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SÃO PAULORIO DE JANEIRO
ABS-RIO-FLAMENGO
INTRODUÇÃO AO MUNDO DO VINHO 
PARA JOVENS

21/11/2019 - 19:15

a aBs-Rio está lançando um curso 
introdutório planejado especialmente 
para jovens adultos, na faixa etária de 18 
anos completos até 28 anos, interessados 
em ingressar no mundo do vinho. seja 
pelo prazer de conhecer a história e os 
sabores da bebida, ou pelo interesse em 
investir profissionalmente neste segmento, 
o novo curso é o primeiro passo para que 
este público possa receber conhecimentos 
básicos e se ambientar com essa cultura 
tão encantadora.

Valor: R$510,00 Pode ser parcelado no 
cartão de crédito, em até 3 x R$ 170,00. 
PRÉ-REQUISITO: comprovar idade na 
faixa de 18 anos completos até 28 anos.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

SBAV-SP
NOVOS RÓTULOS DA CASA 
SCALECCI ACABAM DE CHEGAR DA 
SICILIA

26/11/2019 - 20:00

a sbav-sP, em parceria com a produtora 
e importadora Casa scalecci, apresenta 
degustação de vinhos produzidos na 
sicília, trazidos com exclusividade para 
o Brasil.  na degustação orientada pelo 
sommelier da casa, Rodrigo d’Ávila, e 
com a presença dos produtores, serão 
apresentadas as novidades da vinícola 
que acabaram de chegar.

Valor Individual: R$ 50,00 (associados) 
e R$ 100,00 (não associado)
Inscrição: (11)3814-7905 / vinho@sabv-
sp.com.br
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ENCONTRO DE INFORMAÇÃO BÁSICA DE VINHOS
05 DE DEzEMBRO DE 2019 - 20:00

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores 
do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para terminar! descomplicando o tema, o 
encontro desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do 
vinho. num único encontro você terá informações sobre a história do vinho, os principais países 
produtores e as uvas mais emblemáticas. aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, 
armazená-lo, escolher a taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. 
Você fará um passeio pelos países produtores mais importantes, as características de cada 
variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de armazenamento e consumo, 
decifrando os diferentes rótulos, introdução à harmonização.

Assuntos desenvolvidos: 
História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, o Vinho e sua elaboração, Tipos de Vinhos 
(brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados). o enólogo, o sommelier e o enófilo. análise 
sensorial do Vinho: avaliação Visual, avaliação olfativa, avaliação Gustativa, avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de degustações. Guarda e serviço do Vinho. acessórios do Vinho. Formação 
de adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões Produtoras. degustações 
orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e notas de Críticos. Ficha de avaliação

SOMENTE 10 VAGAS.
Reservas pelo Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 240,00
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 

o Participante do Curso recebe a apostila “aBC da deGUsTação de VinHos” e degusta no 
mínimo 8 vinhos diferentes.

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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SFURSAT NINO NEGRI 2010 – LOMBARDIA/ VALTELINA– ITÁLIA
 
 Um dos nomes mais reconhecidos entre produtores de vinhos na itália, nino negri é uma grande estrela 
quando se fala em vinhos feitos a partir da uva Chiavennasca (nome local da nebbiolo). Localizada no norte central 
da itália, a região da Lombardia produz vinhos espumantes, brancos, rosés, tintos e aclamados nebbiolos na sub 
região de Valtellina.

Notas de Degustação: vinho de cor rubi com reflexos de granada, com aroma de frutas como ameixa e groselha, 
toques de canela e uma pitada de alcatrão. no paladar é seco, harmonioso, com elegante fundo de frutas vermelhas 
e alcaçuz, de grande persistência. o vinho tem 15,5% de álcool e dá uma sensação de pseudo calor em boca.

Estimativa de Guarda: está pronto, e ainda aguenta mais uns 2 anos. Lembrar que 2010 foi uma excelente safra 
na itália. 

Reconhecimentos internacionais: 91Ws

Notas de Harmonização: pratos à base de carnes nobres grelhadas, carnes de caça, ossobuco.

Serviço: servir entre 16 a 17ºC. 

Importado pela CASA DO VINHO -  end.: Loja Barro Preto - av. Bias Fortes, 1543 – Barro Preto – Tel: (31) 3337-
7177 - Loja Mangabeiras – av. Bandeirantes, 504 – Mangabeiras – Tel: (31) 3286-7891

 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. os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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FIDES PIO CESARE 2010 – PIEMONTE – ITÁLIA
 
 Um belíssimo Barbera d´alba, de estilo moderno, muito bem trabalhado em barrica. a Vinícola Pio CesaRe 
foi considerada entre os 10 maiores produtores da itália, pela Wine enthusiast (edição de abril 2010). 
 Um vinho de baixa produção anual: somente 6.000 garrafas foram produzidas. antes ordinária e usada para 
vinhos simples, hoje a Barbera faz sombra à mítica nebbiolo no Piemonte. Quando bem trabalhada na vinha e 
cuidadosamente envelhecida em barricas de carvalho de qualidade, os resultados são sensacionais. 
 em latim, Fides, significa Fé. Mas por que? simplesmente porque as videiras de Barbera estão plantadas 
numa área de produção do Barolo. ou seja, a Pio Cesare poderia ter plantado nebbiolo e ter produzido um Barolo 
mas ao invés disso preferiu plantar Barbera e produzir esse belíssimo vinho

Notas de Degustação: cor rubi, com leve reflexo granda. aroma expressivo de frutas vermelhas, com nota de 
alcaçuz, tabaco e toque de menta. Paladar encorpado, fresco e muito persistente, com integração dos taninos, uma 
pura expressão da fruta. Um vinho extremamente gastronômico. Mostra novamente a qualidade da safra 2010.

Estimativa de Guarda: está pronto, muito fresco e ainda aguenta mais 2 anos. 

Reconhecimentos internacionais: James suckling: 93 Pontos - 91Ws - Vinous, antonio Galloni: 91 Pontos

Notas de Harmonização: acompanha muito bem carnes vermelhas, ragù, tagliata de vitela, delicada bochecha 
refogada. Risotto ao ragù de pato selvagem; Talharim fresco com trufas brancas; Polenta mole trufada com gema 
de ovo quente e lascas de parmesão; Lasanha trufada de codorna. experimente com uma fina fatia de Presunto de 
Parma!

Serviço: servir entre 16 e 17ºC. 

Em BH - Enoteca Decanter - Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários. Telefone: (31) 3287-3618.
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SANT´EMILIANO BARBERA D´ASTI SUPERIORE 2011 – MARCHESI INCISA DELLA ROCCHETTA – PIEMONTE 
- ITÁLIA
 
 a história da região de Monferrato e a de Marchesi incisa della Rochetta, uma família cujas origens remontam 
antes do século Xi, estão intimamente ligadas. durante séculos, a família possuía vinhedos e produzia seu próprio 
vinho, uma atividade provavelmente iniciada pelos monges beneditinos, que tiveram o direito, dao pela família, 
de plantar videiras nas colinas da propriedade em Rocchetta Tanaro. Você ainda pode ver vestígios da presença 
beneditina na capela votiva de saint’emiliano, que fica na vinha com o mesmo nome, ainda pertencente à família 
depois de tantos séculos.

Notas de Degustação: Cor rubi mostrando uma borda granada envelhecida. intenso e complexo nos aromas, 
com notas de frutas vermelhas e especiarias. Frutas secas como amêndoas e alcaçuz se mostram no nariz. na boca, 
o paladar é generoso e redondo, com nota de chocolate muito gostosa e pimenta branca no final. Um vinho muito 
elegante, bem equilibrado, com final longo.

Estimativa de Guarda: está prazeroso agora, mas deve ficar ainda melhor nos próximos 3 anos.

Reconhecimentos internacionais: 90Ws (safra 2015)

Notas de Harmonização: vai muito bem com risotos milaneses, ragù, tagliata de vitela, delicada bochecha 
refogada, risotto ao ragù de pato selvagem; Talharim fresco com trufas brancas; Polenta mole trufada com gema 
de ovo quente e lascas de parmesão; Lasanha trufada de codorna. experimente com uma fina fatia de Presunto de 
Parma!

Serviço: servir entre 16 e 18ºC. 

Importado pela WINEBRANDS - em BH a WineBRands é representada pela Cíntia almeida - Tel.: (31) 98785-9624.
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 na medida em que vamos degustando mais e mais vinhos vamos apurando o paladar e ficamos sonhando com o dia que poderemos beber grandes vinhos sem quebrar 
o orçamento. sonhamos com grandes vinhos de Bordeaux, ou da Borgonha, da Toscana ou Piemonte, da Rioja ou Ribera del duero, da Califórnia e regiões premiadas da 
argentina e Chile, sem esquecer de África do sul, da austrália e nova Zelândia, ou até mesmo do Brasil! 
 este artigo pretende ajudar a comprar boas garrafas de vinho sem você precisar quebrar o orçamento, uma vez que o preço não tem necessariamente nada a ver com 
a qualidade ou o sabor de um vinho. Claro que há uma infinidade de rótulos de bons vinhos na faixa de R$ 120, mas se você pretende gastar menos que esta referência, 
encontrar uma garrafa de excelente sabor pode ser mais desafiador. 
 Levando em conta os custos de produção, com condução do vinhedo, colheita, vinificação, maturação do vinho em barricas de carvalho, engarrafamento (rolhas, 
rótulos, cápsulas), certamente você encontrará rótulos mais baratos com qualidade razoável. Poderão ser equilibrados, frutados, não ter um aroma ou gosto horrível, mas 
provavelmente também não serão vinhos para você se lembrar com tanto carinho; mas poderão ser boas opções para o dia-a-dia. 
 Quaisquer que sejam seus gostos, a maioria dos especialistas em vinhos recomendam seguir cinco dicas na próxima vez que você fizer compras para encontrar vinhos 
que sejam interessantes e acessíveis.

1. EVITE AS REGIõES MAIS RENOMADAS E PRINCIPAIS VARIEDADES DE UVAS CLÁSSICAS
 a maioria dos amantes de vinho, mesmo os iniciantes, já ouviu falar que a Califórnia é uma boa região de produção de vinhos da uva Cabernet sauvignon. não foi 
à toa que vinhos americanos ganharam no dia 24 de maio de 1976, em Paris, um pequeno evento que é hoje considerado a degustação mais importante do século XX. 
 o evento opôs vinhos desconhecidos da Califórnia e os mais famosos vinhos franceses. na primavera de 1976, steven spurrier foi ao napa Valley selecionar alguns 
vinhos Chardonnay e Cabernet sauvignon para opor aos franceses. de volta à Paris, steven retirou de sua loja alguns vinhos franceses que tinha certeza que iriam ofuscar os 
californianos. ele escolheu o melhor da França: Château Haut-Brion como um dos Cabernets, e o Puligny-Montrachet Les Pucelles da domaine Leflaive’s nos Chardonnays. 
ninguém jamais acusou spurrier de ter sido tendencioso na escolha dos franceses. Tanto na competição de brancos como na de tintos, o napa Valley ficou com o primeiro 
lugar. isso foi o Julgamento de Paris.
 assim, optar por um rótulo de napa Valley é certeza que será mais caro que outras regiões vinícolas da Califórnia. e isso também é válido para outras regiões vinícolas; 
nas regiões famosas, você está pagando uma taxa adicional apenas pelo nome da região no rótulo!
 se você procura um bom Cabernet dos eUa, comece com uma garrafa de Paso Robles, na Califórnia ou no estado de Washington. ambas as regiões produzem 
excelentes vinhos tintos, mas ainda não têm o mesmo renome ou reconhecimento.
 Regiões menos conhecidas e uvas menos familiares podem ser o caminho para grandes pechinchas. existem alguns vinhos maravilhosos, menos conhecidos e que 
podem ser excelentes opções como o nero d’avola, da sicília – que aliás, está na moda!
 Regiões que têm baixos custos de mão-de-obra e baixos custos de compra da terra para plantio das vinhas produzem vinho mais acessíveis em preços. É natural que 
no napa Valley, onde o custo de um hectare de vinhedo é muito alto, a produção de vinho seja mais caro do que a região de Mendoza, na argentina, por exemplo, porque 
ainda há áreas para desenvolver vinhedos.
 Uma boa dica de vinho, para quem está procurando tintos é provar um Garnacha espanhol, ou um alentejano. Mas se sua opção for um vinho branco, experimente 
um Chenin Blanc da África do sul, ou um refrescante Vinho Verde de Portugal.

2. DESAFIE SUAS EXPECTATIVAS
 Para você desenvolver o paladar e o gosto por vinhos, é importante não apenas experimentar novas regiões e variedades de uva, mas também provar vinhos dos quais 
você talvez não goste. Talvez você não tenha gostado de Chardonnay no passado; por ser muito amanteigado ou muito amarelado para o seu gosto. É importante sair da 
sua zona de conforto e provar um Chablis (França) ou um Chardonnay do Vale de Leyda no Chile. ambos são bastante límpidos e claros, e com um sabor refrescante, ácido 
e com um toque mineral.

3. QUANTO MAIS O VINHEDO FOR ESPECÍFICO, MAIS CARO SERÁ O VINHO
 Quanto menor, melhor! digamos que você tenha três garrafas de Pinot noir na sua cesta. Um diz que é da “Borgonha”. a segunda garrafa diz “Cotes de Beaune”. o 

COMO COMPRAR BONS VINHOS SEM QUEBRAR O COFRINHO
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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terceiro é rotulado como “Vosne-Romanée”.
 se você procura pelo melhor vinho, escolha o terceiro. Por quê? a primeira garrafa pode ser uma mistura de vinhedos de toda Borgonha. a localização da segunda 
garrafa cobre uma área menor e bem definida na região, mais ainda assim, muito mais vasta do que “Vosne-Romanée”. as chances são de que as uvas são de melhor 
qualidade, mas certamente o preço, neste caso, acompanha a qualidade. 

4. PROCURE POR UM AMIGO OU UM LOJISTA QUE GOSTE DE AJUDAR
 Procurar por vinhos com bom custo, que agradem ao seu paladar, não precisa ser um desafio solitário. Comprar vinho pode ser muito difícil enquanto você está se 
iniciando nesta “arte”.
 Você pode ter a ajuda de um amigo, ou buscar uma loja de vinhos com uma equipe amigável e que converse com você. Peça recomendações e, especificamente, se 
eles experimentaram algum vinho que você esteja pensando. se você economiza dinheiro fazendo compras na grande seleção de rótulos de um supermercado, mas não 
recebe nenhuma ajuda, você pode estar comprando “gato por lebre”.
 o truque para encontrar os vinhos de que você realmente gosta dentro da sua faixa de preço, mesmo nas lojas especializadas, é ser franco. seja específico quanto 
ao que você quer, ou então você será conduzido num caminho que não esperava, e isto pode incluir o preço que será pago. se você não deseja gastar até R$ 100 numa 
garrafa, informe atendente, o cavista, ou o especialista em vinhos.
 Muitos supermercados estão eliminando os importadores como intermediários e geralmente oferecem rótulos de importação própria por valores mais acessíveis. no 
entanto, pode ser necessário pesquisar um pouco mais os vinhos de importação própria. se possível, participe de degustações, de Cursos de Vinhos em que estes vinhos 
possam ser provados e assim você saberá o que está comprando.

5. CUIDADO COM PROMOÇõES DE VENDAS E TENHA CAUTELA COM GRANDES DESCONTOS
 Geralmente, há uma razão para as coisas estarem à venda em promoção: elas não foram vendidas pelo preço total. embora você possa encontrar algumas boas 
pechinchas na cesta de descontos, tenha cuidado ao comprar brancos ou rosés com mais de 3 anos da safra. Para tintos, procure ficar no máximo em 5 anos de safra.
 Você pode entretanto aproveitar de descontos entre 10 a 15% de desconto nas compras promocionais, mas certamente descontos estonteantes em épocas de “Black 
Friday”, com 50 a 70% de podem merecer toda cautela, já que quando a “esmola é demais, até o santo desconfia”.
 É comum que importadoras e lojistas façam promoções do tipo você fazer sua própria caixa de vinhos com 12 garrafas, misturando e combinando sua seleção. 
aproveite em sua próxima compra de vinhos para abastecer sua adega e siga estas dicas!!! 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

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“ABAIXO AS REGRAS” - MARCELO COPELLO
VEJINHA SP - VINHO E ALGO MAIS - 08/11/2019 

 om esta frase clichê começava o artigo sobre uma outra bebida que acabo de ler e que me chamou à atenção.
 a cada dia o vinho ganha novos adeptos e tem a crescente exposição na mídia de massa. Um dos motivos da popularização do vinho no Brasil é o trabalho de 
inúmeros profissionais do ramo (como eu) que lutam para desmistificar e simplificar o vinho, tirando dele a pesada armadura de dogmas, regras, tabus e rituais. É curioso 
notar, no entanto, que a indústria vai no caminho oposto, e tenta vestir a roupa do vinho em outros produtos.
 Brotam assim “sommeliers” de cachaça e sake. degustações ás cegas de azeites, águas e chás, dos melhores terroirs. Taças especiais. Jantares harmonizados com 
cerveja e até vodka. o vocabulário, a abordagem e o formato dos eventos seguem a cartilha de BaCo. enquanto BaCo quer mesmo é rasgar a cartilha e simplesmente 
curtir um bom vinho!

O HOMEM OU A MULHER, QUEM BEBE MAIS? (02/11/2019) - em meus eventos, cursos e degustações, observo no público uma tendencia. nos eventos mais decolados, 
jovens, ou para iniciantes, ou populares, geralmente há mais mulheres que homens participando. Já na degustações mais de luxo, mais caras, de vinhos famosos, verticais 
etc, tenho quase 100% de homens.
 duas pesquisas apoiam esta minha observação.
 a primeira, da nielsen dos eUa, realizada há uns 2 anos, chegou a conclusões que destroem alguns mitos: as mulheres, ao contrário do que se imaginava, bebem 
mais vinho do que os homens.
 Pelo menos, essa é a realidade da Califórnia, a principal região produtora de vinhos nos estados Unidos, e o estado mais populoso do país. a pesquisa mostra que 
as mulheres são 55% do total de consumidores de vinho, enquanto os homens representam 45%. outro mito derrubado com a pesquisa é o de que as mulheres preferem 
vinho branco docinho. segundo a pesquisa elas preferem os tintos e das uvas Cabernet sauvignon e Merlot.
 no BRasiL, segundo dados de 2019 da nielsen Consulting, que audita o mercado off trade e os lares dos consumidores, o perfil do comprador do vinho é de mulheres 
de idade maior ou igual a 56 anos e da classe C...

 Leia a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/post/abaixo-as-regras e http://www.marcelocopello.com/post/o-homem-ou-a-mulher-
quem-bebe-mais
 Mais em www.marcelocopel.com.br  / contato@marcelocopello.com | Facebook – vinhocommarcelocopello | instagram – marcelocopello | http://
www.marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/abaixo-as-regras
http://www.marcelocopello.com/post/o-homem-ou-a-mulher-quem-bebe-mais
http://www.marcelocopello.com/post/o-homem-ou-a-mulher-quem-bebe-mais
www.marcelocopello.com
mailto:contato%40marcelocpello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
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“E AGORA A PARTE MAIS FÁCIL: A SELEÇÃO DE VINHOS DE AÇÃO DE GRAÇAS” - ERIC ASIMOV
THE NEW yORk TIMES - WINES - 14/11/2019 

 Por mais de 15 anos, o painel de vinhos celebra o dia de ação de Graças mais cedo. Reunimo-nos durante uma refeição representativa de feriado para 
examinar como uma variedade de vinhos se sairá no banquete.
 Com o tempo, aprendemos algumas coisas que devem ser um alívio para todos que tem a tarefa de escolher vinhos para o feriado.
 aqui está a coisa mais importante: para estragar tudo, você terá que se esforçar bastante. Mesmo se você fizer tudo errado, tudo continuará bem. em 
geral, as pessoas valorizam o dia de ação de Graças pela alegria de juntar-se à família e aos amigos e encenar os rituais anuais. Boa comida e vinho é um 
prazer extra.
 Mesmo que a comida e a bebida não sejam tão boas, não importa. apenas um pecado pode estragar este feriado: ficar sem um deles.
 apesar das reclamações habituais, apenas parte da diversão do feriado, o maior objetivo do dia de ação de Graças é reconhecer tradições e ancestrais 
compartilhados. Poucas coisas ligam as pessoas tão bem quanto se alimentam e bebem juntos.
 a parte mais difícil é a organização e o momento: garantir que todos os ingredientes estejam à mão, as tarefas atribuídas e os bens adquiridos. escolher 
vinho é fácil.
 alguns convidados se importam mais com o vinho do que outros, que bebem alegremente o que for servido. Com um bom planejamento, aqueles a quem 
o vinho mais importa terão a tarefa de selecioná-lo.
 embora o vinho nunca faça ou acabe com o feriado, o painel de vinhos desenvolveu ao longo do tempo diretrizes úteis que se provaram repetidas vezes. 
no entanto, eles repetem porque, vamos encarar, o ano passado foi há muito tempo. Mesmo que você tenha passado por essa simulação, os lembretes são 
sempre úteis. estes são os pontos principais:
Imagine ter uma garrafa por hóspede que bebe. Pode parecer muito, mas confie em mim, você quer mais do que pensa que precisará. Provavelmente, 
você não vai beber tudo. Garrafas extras fazem bons presentes de despedida.
Planeje ter brancos e tintos. É mais fácil selecionar um vinho de cada estilo e comprar várias garrafas, mas também é divertido ter uma variedade de opções, 
o que pode resultar na abertura de várias garrafas ao mesmo tempo. decida de acordo com sua tolerância à desordem.
Mantenha tudo simples. Você pode complementar com a seleção de vinhos com algo fora do comum ou outras alternativas, mas é hospitaleiro servir brancos, 
tintos e talvez um rosé. a menos que você tenha uma multidão de intrépidos fãs de vinho, não é hora de sujeitar seus convidados a estilos desafiadores. abra 
uma dessas garrafas para os curiosos, se quiser, mas lembre-se, o vinho serve as festividades. não é o centro das atenções.
Mantenha a luz. o dia de ação de Graças é um concurso de resistência: você quer vinhos mais energéticos do que soporíferos. isso significa um teor 
relativamente baixo de álcool, com muita acidez fresca e viva. Bolhas ou vinhos doces, mesmo os bem equilibrados, podem ser cansativos a longo prazo. esses 
vinhos podem estar presentes, mas não devem ser as opções principais.
Pense duas vezes sobre vinhos. se o seu banquete é um jantar para oito pessoas, vá em frente e combine vinhos com pratos e pratos específicos. se for algo 
maior, não seja exigente. escolha garrafas flexíveis que geralmente são ótimas opções com comida. os vinhos com taninos pronunciados, doçura ou aromas 
de carvalho serão menos versáteis que os vinhos secos com boa acidez. os vinhos com acidez vibrante geralmente incluem sauvignon blancs, chenin blancs, 
certos chardonnays, rieslings e muitos brancos italianos. os tintos incluem Beaujolais, barbera, muitos pinot noirs e vinhos de regiões de clima frio. sua escolha 
também pode ser em função do estilo de um produtor, e não da uva.
Salve seus vinhos caros para pequenas reuniões. Para festas grandes, pense em gastar valores acessíveis por garrafa. seja guiado pelo seu orçamento, 
mas saiba que as chances de encontrar vinhos interessantes aumentam exponencialmente se você dispor de algum recurso a mais. Mais uma coisa: os vinhos 
caros recém-adquiridos geralmente se beneficiam do envelhecimento adicional. É mais provável que os vinhos com preços moderados sejam mais agradáveis. 
 Muitos vinhos farão uma maravilhosa harmonia com os alimentos. ao longo dos anos, o painel de vinhos do dia de ação de Graças internalizou com 
sucesso a sabedoria das festas passadas, com exceções ocasionais
  Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2019/11/14/dining/drinks/review-thanksgiving-wine.html

https://www.nytimes.com/2019/11/14/dining/drinks/review-thanksgiving-wine.html
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VIAGENS

13 A 28 DE ABRIL 2020- ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E 
ENOGASTRONÔMICA

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

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

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

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

INFOS & RESERVAS: na zENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

HOSPICE DE BEAUNE: 589 BARRICAS ESTARÃO A VENDA ESTE ANO
 a venda do Hospices de Beaune ocorrerá no dia 17 de novembro. Menos vinho, apesar de uma safra “excelente”: após dois anos consecutivos, os 
organizadores da famosa venda do Hospices de Beaune este ano venderão 589 barris, 30% a menos do que após a colheita excepcional de 2018.
sob o martelo da Christie’s, 118 peças (barricas de 228 litros) de branco e 471 peças de tinto serão leiloadas no domingo, 17 de novembro: vinhos marcados 
por uma acidez que “parece ser o quadro comum a esta safra, excelente nos dois estilos”, julga a gerente imobiliário, Ludivine Griveau.
 Um vinho “com muita personalidade da Borgonha”, apesar de um lado “solar”, segundo ela. e se os volumes são modestos em comparação aos anos 
anteriores, a culpa é do clima, que não deixou trégua aos produtores de vinho da região. Um inverno bastante ameno e início precoce do ciclo vegetativo, 
congelando em abril, depois um verão marcado por ondas de calor e granizo. e, finalmente, maturidades heterogêneas, dependendo das parcelas que 
transformam a colheita em um quebra-cabeça.
 esta safra 2019 sucede uma safra 2018 que se destacou em qualidade e quantidade. o ano de 2018 viu o número de barricas - 828 peças - cair, bem 
como o número de vendas, que quebrou pelo segundo ano consecutivo, em 14,2 milhões de euros (e quase 17 milhões de euros para o total de vinhos).
UM “BARRIL DOS PRESIDENTES” ESTE ANO - destaque tradicional deste evento que os compradores estrangeiros adoram, duas “Barricas dos Presidentes” 
foram retiradas no ano passado por 230.000 euros em benefício da caridade. Um valor, porém, abaixo do recorde de 2015 - 480.000 euros por um único barril.
Haverá este ano uma única “Barrica dos Presidentes” (Corton Grand Cru Les Bressandes) e três patrocinadores: o jogador de basquete Tony Parker, a jornalista 
ophélie Meunier e o ator François-Xavier demaison. eles serão responsáveis   por elevar as apostas para o instituto do Cérebro e Medula espinhal e a associação 
autour des Williams, que apóia pesquisas sobre a síndrome de Williams, uma doença genética. se ele é voltado para profissionais ou compradores ricos, 
enquanto o preço médio da Barrica voou para 16.849 euros em 2018, o leilão também foi democratizado há dez anos.
85% DAS VINHAS SÃO PREMIER E GRAND CRU - a Maison albert Bichot, o primeiro comprador do Leilão do Hospices de Beaune, oferece a interessados 
desde 2009 a oportunidade de fazerem a compra de uma barril compartilhado, reservando pelo menos uma garrafa, através de venda prévia em seu site 
(hospices-beaune.com). “era uma expectativa real dos consumidores”, diz Jean-david Camus, diretor de vendas no varejo albert Bichot, acrescentando que o 
número de clientes, em média 200 por ano, 80% dos franceses, está crescendo, especialmente para exportação.
 Por cerca de 85 a 130 euros a garrafa, a Maison é responsável por adquirir os barris no dia da venda, maturar o vinho em suas adegas e enviá-lo aos seus 
clientes 12 a 18 meses depois. o domaine des Hospices, constituído ao longo dos séculos graças a doações, é classificado em 85% como Premier Cru e Grand 
Cru. seus 60 hectares de vinhedos estão localizados principalmente em Beaune, mas a propriedade também está presente nas Côte de nuits e Mâconnais.
 a receita da venda de seus vinhos, com exceção da Barrica dos presidentes, é doada ao Hospital des Hospices, fundado no século XV por nicolas Rolin, 
chanceler do duque da Borgonha, e financia, em particular, a modernização do hospital da cidade e a manutenção do edifício histórico do Hôtel-dieu.... 
Leia mais em: https://www.larvf.com/hospices-de-beaune-589-futs-sont-mis-en-vente-cette-annee,4654243.asp (Fonte - Revue du Vin de France – 
editorial – com aFP – 11/11/2019).

“BEST OF WINE TOURISM” PREMIA AS MELHORES INICIATIVAS DE ENOTURISMO
 A Wine Capitals Network, que promove o enoturismo, concedeu 10 prêmios internacionais a Bordeaux após sua conferência anual em 8 de novembro. 
Participaram nesta edição 467 candidatos, incluindo 86 da região de Bordeaux, cujo objetivo é destacar os esforços das regiões membros para promover o 
enoturismo, um setor em constante desenvolvimento.
 o Chateau de dauphine (Fronsac, em Gironde) recebeu o “international Best of Wine Tourism” pelos seus passeios a bordo de Citroen 2 CV. destacam-
se também os vinhos Gemtree em adelaide, austrália, Bodegas Valdemar e Museo Villa Lucia (Bilbao / Rioja, espanha), Le Bouche à oreille (Lausanne, suíça), 
ingelheimer Winzerkeller (Mainz / Rheinhessen, alemanha) , Rosell Boher Lodge (Mendoza, argentina), Quinta da Pacheca (Porto, Portugal), Vinícola Louis M. 
Martini no Vale do napa (estados Unidos), Casa Valle Vinamar (Valparaíso, Chile) e Villa Quaranta Tommasi Wine & spa Hotel (Verona, itália).

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/hospices-de-beaune-589-futs-sont-mis-en-vente-cette-annee%2C4654243.asp
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TROFÉUS PARA COMUNICAÇÃO - “Quando algo assim acontece, significa que estamos indo na direção certa, e isso terá eco”, disse Luca Palmieri, diretora 
de vendas do hotel italiano, que forneceu 1.300 vinhos para o evento, na noite de premiação de quinta-feira em Bordeaux.
 esses troféus pouco conhecidos do público em geral são procurados pelas vinícolas, que os utilizam para divulgar melhor suas iniciativas. Quinta-feira, 
7 de novembro, a Capital Network, que comemorou seu 20º aniversário na capital de Bordeaux, decidiu se reunir em Mendoza em 2021, em Verona no 
ano seguinte e em Lausanne em 2023.... Leia mais em: https://www.larvf.com/les-best-of-wine-tourism-recompensent-les-meilleures-initiatives-
oenotouristiques,4653640.asp (Fonte - Revue du Vin de France – editorial – com aFP – 14/11/2019).

FRANÇA SE PREPARA PARA O BOOM DO ENOTURISMO EM 2020
 a França está preparando a revolução do enoturismo. em 2019, os 900.000 visitantes que se reúnem em Chambord todos os anos poderão desfrutar de 
vinho, incluindo um vinho produzido no local. Hotéis e vinícolas melhor classificados pela qualidade de suas boas-vindas, degustação de vinhos no Castelo de 
Chambord ou na abadia de Cluny: a França é decadente para atender melhor os turistas apaixonados pelo vinho. 
 a criação de uma cadeira especificamente dedicada ao enoturismo na prestigiada Universidade sorbonne, uma hierarquia clara e acessível dos melhores 
locais para visitar na França, degustações de vinho finalmente permitidas em grandes monumentos públicos como Chambord e até uma celebração nacional 
do enoturismo: é uma verdadeira celebração do vinho e de sua cultura que está prestes a anunciar este 20 de novembro Hervé novelli, presidente do Conselho 
superior de enoturismo, no Palais des Congrès em Paris.
 essas primeiras Conferências nacionais de enoturismo serão uma oportunidade de destacar o potencial das vinhas e do vinho no desenvolvimento do 
turismo, uma atividade essencial hoje na França. de “Beaujolais des Pierres dorées” a “Limoux, Vinhedo de História e Lenda”, mais de 70 territórios na França 
agora são rotulados Vinhedos e descobertas, oferecendo aos visitantes possibilidades de acomodação, restauração, visitas a adegas e degustações, etc ...
4,2 MILHõES DE TURISTAS AMANTES DE VINHO NA FRANÇA - e funciona: no total, dez milhões de pessoas, incluindo 4,2 milhões de estrangeiros, vêm 
todos os anos para descobrir a França com esse foco importante, o vinho. “o enoturismo responde ao aumento das férias fracionárias, mais curtas, mas também 
mais temáticas: da mesma maneira que o golfe na ocasião da Ryder Cup deste ano ou nas antigas plataformas reunidas para a Grande armada em Rouen, 
o vinho está se tornando um tema de férias curtas muito apreciado, principalmente pelos franceses, ingleses, belgas e alemães “, comenta Hervé novelli, 
que acrescenta:” além disso, o enoturismo carrega apenas valores positivos, cultural e chique, permite sair do diálogo mortal com os defensores do estrito 
higienismo “.
VINHO NA ABADIA DE FONTEVRAUD - entre os principais projetos anunciados em 20 de novembro, está o lançamento de uma hierarquia legível das 
melhores vinícolas, hotéis ou museus para visitar. esses sites serão classificados amanhã na internet e nos guias de um cluster, dois ou três clusters. Uma novidade 
mundial que distinguirá a França de seus concorrentes, itália e espanha. outras idéias: a criação de uma cadeira dedicada ao enoturismo na sorbonne e o 
desenvolvimento do BTs ournotourisme, ou a abertura de áreas de degustação de vinhos em locais públicos, como os castelos de Chambord, a abadia real 
Fontevraud, a de Cluny, “um pouco como o que o Palais des Papes em avignon já oferece”... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-france-prepare-un-
boom-de-l-oenotourisme,4604178.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – denis saverot – 16/11/2019).

A HISTÓRIA DA FESTA DO BEAUJOLAIS NOUVEAU
 Como foi criado um dos mais famosos rituais do mundo do vinho, a chegada do Beaujolais nouveau? “o Beaujolais nouveau chegou!”. na França e por todo o 
mundo, essa é a frase que melhor descreve o mês de novembro. aproximadamente dois meses depois da colheita francesa, que geralmente começa em setembro, chega 
ao mercado o primeiro vinho da safra, o Beaujolais nouveau.
 os bares, restaurantes, cafés e bistrôs de todos os cantos do planeta começam a ferver e todos querem saber a mesma coisa: onde está o Beaujolais nouveau? É 
assim que começa um dos maiores rituais do vinho no mundo inteiro. desde a década de 1980, religiosamente na terceira quinta-feira de novembro, a França se rende aos 
encantos do Beaujolais nouveau e monta uma festa monumental que se espalhou por todos os países. de onde vem tudo isso? É uma longa história.
HISTÓRIA - Por muito tempo, os comerciantes de Beaujolais – uma região menos famosa dentro da Borgonha – tiveram o costume de comercializar prematuramente algum 
vinho de suas safras para celebrar o fim da colheita, mas a data mínima para a venda costumava ser 15 de dezembro. Foi só em 1951 que os comerciantes puderam colocar 
seu vinho à disposição um mês antes, em novembro, e aí sim começou a tal festa. o negociante de vinhos Georges duboeuf, percebendo o potencial do Beaujolais nouveau 
– nem tanto por sua qualidade, mas por ser uma boa maneira de criar fluxo de caixa antes de a nova safra estar pronta –, teve a ideia de começar uma espécie de “corrida 
a Paris” para levar os vinhos nouveau da nova safra o mais rápido possível.

https://www.larvf.com/les-best-of-wine-tourism-recompensent-les-meilleures-initiatives-oenotouristiques%2C4653640.asp
https://www.larvf.com/les-best-of-wine-tourism-recompensent-les-meilleures-initiatives-oenotouristiques%2C4653640.asp
https://www.larvf.com/la-france-prepare-un-boom-de-l-oenotourisme%2C4604178.asp
https://www.larvf.com/la-france-prepare-un-boom-de-l-oenotourisme%2C4604178.asp
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 assim como qualquer outra ideia mais “estranha” à época, essa pressa em levar os vinhos à Cidade Luz chamou a atenção tanto dos jornalistas quanto dos próprios 
consumidores, e o tal 15 de novembro ficou famoso e virou um evento nacional. Foi só em 1985, quando a corrida já tinha se alastrado por toda europa e começava a chegar 
aos estados Unidos, que a data foi flexionada para a terceira quinta-feira do mês, para tirar vantagem comercial do fim de semana, e desde então é assim.
 no mesmo dia no mundo todo, os bares e restaurantes ficam agitados e as pessoas se reúnem para provar a nova safra do Beaujolais nouveau. a chegada dele (cerca 
de 65 milhões de garrafas), tanto na França quanto nos demais países, é tão esperada que o slogan oficial desses vinhos se tornou o “Le Beaujolais nouveau est arrivé!” (“o 
Beaujolais nouveau chegou!”). em 2005, foi agregado um novo dizer, “É hora de Beaujolais nouveau!”.
VIDA CURTA - a casta cultivada em Beaujolais para a produção do vinho nouveau é a Gamay, que geralmente é considerada uma cepa de vinhos rústicos cujo cultivo já 
chegou a ser proibido em outras regiões no passado. Para fazer esse vinho, o bago todo, com talo e grãos, é fermentado.
 o resultado é um vinho leve, fresco, relativamente simples, bastante frutado e agradável ao paladar, com taninos pouco agressivos e aromas que lembram banana, 
tutti-frutti etc. É o mais próximo que um vinho tinto pode chegar de um branco em termos de frescor, tanto que ele é melhor apreciado em temperatura mais baixa do que 
a recomendada para os tintos convencionais... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/historia-da-festa-do-beaujolais-nouveau_12054.html (Fonte 
- Revue du Vin de France – Carolina almeida – 08/11/2019).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/historia-da-festa-do-beaujolais-nouveau_12054.html
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