camarões, peixes como salmão, vieiras, carnes brancas como aves, carne suína, queijos meio maduros.

Serviço: servir entre 10 e 12ºC. 13,5% de álcool.

Faixa de Preço - $$$$

Importado pela WINEBRANDS – Em BH – Cíntia Almeida - Tel.: (31) 98785-9624.
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CHATEAU TRINCAUD BORDEAUX SUPERIEUR 2014 – BORDEAUX - FRANÇA
 
 O Chateau Trincaud está localizado na margem direita de Bordeaux, em um grande planalto na vila de Bonzac. 
A adega foi construída em 1860 no topo do planalto com vista panorâmica das vinhas em Pomerol e Saint-Emilion a 
partir da varanda. O terroir cobria 12 hectares de terreno com estrutura de solo de argila, solo calcário e substrato de 
cascalho vermelho. A umidade excessiva do solo foi completamente drenada, o que forçou as videiras a extrair seus 
nutrientes de um solo mais profundo. A idade média das vinhas na vinha é de 45 anos.
 O Chateau Trincaud é propriedade da família François Janoueix, originária de uma vila chamada “Corrèze” 
no centro da França. Eles começaram seus negócios de vinho na região de Margaux de Medoc já em 1898 e foram 
transmitidos de geração em geração. A família agora possui mais de 100 hectares de vinhedos e mais de uma dúzia 
de vinícolas em nove denominações na França.
 O vinho é amadurecido por fermentação principal combinada em tanques de aço inoxidável ou concreto e 
depois envelhecido por 15 meses em tanques de aço inoxidável ou concreto.

Corte de uvas: Combinação de uvas 60% Merlot, 40% Cabernet Franc.

Notas de Degustação: Cor rubi com mostra de ligeira evolução. Aroma de frutas escuras como cassis e ameixa de 
média intensidade. Num segundo momento aparecem as notas de terra úmida, couro, tabaco e café. Paladar com 
boa complexidade, repetindo os aromas percebidos. Taninos macios e corpo médio. Fim de boca de boa persistência.

Estimativa de Guarda: já está pronto.

Notas de Harmonização: Carnes vermelhas grelhadas ou assadas, Costeletas de cordeiro na brasa, Costelinha 
de porco ao molho barbecue; Carnes com molhos de funghi, Queijos com cura média. Acompanhou muito bem um 
Steak au Poivre com Batatas Rústicas.

Serviço: servir entre 16 e 18ºC. Em dias mais quentes, experimente baixar a temperatura para os 16ºC de forma a realçar mais o seu lado frutado.

Faixa de Preço - $$

Em BH: CASA DO VINHO - End.: Loja Barro Preto - Av. Bias Fortes, 1543 – Barro Preto – Belo Horizonte (MG) - Tel: (31) 3337-7177 I Loja 
Mangabeiras – Av. Bandeirantes, 504 – Mangabeiras – Tel: (31) 3286-7891.
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 Tenho escrito sobre países onde a paisagem, a topografia, a composição do solo e a orografia desenharam a vinha, impondo-se de forma plena em suas linhas 
finas. E certas regiões, mais raras, foi a atividade vitivinícola que deu forma ao território. Onde, sem a mão humana, a vista não seria a mesma. Na Côte Vermeille, no sul 
dos Pirenéus Orientais, isso é óbvio. Existe o reino das denominações de Collioure e Banyuls. Climas, paisagens e vinhos contrastantes, os vinhedos de Banyuls e Collioure 
merecem ser colocados ali, nem que seja para admirar a beleza dos terroirs.
 É um caminho de pedra discreto que segue ao longo da costa e mergulha na vinha em socalcos, não muito longe de Cerbère. A luz da manhã mostra o trabalho dos 
enólogos escultores que cavaram o xisto da montanha para formar uma infinidade de terraços onde as vinhas lutam para crescer. Longe das multidões de praias, o caminho 
da alfândega que percorre a costa de Cadaquès, na Espanha, a Argelès-sur-Mer, passando por Port-Vendres e a magnífica cidade de Collioure, oferece, sem dúvida, uma 
das melhores vistas do vinhedo mediterrâneo. O íngreme caminho percorre cerca de 25 km e atravessa os terrenos na encosta da falésia. O panorama é de tirar o fôlego! 
Do lado do mar, você poderá descobrir enseadas habitualmente acessíveis de barco, ou locais intocados, como o sítio classificado de Anse de Paulilles e a sua praia Bernardi, 
onde não deve hesitar em saborear a gastronomia do Clos de Paulilles.
 Depois de contornar Cap-Béar, a vista abrange a enseada do porto de Port-Vendres, que deve atravessar e depois continuar em direção a Collioure, depois Argelès-
sur-Mer. Para quem quiser, é possível voltar de barco graças aos vários ônibus desses dois portos para voltar a Banyuls. Se o caminho da costa é um dos mais belos para 
admirar as vinhas que mergulham no mar, outros são igualmente notáveis. Assim, o famoso GR 10 que atravessa os Pirenéus de leste a oeste parte de Banyuls para se juntar 
ao País Basco. Muito mais curto, o Sentier de la Liberté atravessa as vinhas em socalcos e passa perto do museu Maillol (observação: o escultor está enterrado na porta ao 
lado).
 Na Côte Vermeille, na fronteira com a Espanha, as vinhas descem as colinas para o Mediterrâneo desde a Antiguidade. Mas, hoje, o desinteresse pelos vinhos doces 
ameaça esta paisagem
 Do alto das colinas íngremes, as vinhas caem para o Mediterrâneo, ou quase. As parcelas, localizadas em socalcos artificiais, aqui referidos como “joelhos”, permitem o 
cultivo plano das vinhas, que são permeadas com canais de pedra que facilitam o escoamento da água. Porque, se a seca pode ser severa no verão, os eventos tempestuosos 
do outono, comuns na área do Mediterrâneo, são violentos e resultam em chuvas tempestuosas. A água, então, lava a terra e devasta tudo.
 Nessas encostas íngremes, toda uma rede de canais e fossos com seu fundo pedregoso ajuda a prevenir a erosão e a canalizar as águas. O mais espantoso, talvez, 
neste emaranhado de paredes de pedra - toda a vinha contaria cerca de 5.000 km, uma “verdadeira Muralha da China”. Essas interseções em forma de pés de galinha 
revelam uma hierarquia sofisticada: nas agulhas “mestras”, mais largas e construídas na direção da encosta, chegam os canais “secundários” que, por sua vez, desnudam 
as parcelas na diagonal. Esta geometria extraordinária pode ser melhor admirada no inverno, quando a paisagem está nua, quando faltam as folhas da videira.
 O sistema remonta a tempos distantes, quando os romanos, talvez os fenícios que estiveram na região antes deles, no século 7 aC, se estabeleceram ali, construindo 
vilas e cidades, cultivando os campos, construindo também a Via Domitia que unia a Itália à Espanha. Por mais de dois milênios, portanto, os homens moldaram a paisagem 
e propuseram essa arquitetura única, montando pedras com a mão para estruturar o terroir.
 É claro que as encostas deste vinhedo, o mais meridional da França e que percorre quatro municípios (Collioure, Banyuls-sur-Mer, Port-Vendres e Cerbère), não são 
as mais íngremes do mundo, nem mesmo do país. Podem, no entanto, atingir os 50° - “mais de 80% da vinha está a mais de 30° de declive e apenas 10% é plana.
UMA MECANIZAÇÃO IMPOSSÍVEL - Conhecemos outras vinhas onde a mera perspectiva da vindima deixa o visitante tonto, como a vinha mais a norte da Alsácia, o 
grand cru de Rangen, que exige amarração para a vindima, com inclinações de 45° a 55°. Até 60° para as vinhas de Côte-Rôtie, a norte do vale do Rhône, e, entre os 
vizinhos italianos, o território deslumbrante de Cinque Terre, na Ligúria, onde as vinhas caem no mar e onde alguns viticultores instalaram, na década de 1980, um pequeno 
monotrilho de cremalheira e pinhão para transportar as uvas recém-colhidas.
 Aqui, em Collioure e Banuyls, não há mecanização possível, devido aos declives mas, também à rede de “agouilles” (joelhos). Mulas e mulas trabalharam nos talhões, 
mas este sistema, tão amigo do ambiente quanto possível, é caro e nem sempre é fácil manobrar e virar uma mula que puxa o seu implemento em parcelas muitas vezes 
minúsculas pode ser um risco.
 Este vinhedo fragmentado ocupa uma pequena área - 1.350 ha - que é pouco se comparada a vizinhos, como Fitou, na categoria de “vinho tranquilo”, cerca de 2.500 
ha, ou Rivesaltes em vinho doce natural, em 5.000 ha. De fato, na mesma área geográfica, existem três denominações de origem controlada (e um IGP Côte Vermeille): 
Banyuls, entre as mais antigas da França, em 1936; Banyuls Grand Cru, em 1962; e Collioure, para os tintos em 1971, para os rosés em 1991 e para os brancos em 2003.
 Mas, e esta é uma especificidade deste território, o viticultor pode reclamar várias denominações para a mesma vinha. Pode, com as mesmas variedades de uvas - 

COLLIOURE, BANYULS: UM VINHEDO À BEIRA-MAR
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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principalmente Grenache Noir, Carignan, Syrah, Mourvèdre para os tintos; grenaches brancas e cinzas (gris), macabeu, tourbat e vermentino para os brancos - e no mesmo 
terreno, opte por vinificar um vinho tranquilo, collioure, nas suas três cores, ou banyuls, um vinho doce natural.
 Se Collioure é injustamente mais conhecido por suas anchovas, das quais é a capital - o porto representava até 80% das anchovas francesas - do que por seus vinhos, 
Banyuls sem dúvida deve sua notoriedade aos vinhos doces. Foi ainda no século passado que a aristocracia do vinho doce, como Sauternes, Tokays, entre outros, esteve no 
cardápio de muitos hospitais, pelo seu lado restaurador, saudável, que permitia combater a hipoglicemia.
 Mas a moda desses vinhos doces passou - a culpa da caça ao açúcar, a falha do sabor e da mudança de hábitos, a falha, finalmente, de uma imagem antiquada, o fim 
do chamado “Aperitivo do vovô ”… Os viticultores locais provavelmente não sabiam se comunicar como os produtores do Porto. Em quarenta anos, as vendas desses vinhos, 
doces no paladar, mas que contêm mais de 15 ou 16 graus de álcool, caíram 80% na França. Além disto, o Muscat de Rivesaltes, um vizinho de Banyuls, é particularmente 
caro. Caro e antiquado, binômio da extinção ...
 Em Banyuls-sur-Mer e Collioure, o afluxo de turistas, que provam a beleza do local, entre “lagoa e montanha”, o encanto destas aldeias costeiras, refugiados nas 
pequenas baías que os abrigam, com, em particular, o castelo e o porto fortificado de Collioure, permite aos visitantes provar a qualidade dos vinhos. É aqui também que os 
adeptos do fauvismo, os pintores Matisse e Derain, começaram a trabalhar no início do século XX.
 Mas o alto tráfego turístico não salva tudo. E os vinhos doces tornaram-se amargos. As vinhas estão encolhendo, cerca de cinquenta hectares a cada ano. Os 
vinicultores vendem, se aposentam sem compradores, e o vinhedo nas alturas de Cerbère, na fronteira com a Espanha, é comido por manchas verdes - a grama que reclama 
seus direitos em lotes abandonados. O que está em jogo aqui é tanto a preservação da vinha como da paisagem.
 Portanto, para os viticultores locais, chegou a hora de recuperá-lo. Uma reconquista de terras, e dos consumidores, incluindo os mais próximos deles. No programa 
desta reconquista, com base no crowdfunding, a salvaguarda da vinha, o acompanhamento dos viticultores à agroecologia, a formação também na alvenaria em pedras 
secas e, claro, a promoção comercial, com nomeadamente o quinquagésimo aniversário da Collioure Tinto DOP, previsto para 2021.
 Cabe aos viticultores encontrar os recursos para louvar a frescura da altitude, as rajadas de vento, a Tramontana em particular, que traz vivacidade e presença aos seus 
vinhos, aos tintos que mantêm e aos brancos leves. Há o xisto, a influência do mar, que permite evitar as ondas quentes comuns 10 quilómetros mais a norte, na planície, e 
no final, tudo isto traz a elegância e a finesse aos taninos. Em outras palavras, o futuro deste vinhedo está na taça dos conhecedores que sabem valorizar elegância, e não 
nas mãos do consumismo do que está na moda !!! Saúde !!! (Resultado de pesquisas na internet).
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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

“CONFRARIA DOS BONS TEMPOS” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 28/08/2020

 Desprendimento na escolha da garrafa que se juntará a dos confrades deve 
ser regra incontornável. O objetivo é surpreender favoravelmente, sem se preocupar 
com o que vai receber em troca.
 Reunir-se em torno de algumas garrafas de vinho virou cada vez mais um 
hábito saudável entre brasileiros. O caráter convivial e de compartilhamento que 
o vinho incita, associado ao respeito que ele merece, ensejou o aparecimento de 
tantas confrarias, grupos de degustação, ou seja, lá de que maneira mais informal 
esses encontros possam ser chamados.
 Na impossibilidade de fazê-lo ao vivo por conta do período de distanciamento 
social que estamos vivendo, o jeito tem sido se reunir virtualmente através de 
plataformas de videoconferência. Vale eleger um tema e cada participante abrir e 
desfrutar um vinho diferente, assim como se organizar antecipadamente a tempo de 
todos terem à mão o mesmo vinho. Virtuais ou presenciais (até meses atrás), nessas 
ocasiões o mote é o vinho, mas o ato de se reunir só faz sentido se houver calor humano, 
comunhão entre pessoas... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.
com/eu-e/coluna/jorge-lucki-o-carater-convivial-e-de-compartilhamento-
do-vinho.ghtml

“5 MOTIVOS PARA VOCÊ GOSTAR DE ESPUMANTE 
BRASILEIRO” - MARCELO COPELLO

VINOTECA – BACO MULTIMÍDIA - 23/08/2011

 Todos comentam que nossos espumantes são ótimos, mas que os leva a ser 
tão bons?
1º temos tradição: O Brasil já faz espumantes há mais de 100 anos, desde 1913, 
quando foi fundada a Peterlongo
2º temos natureza: A Serra Gaúcha, tem clima e solo ideias para espumantes, 
com Clima temperado e úmido e solos mais ácidos. A sub-região de Pinto Bandeira 
já é reconhecido como a região de nossos espumantes “Grand Crus”, e a acaba de 
receber sua IP - Indicação de Procedência, a primeira para espumantes no hemisfério 
sul.
3º temos a técnica: Elaboramos aqui com maestria espumantes pelo mesmo 
processo e com os mesmos tipos de uvas usadas na região de Champagne na França
4º temos o reconhecimento: Nossos vinhos já conquistaram milhares de medalhas 
em concursos nacionais internacionais. Este ano, na 9a edição da Grande Prova 
Vinhos do Brasil, maior concurso de vinhos brasileiros disponíveis no mercado, já 
estamos recebendo amostras inscritas e esperamos mais 1.000 vinhos brasileiros. 
Neste concurso os espumantes sempre são destaque, conquistando centenas de 
medalhas de ouro e duplo-ouro.
5º temos mercado: O consumo de espumantes no Brasil (brasileiros e importados) é 
crescente e da ordem de 22 milhões de litros. Os espumantes brasileiros detêm cerca 
de 77%* deste mercado. .............. Os brasileiros estão descobrindo e prestigiando 
nossos espumantes.
 Um dia, ainda quero ver toda casa brasileira com um espumante nacional 
sempre na geladeira. Quando a visita chegar vão oferecer: aceita um cafezinho ou 
um espumante?.... Leia a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.
com/post/5-motivos-para-voce-gostar-de-espumante-brasileiro

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-o-carater-convivial-e-de-compartilhamento-do-vinho.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-o-carater-convivial-e-de-compartilhamento-do-vinho.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-o-carater-convivial-e-de-compartilhamento-do-vinho.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/5-motivos-para-voce-gostar-de-espumante-brasileiro
http://www.marcelocopello.com/post/5-motivos-para-voce-gostar-de-espumante-brasileiro
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“BOTRYTIS CINEREA: O FUNGO DO BEM” - SUZANA BARELLI 
REVISTA MENU - 23/08/2020

 Nunca um fungo é tão esperado no vinhedo como a minúscula Botrytis cinerea. Ela é a única de sua espécie que é benéfica, muito benéfica, aliás, para o vinho. 
Chega, sorrateira, entre os meses de setembro e novembro, nos vinhedos ao sul de Bordeaux e ataca as uvas lá cultivadas, principalmente a branca sémillon. É seletiva e 
escolhe, uma a uma, qual bago irá picar e deixar sua marca, que são pequeninos pontos cinza, além de deixar a casca da uva de cor amarronzada.
Raramente ataca todo o cacho, e sua ação faz as uvas perderem água, ao mesmo tempo em que os níveis de açúcar e acidez aumentam e ganham uma complexidade 
aromática única. Nos vinhedos, o fungo ganha o nome de podridão nobre, pela aparência de uvas passadas que deixa como rastro. O seu aparecimento depende de 
condições climáticas particulares: precisa de madrugadas e manhãs úmidas e frias, de preferência com névoa, e dias ensolarados e secos. O Garonne e o Ciron, os rios 
que cortam Sauternes, com seus pouco menos de 2 mil hectares de vinhedos ao sul de Bordeaux, são importantíssimos para criar esse microclima. Em anos muito secos, 
a Botrytis não aparece. Naqueles de muita chuva, a Botrytis perde espaço para outros fungos, que estragam a uva. Para piorar, a uva, e consequentemente o vinho, ficam 
mais diluídos e menos concentrados com tanta água presente.
 Mais: como o seu ataque não é uniforme, atingindo bago a bago em momentos diferentes, cada uva murcha e concentra seus aromas e sabores no ritmo do 
fungo, obrigando a colheita a ser realizada em várias etapas e por uma mão de obra muito mais qualificada para avaliar cada cacho ainda no pé. “Até pela legislação, 
não podemos colher de uma vez só em Sauternes. Em geral, passamos quatro a cinco vezes por safra, colhendo as uvas no mesmo vinhedo”, explica o enólogo Charles 
Chevallier, enquanto mostra fotos das uvas atacadas pela Botrytis no Château Rieussec, vinho considerado Premier Cru Classé de Sauternes, de acordo com a classificação 
de 1855.
............................... Desde então, o Rieussec fica pelo menos 18 meses em barricas antes de ser engarrafado. Conforme as características do vinho, chega a ficar 26 meses 
nas barricas, sendo entre 50% e 55% delas novas. No primeiro ano após essa decisão, não teve vinho no mercado por um ano, já que a safra que deveria ser lançada estava 
amadurecendo nos barris por mais tempo. E uma nova adega foi construída em 1989 para abrigar a maior quantidade de barricas.
 Com 93 hectares de vinhas, o Rieussec é uma das maiores propriedades vinícolas de Sauternes. Seus vinhedos estão divididos entre sémillon, que representa 90% 
das vinhas, com 7% de sauvignon blanc e 3% de muscadelle.
 A colheita é manual, e a seleção das uvas é realizada no próprio vinhedo – nos vinhos brancos e tintos de qualidade, em geral, há uma esteira de seleção das uvas 
antes de irem para a vinificação. No blend, a sémillon dá a estrutura e complexidade do vinho. A sauvignon blanc, atacada mais cedo pela Botrytis, é importante pela acidez 
e finesse; e a muscadelle, pelos aromas.
 Na vinícola, as uvas são prensadas por prensas pneumáticas e seguem para fermentar, por dois meses, em barricas, feitas pela tonelaria da própria Rothschild. O 
blend é realizado no início do ano, entre janeiro e fevereiro. Em 2017, por exemplo, a muscadelle não atingiu a qualidade necessária para a assemblage no Rieussec, mas 
entrou, com 3%, no Carmes de Rieussec, o segundo vinho doce do château, que tem seu nome em homenagem aos monges carmelitas, donos da propriedade no século 
18.
 O château tem também um vinho branco seco, o R de Rieussec, elaborado com sémillon e sauvignon blanc.
 Os vinhedos do Château Rieussec fazem fronteira com os do Château D’Yquem, o mais famoso vinho doce de Sauternes... Leia a reportagem completa em: https://
www.revistamenu.com.br/2019/10/17/botrytis-cinerea-o-fungo-do-bem/
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“O GRANDE BUSINESS INTERNACIONAL DOS VINHOS DE BORDEAUX” -  MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL -21/08/2020

 A história da região francesa combina bom terroir, aristocracia e negócios. A região vitivinícola de Bordeaux se localiza no sudoeste da França, na região da Aquitânia, e 
está dividida em sub-regiões, com perfis diferenciados de produção, sendo a área com maior número de vinhos classificados como AOCs (Appellations d’Origine Contrôlées) 
no país. Seguindo a norte, sul e leste da capital Bordeaux, pode-se chegar a várias comunas: Margaux, Pauillac, Graves, Sauternes, Saint Émilion, Pomerol, entre outras. 
A cidade é atravessada pelo Rio Garone, braço do estuário da Gironda, que liga o sudoeste da França ao oceano Atlântico e que teve papel histórico importante para o 
desenvolvimento da vitivinicultura de Bordeaux, facilitando o transporte internacional de seus vinhos.
 A história de Bordeaux combina bom terroir, aristocracia e alto business do vinho, com todas as pitadas de talentos, privilégios e exclusões que uma mistura dessas 
pode conter. Os negociantes sempre foram personagens vitais para o desenvolvimento da indústria do vinho francês, e nessa região eles têm papel preponderante, porque 
desde cedo intermedeiam o pequeno negócio agrícola com outras regiões e o além-mar.
 Em uma das visitas a Bordeaux, tive a honra de me hospedar no Château Magnol, de propriedade de um dos grandes negociantes da região: a Barton & Guestier. A BG 
foi criada em 1802 por Hugh Barton e Daniel Guestier, o primeiro, filho de irlandeses que se instalaram em Bordeaux em 1725 para fundarem uma empresa de transporte 
comercial naval, e o segundo, descendente de família de marinheiros, que se ocupavam da exportação de vinhos de Bordeaux para a América do Norte. A fácil conexão 
pelo oceano Atlântico, dentre outros aspectos políticos e econômicos, tornou, desde muito cedo, a Inglaterra e outros países ao norte importantes centros consumidores dos 
vinhos bordaleses, inicialmente, com um vinho tinto mais claro, quase rosé escuro, chamado “clarete”.
 O Château Magnol, castelo sede da Barton & Guestier desde 1978, é circundado por um grande pátio, jardins e vinhedos. Ali produzem um Bordeaux tinto de mesmo 
nome, classificado como Cru Bourgeois AOC Haut-Médoc. Nessa sede, há duas grandes Caves, a Thomas Barton, construída nos primórdios do Château, inicialmente 
servindo para depósito de batatas e, depois, reformada em 1992, para guardar 3 mil garrafas de prestigiados vinhos de Bordeaux (o mais antigo, de 1881). A outra cave, 
Germain Rambaud, guarda memórias de um passado sinistro: foi construída em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Château foi tomado pelos alemães e 
palco de execuções de soldados ingleses, envolvidos na chamada Missão Frankton, em Bordeaux, para impedir o envio de material bélico ao Japão. A Germain Rambaud 
também foi reformada e comporta hoje 17 mil garrafas de vinhos do grupo.
 O Grupo Barton & Guestier atua hoje em mais de 130 países, como negociante de vinhos franceses, oriundos de grande parte das regiões produtoras do país: além 
de Bordeaux, o Vale do Loire, a Borgonha, o Vale do Rhône, Provence, Languedoc e Córsega.... Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/o-
grande-business-internacional-dos-vinhos-de-bordeaux
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“PORQUE O VINHO IMPORTA” - ELIN McCOY
DECANTER - 02/08/2020

 

  MElin McCoy reflete sobre o bloqueio e pondera as muitas maneiras pelas quais o vinho é tecido nas vidas e memórias de tantas pessoas em todo o mundo ...
 Nesta primavera, quando a pandemia do coronavírus inundou o mundo, as vendas de vinho na América dispararam. Em abril, o varejista on-line Wine.com, com 
sede em San Francisco, estava despachando 50.000 garrafas por dia. Uma teoria dizia que as pessoas estavam comprando para ter certeza de que teriam vinho suficiente 
à mão caso as coisas piorassem.
 Como todos nós nos protegemos no local, amigos próximos e distantes criaram “happy hours” online, onde pudemos saborear nossos vinhos favoritos juntos e 
filosofar via Zoom, FaceTime ou Skype. Todas as noites, meu marido e eu gravitávamos em torno de garrafas reconfortantes que nos lembravam da vida antes do bloqueio 
- uma estada em St-Emilion, um jantar no Piemonte, nossa primeira viagem ao Napa Valley. Brindamos aos produtores de vinho e ficamos gratos por estarmos juntos.
 E tudo isso me fez refletir sobre as muitas maneiras pelas quais o vinho está presente nas vidas e nas memórias de tantas pessoas em todo o mundo, que estavam 
fazendo a mesma coisa. Então, em minha última coluna regular para Decanter, quero falar sobre por que o vinho é importante.
 ‘Quando as fronteiras estão fechadas, o vinho as abre.’
 Em primeiro lugar, o vinho é um elo poderoso com a história. As pessoas fermentam uvas em vinho há cerca de 8.000 anos, o que torna sua criação parte da ascensão 
da civilização e de nossa humanidade comum. Por milênios, o vinho tem sido uma nota âncora de rituais para consolo e celebração. Cada gole reflete esse passado e essas 
tradições.
 A importância do vinho como um dos prazeres da vida tem, surpreendentemente, persistido por guerras, pragas, depressões econômicas e muitos outros tempos 
sombrios.
 Tenho pensado muito recentemente sobre o falecido Serge Hochar do Chateau Musar do Líbano (o primeiro vencedor do prêmio Decanter Hall of Fame em 1984), 
certamente um dos heróis do vinho, que colheu uvas e fez seus deliciosos tintos e brancos com bombas caindo seus vinhedos e o som de metralhadoras em seus ouvidos, 
durante uma guerra que durou mais de uma década. Os vinhos são infundidos com um sentido daquele lugar e seu espírito indomável.
 O vinho também é o grande conector social, nos conectando a pessoas e lugares ao redor do mundo que nem conhecemos, tornando-se um símbolo do fato de que 
estamos todos unidos, compartilhando um planeta.
 Mesmo quando não podemos ultrapassar fronteiras ou continentes, o vinho permite-nos viajar a Sonoma, Luján de Cuyo, Ningxia, Stellenbosch ou Barolo, tudo 
através de garrafas que dão vida a essas paisagens tão diferentes. Quando as fronteiras são fechadas, o vinho as abre. Pela primeira vez, a semana en primeur de Bordéus 
em abril foi cancelada este ano, mas eu - e os milhares de outros frequentadores habituais - ainda posso saborear os famosos vinhos da região de Pauillac, Pessac-Léognan 
ou Pomerol em solidariedade com as famílias que os fazem.
 Cada vinho é uma história mais ampla de trabalhadores e proprietários, trabalho e visão, sustentabilidade e meio ambiente, solo e geologia, e o estado da sociedade, 
e nos coloca em contato com a natureza e a terra, lembrando-nos que somos responsáveis   por preservá-la.
 Em dias melhores, o vinho nos puxa para a mesa com os amigos - mas mesmo em tempos de pandemia, ele ainda melhora o que comemos e cria uma atmosfera de 
compartilhamento e generosidade.
 Paladar e olfato são os sentidos mais íntimos e nos permitem experimentar algo direto e real, em um mundo cada vez mais digital e virtual. O vinho é frequentemente 
visto como uma bebida de elite, até pretensiosa, considerada por alguns como apenas um “consumível discricionário” nestes tempos difíceis. Eu discordo veementemente.
 Nesta primavera, como aconteceu no ano passado e nos anos anteriores, as videiras se estenderam em direção ao sol e começaram a brotar, reiniciando o ciclo da 
estação de crescimento. Venha a vindima, as pessoas vão colher as uvas e fazer os vinhos de 2020: uma vindima marcada pelo desastre e pela tristeza.
 Quando eu eventualmente gosto dessas garrafas com os amigos, no entanto, eles vão me lembrar quanto valor o vinho traz para nossas vidas... Leia a reportagem 
completa em: https://www.decanter.com/wine-news/opinion/guest-blog/elin-mccoy-why-wine-matters-439507
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA

 2020 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da SICÍLIA E MALTA. A Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, separada da Itália apenas pelo 
Estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos que começaram a ser produzidos na região 
ainda no século VIII A.C, quando chegaram os primeiros gregos com a intenção de construir colônias.
 A Sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. Em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 A ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a Sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 Não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de Agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
Olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de 
Palermo, além do próprio Etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na Sicília. Na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
Não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro Antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda Itália. Do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com Etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da Europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.
 Há também Siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e Arquimedes (que aliás, nasceu em Siracusa).
 A ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice pluviométrico, proporcionando condições 
ideais para o cultivo de videiras. Além das uvas e do vinho, a região exporta cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. A Sicília 

é uma ilha vulcânica, com ventos fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). 
Uma experiência imperdível, adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 

  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da Europa. Enquanto 
produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro boom em 
termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 

  Os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma enorme 
curiosidade. Em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho independente 
do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. O que é surpreendente em Malta é que, 
para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 Segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua 
individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para 
tintos e rosés) são cultivares de uvas costeiras resistentes à filoxera. As videiras têm idade indeterminada, provavelmente 
com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco e cultivadas no método tradicional de vaso.

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 
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

LEILÃO DE VINHOS: O VALE DO LOIRE CONTINUA SENDO UMA MINA DE OURO
 Uma nova onda de viticultores do Loire, muitas vezes orgânicos e até “naturais”, está aparecendo no radar de vendas. Muito discreto em vendas, o Vale 
do Loire está emergindo das sombras. Como a maioria dos vinhedos fora do trio clássico (Bordeaux, Burgundy, Rhône), é ilustrado por grandes figuras que 
brilharam em sua produção: os irmãos Foucault em Saumur-Champigny, Didier Dagueneau em Pouilly-Fumé, a família Cotat em Sancerre, Huet e Foreau em 
Vouvray, Jacky Blot e François Chidaine em Montlouis, Nicolas Joly em Savennières…
 Clos Rougeard permanece no topo das paradas (seu raro doce Coteaux-de-Saumur 1997 vendido por € 557), seguido pelos vinhos Dagueneau e Goutte 
d´Or vouvrays de Foreau (1990: € 442). Esses vinicultores talentosos também despertaram emulação em seus nomes. Uma nova onda de viticultores, muitas 
vezes orgânicos e até “naturais”, surge no radar de vendas, na esteira de Vatan em Sancerre (Clos de la Néore 2010: 282 €) ou Richard Leroy em Anjou (Les 
Noëls de Montbenault 2013: 211 €).
Domaine Didier Daguene - Charlotte e Louis-Benjamin Dagueneau substituíram de maneira brilhante o pai, que morreu em 2008.
 Enquanto muitos estão quebrando as regras de seus DOP, seus vinhos fascinam os amantes do vinho em todo o mundo. Stéphane Bernaudeau é uma 
das cabeças de ponte (Les Terres Blanches 2018: € 147), e novos nomes como Olivier Lejeune (Poïèsis 2018: € 74) estão deixando sua marca... Leia mais 
em: https://www.larvf.com/encheres-du-vin-la-vallee-de-la-loire-reste-une-mine-d-or,4699141.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Angélique de 
Lencquesaing – 28/08/2020).

EXPORTAÇÕES DE VINHO ITALIANO CAEM PELA PRIMEIRA VEZ EM 30 ANOS
 O ano de 2019 foi marcado por exportações recordes de 6,4 mil milhões de euros. As vendas de vinhos italianos em todo o mundo caíram 4% nos 
primeiros meses de 2020, uma reversão de tendência sem precedentes há 30 anos devido às dificuldades encontradas pelo setor de restaurantes diante do 
coronavírus.
Na China, onde o vírus apareceu pela primeira vez em dezembro, o consumo de vinho italiano caiu 44% em valor entre janeiro e maio de 2020, 12% no Reino 
Unido (onde a perspectiva do Brexit também desempenhou um papel) e 14 % na França.
 Já as exportações para Alemanha e Estados Unidos estão quase estáveis   (apenas -1%), ainda que as sanções aduaneiras previstas pelo presidente Donald 
Trump possam afetar o vinho peninsular, produto agroalimentar italiano mais vendido nos Estados Unidos. United (1,5 bilhão de euros).
Esses números foram compilados pela Coldiretti, principal sindicato agrícola do país, que se baseou em dados oficiais do Instituto Italiano de Estatística (Istat) 
para os primeiros cinco meses do ano. O ano de 2019 foi marcado por exportações recordes de 6,4 mil milhões de euros. “Com quase 4 em cada 10 produtores 
(39%) em dificuldade após a crise (do coronavírus), devemos intervir rapidamente para apoiar as exportações, reduzir custos e burocracia”, estima o presidente 
da Coldiretti Ettore Prandini, citado pelo comunicado... Leia mais em: https://www.larvf.com/les-exportations-de-vin-italien-sont-en-baisse-pour-la-
premiere-fois-en-30-ans,4698964.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Olivier Poels e Geoffrey Avé – 20/08/2020).

BREXIT: VINICULTORES FRANCESES SOB AMEAÇA DE NOVAS FORMALIDADES ALFANDEGÁRIAS
 Para evitar um “no-deal”, Reino Unido e União Europeia iniciaram nesta segunda-feira (29 de junho) cinco semanas de intensas discussões. As consequências 
de um Brexit “duro”, no caso de não haver acordo com o Reino Unido, podem ser pesadas para os viticultores: novas regras de rotulagem, certificados de análise 
para cada lote de vinho ... seis meses após o prazo, vários pontos cruciais permanecem sem solução.
A saída da Grã-Bretanha da União Europeia é cercada por muitas incertezas, especialmente para os vinicultores franceses que vendem vinho nesta região. Seis 
meses após o prazo final em 1º de janeiro de 2021, as consequências fiscais e aduaneiras para os vinhos comercializados no Reino Unido após essa data não 
são claras.
 “Só sabemos que não sabemos muito”, admite Nicolas Ozanam, delegado geral da Federação dos Exportadores de Vinho e Bebidas Espirituosas (FEVS), 

VINHO E CULTURA
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que é categórico num ponto: “O comércio entre a União Europeia e países terceiros dá origem a formalidades aduaneiras. Será o caso em 2021, a menos que 
um acordo comercial entre Bruxelas e Londres estabeleça regras mais simples e flexíveis”.
Tim Ford, enólogo da propriedade Gayda em Aude (1,4 milhão de garrafas) foi avisado, no início do confinamento, por seu importador Cambridge Wine 
Merchants: na perspectiva de um “no-deal” (ausência de acordo), este britânico estabelecido há 15 anos no Languedoc terá de abrir todas as suas caixas 
destinadas ao mercado britânico, retirar os contra-rótulos dos vinhos para afixar novos e efetuar uma análise completa dos sumos (grau alcoólico, acidez volátil, 
matéria seca, etc).
 Uma dor de cabeça administrativa, pois com 800 mil garrafas vendidas na Europa, a Inglaterra é seu segundo mercado. “Para dois paletes com 
uma mistura de 12 vinhos diferentes, isto representa um custo adicional de 240 € para o contra-rótulo e 360   € para a análise dos vinhos em laboratório”, 
calcula rapidamente este enólogo... Leia mais em: https://www.larvf.com/brexit-les-vignerons-francais-sous-la-menace-de-nouvelles-formalites-
douanieres,4684420.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Idelette Fritsch – 09/07/2020).

O DIA MUNDIAL DA CABERNET SAUVIGNON, GOD SAVE THE QUEEN!
 A uva Cabernet Sauvignon possui capacidade para se adaptar a climas e solos diversos, e pode trazer aromas peculiares. Mas hoje não estamos pensando 
na Rainha Britânica ou qualquer outra de carne e osso, mas na rainha das uvas, hoje, 29 de agosto é o dia mundial da Cabernet Sauvignon.
 Casta que nasceu com esse nome apenas no século XVIII, mas histórias contadas desde o século I d.C. dão conta de que ela já estava por aí há mais 
tempo. O que com certeza sabemos é que se trata de um cruzamento de Cabernet Franc com Sauvignon Blanc ocorrido naturalmente em algum tempo perdido 
da nossa história.
Hoje, a Cabernet Sauvignon é a uva mais difundida e mais popular do mundo. Todos quando começam a tomar vinho aprendem a se referenciar, e porque não 
reverenciar, a simplesmente Cabernet.
 Originária de Bordeaux no sudoeste francês, a Cabernet Sauvignon, apesar de encontrada em basicamente todo terroir do mundo, tem alguns locais 
prediletos para dar grandes vinhos com características singulares.
 O Cabernet Sauvignon da margem esquerda de Bordeaux é encorpado com aromas de frutas vermelhas e taninos complexos que enchem a boca.
Essa variedade é conhecida como uma clássica francesa e é o resultado do cruzamento das uvas Cabernet Franc e Sauvignon Blanc
 Muito diferente do vinho da mesma casta nascido no chileno Valle del Maipo. O Cabernet Sauvignon de lá tem aromas de frutas maduras, especialmente 
goiaba, notas de especiarias como pimenta negra, um característico mentol e taninos sedosos.
 Mas não só de elegância vive a realeza.........
Curiosidade: Apesar de ser a mais popular e difundida casta, a Cabernet Sauvignon não é a mais plantada do mundo. Estudos divergem entre a espanhola 
Airén e a oriental, que na verdade nasceu nos EUA, Kyoho como a mais cultivada do mundo... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-
dia-mundial-da-cabernet-sauvignon-god-save-queen_12446.html (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 20/08/2020).

OS VINHOS DE BORDEAUX 2019 QUE MAIS VENDERAM EM PRIMEUR
 O que auxiliou o bom desempenho da campanha foram as diminuições nos preços, algumas propriedades chegaram a reduzir os valores em cerca de 
30%
 Com uma campanha en primeur prejudicada pela pandemia da Covid-19, Bordeaux viu quedas de preços em até 30% em relação aos últimos anos. 
Segundo a Liv-ex, a campanha deste ano provou ser um “sucesso surpreendente”, pois as expectativas eram baixas após o cancelamento da semana oficial de 
degustação em abril e as previsões de uma recessão econômica global devido à crise de saúde pública.
 “Apesar do aumento da demanda neste ano, muitos Châteaux optaram por ignorar a oportunidade de vender volumes maiores”, apontou Liv-ex. Os 
preços caíram em média 21% em relação aos lançamentos de 2018 e isso ajudou a campanha. Algumas propriedades – incluindo Mouton Rothschild, Ponte 
Canet, Haut-Brion e Figeac – reduziram os preços em mais de 30%.
 Os vinhos de Pontet-Canet estão entre os mais prestigiados de Bordeaux, a propriedade reduziu os preços na campanha en primeur deste ano... Leia 
mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/os-vinhos-de-bordeaux-de-2019-que-mais-venderam-en-primeur_12443.html (Fonte – Revista 
ADEGA – Redação – 25/08/2020).
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