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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAÇõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

ABS-RIO-FLAMENGO
CURSO DE DEGUSTAÇÃO DE VINHO

1º A 29/07/2018 - 19:15 A 21:30

este curso, assim como o Curso Básico, 
está sendo substituído pelo Curso de 
Vinho e sua degustação. o Curso 
de degustação e Reconhecimento 
de Vinhos é aberto a amadores e 
profissionais do vinho. nas cinco aulas 
serão abordados: amadurecimento e 
envelhecimento do vinho; evolução 
dos vários componentes dos vinho; 
métodos de avaliação sensorial; 
ficha analítico-descritiva (método 
Giancarlo Bossi); e avaliação dos 

SBAV-SP
FORMAÇÃO EM VINHOS DE 
PORTUGAL COM DEGUSTAÇÃO

30/07/2018 - 19:00

a sBaV-sP, em parceria com a 
academia vinhos de portugal, receberá 
alexandre Lalas, crítico de vinhos, que 
tratará de temas como a história do 
vinho em portugal, as regiões, o clima, 
o processo de vinificação, as castas e 
os estilos de vinho português. após a 
conteúdo teórico serão degustados 
vinhos portugueses para a consolidação 
prática do conhecimento. Não perca! 
Garanta já sua vaga!

Valor Individual: R$180,00 (não 
associado) e R$90,00 (associados)
Inscrição: (11)3814-7905
www.sbav-sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
COMO RECEBER COM QUEIJOS E 
VINHOS 

24 E 31/07/2018 - 19:30

organizar um evento de queijos e 
vinhos, receber os amigos em casa, 
desfrutar de momentos agradáveis e 
deixar a conversa rolar solta é um ótimo 
programa – especialmente quando 
se tem algum conhecimento sobre a 
natureza dos queijos e a tipicidade 
dos vinhos. esta é a proposta do curso 
em duas aulas, que Celio alzer vai 
conduzir na aBs. Tudo acompanhado 
de uma apostila com as famílias dos 
queijos, quantidades, vinhos, frutas e 
pães mais adequados. Curso limitado 
a 30 pessoas.

Valor Individual: R$281,00 (sócio) e 
R$365,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
AUSTRIA, UM PARAÍSO A SER 
DESCOBERTO 

01/08/2018 - 20:00

Poucas pessoas se dão conta que 
a Áustria é um país que produz 
excelentes vinhos, secos e doces, com 
diferentes uvas e em diversos lugares 
do país. Berço de grandes músicos 
como Mozart e strauss, os vinhos 
ali produzidos são uma sinfonia de 
aromas e sabores, onde se destacam 
uvas de rara qualidade como a Grüner 
Veltliner e a clássica Riesling. os vinhos 
austríacos têm elevado padrão de 
qualidade e exigência de maturidade 
das uvas pouco encontrada em outros 
países. nessa interessante degustação, 
conduzida por Mario Telles Jr, um 
renomado especialista em vinhos da 
Áustria e professor do tema nos cursos 
profissionais da aBs-sP, teremos a 
oportunidade de conhecer alguns dos 
melhores vinhos produzidos no país, 
de grandes produtores como Wilhelm 
Bründlmayer e alois Kracher. ainda 
teremos um vinho surpresa, e um 
queijo azul para harmonizar com os 
vinhos doces. imperdível.

Valor Individual: R$100,00 
(associados) e R$ 90,00 (associados 
participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
WORKSHOP SOBRE VINHOS – 
DEGUSTAÇÃO E CONCEITOS

31/07/2018 - 19:00

Curso rápido e prático para quem 
quer saber mais sobre vinhos, o 
Workshop sobre Vinhos – degustação 
e Conceitos Básicos. nesses encontros 
são abordados temas como história da 
bebida, os tipos de vinho e vinificação, 
principais países produtores e suas 
regiões, técnicas de degustação, 
compra com base nas indicações 
do rótulo, serviço, tipos de taça e 
harmonização com comida. o curso 
tem por objetivo unir a degustação 
prática à teoria, afinal, aprender 
degustando é muito mais prazeroso e 
efetivo.

Valor Individual: R$200,00
Inscrição: (11)3814-7905
www.sbav-sp.com.br

caracteres organolépticos do vinho 
(visual, olfativo e gustativo). Para se 
inscrever, é necessário ter concluído 
o Curso Básico ou equivalente, sendo 
indispensável que o curso tenha sido 
ministrado por uma regional da aBs-
Brasil.

Valor Individual: R$620,00 (consulte 
sobre o parcelamento)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br
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BELO HORIzONTE

vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

DEGUSTAÇÃO VINOTICIAS DE VINHOS TOP´S
30/07/2018 - 20:00

nada melhor do que uma degustação única! Pelos seus vinhos, pelas 
regiões degustadas e pelas comparações propostas. a degustação será 
desenvolvida em 5 tempos:
- Recepção com Champagnes.
- Comparando Borgonha e Bordeaux com Grandes Vinhos.
- Comparando Grandes Vinhos de Portugal e da espanha.
- Provando Grandes Vinhos da itália
- e para não esquecer, um grande Vinho de sobremesa: Um evento 
imperdível para quem gosta de grandes vinhos.

EVENTO COM LOTAÇÃO ESGOTADA

Reservas pelo Tel.: 98839-3341 Márcio oliveira

EVENTO SERá CONFIRMADO COM 10 INSCRIÇõES.

*datas e programas passíveis de alteração
**Os eventos de Vinhos do Márcio Oliveira são para maiores de 
18 anos.Date

Save
the
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COTES DU RHÔNE BRUNEL DE LA GARDINE 2016 – COTE DU RHÔNE - FRANÇA
  
 o know-how da produção de vinhos da família Brunel remonta ao século XVii. de pai para filho, havia, a cada 
geração, um vigneron de Brunel. em 1948, Gaston Brunel, então um famoso comerciante, comprou o CHaTeaU de La 
GaRdine. a casa agora é administrada por seus dois filhos, Patrick e Maxime, com o apoio de suas esposas e seus filhos: 
eve, Maryse, Marie-odile e Philippe. em 1998, eles adquiriram a propriedade do CHaTeaU sainT-RoCH localizada na 
denominação Lirac (Languedoc/Roussillon). Hoje, a família Brunel revive a tradição de comércio, criando uma nova casa: “ 
BRUneL de La GaRdine”, evoluindo assim a gama para outras denominações do Vale do Rhone.

Corte das uvas: 30% Roussanne, 20% Clairette, 20% Viognier, 20% Grenache Blanc e 10% Bourboulenc.

Notas de Degustação: Cor amarelo palha brilhante. aromas maduros de frutas cítricas (toranja e limão), maçã verde e 
pera maduras, nota de flores e fundo mineral. na boca tem corpo médio, deliciosamente frutado e equilibrado. Retrogosto 
de flores e maçã verde. Boa persistência, num vinho moderadamente fresco e energético.

Guarda: Já está pronto, mas aguenta mais 5 anos fácil.

Notas de Harmonização: Combina bem queijos frescos de cabra; Camarão na moranga; excelente com aves de caças 
no geral.

Temperatura de Serviço: 08 a 10ºC.

Onde comprar: em BH: ENOTECA DECANTER – endereço: Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários. Telefone: (31) 3287-3618.

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

VINHO DA SEMANA
POR MáRCIO OLIVEIRA

https://www.enotecadecanter.com.br/
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GIGONDAS MONTIRIUS TERRE DES AINÉS 2006 – AOC GIGONDAS – FRANÇA
  
 a vinícola está bem localizada no sul do Vale do Rhône, nas denominações a.o.C Vacqueyras, Gigondas e Côtes du 
Rhône, somando 58 hectares de viticultura convertida em Bio-dinâmica desde 1996. desde 1999, todos os vinhos Montirius 
são provenientes de uvas de agricultura biológica e biodinâmica, sendo o domaine Montirius o primeiro vinhedo certificado 
em Bio-dinâmica nas denominações Vacqueyras e Gigondas. desde então, a gama de rótulos evoluiu através da Côtes du 
Rhône e Vins de Pays du Vaucluse, com adoção de agricultura biológica e bio-dinâmica.

Corte das Uvas: 80% Grenache, 20% Mourvèdre

Notas de Degustação: Cor granada profundaa. aromas complexos e do Mediterrâneo, com frutas negras maceradas, 
nota de couro, alcaçuz e pedra triturada. Um paladar denso, elegante, com incrível textura de taninos finos dissolvidos em 
belo frescor. Longo final. Um vinho muito estruturado para ser apreciado com comida.

Guarda: está pronto para beber. Pode aguardar mais 1 ou 2 anos. a recomendação da vinícola é de guarda por até 12 
anos, mas ele se mostrou um grande vinho ! Vale a pena decantar.

Reconhecimentos e Premiações: JanCis RoBinson: 17/20. Ws: 90 Pontos.

Notas de Harmonização: Carnes grelhadas, carnes de caça, queijos de meia cura. Caças de pêlo em geral; Civet de 
lebre; Peito de faisão entremeado com trufas negras e assado; Paleta de cordeiro assada com ervas provençais, servida com 
batatas rústicas; ossobuco de javali ao perfume de zimbro.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

Onde comprar: em BH: ENOTECA DECANTER – endereço: Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários. Telefone: (31) 3287-3618.

https://www.enotecadecanter.com.br/
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CHATEAUNEUF-DU-PAPE FONT DE MICHELLE 2015 TINTO – AOP – FRANÇA
  
 a família Gonnet está estabelecida na região desde 1600. em 1950, etienne Gonnet fundou o Font de Michelle, 
hoje conduzido pelos netos Bertrand e Guillaume. Localizado no sudoeste de Châteauneuf-du-Pape, uma das melhores 
subregiões dessa denominação, esse domaine tem parcelas em La Crau, o Grand Cru de Châteauneuf. seus brancos têm 
mineralidade deliciosa, enquanto os tintos são tradicionais e estilosos, com vinhos encorpados e elegantes, que são a pura 
expressão do terroir. sua cuvée prestige é excepcional. a média de idade das vinhas é de 45 anos. Rendimento médio dos 
vinhedos 30 hl/ha.

Corte das Uvas: 70% Grenache, 10% syrah, 10% Mourvèdre e 10% outras variedades (Cinsault, Counoise, Terret ou 
Muscardin).

Notas de Degustação: Cor rubi profunda. Um vinho de guarda com buquê de frutas vermelhas e negras (cerejas e 
amoras) e notas de alcaçuz. Com o envelhecimento desenvolve notas de especiarias (pimenta e louro). Corpo médio, 
madeira moderada. Um vinho muito equilibrado e estruturado para ser apreciado com comida.

Guarda: É um vinho de grande guarda. Muitos pensariam que foi bebido ainda muito jovem, mas já se mostrou como um 
grande vinho. a recomendação é aguardar pelo menos 3 anos. a maturidade inicial é atingida entre 4 a 5 anos após a 
colheita, chegando ao seu ápice entre 10 e 12 anos.

Notas de Harmonização: Carnes grelhadas, carnes de caça, porco preto.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

Onde comprar: em BH: PREMIUM - Rua estevão Pinto, 351 - serra - 31 3282-1588 i Em SP: PREMIUM - Rua apinajés, 1718 - sumaré - 11 2574-8303.
site: www.premiumwines.com.br

www.premiumwines.com.br
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 “CoMo eViTaR o esnoBisMo BeBendo VinHos“ – Quando comecei a me interessar por vinho, havia uma coisa que me incomodava – havia muito 
“enochato”. Pessoas que muitas vezes passavam vários minutos falando sobre um determinado rótulo, sem contudo dizer coisas que interessavam, como por 
exemplo se gostou ou não do vinho degustado. Creio que ainda hoje, muita gente no mundo do vinho tenta manter uma longa distância em relação aos 
iniciantes.
 assim, procurei escrever sobre alguns princípios sobre como evitar este esnobismo, já que eu imagino que a razão pela qual as pessoas compram e bebem 
vinho é para apreciá-lo. Claro que existem algumas pessoas que compram garrafas como um símbolo de status ou até mesmo um investimento (muitas vezes 
muito rentável), mas para a maioria de nós, beber vinho é consumir algo de que nos dá prazer. 
 infelizmente, a indústria do vinho intimida e de certa forma desconsidera o consumidor médio. Ler a maioria das revistas de vinhos é um exercício 
desanimador, porque boa parte dos artigos são sobre vinhos ultra caros e de alta pontuação que estão irremediavelmente fora de nossa faixa de preço. Minha 
esperança é que, ao final deste artigo, você esteja livre para desfrutar do vinho segundo segundo sua própria opinião.

Compre vinho que se adapte ao seu estilo de vida; não mude seu estilo de vida para se adequar ao “seu” vinho. Para a maioria de nós, um vinho 
“bom” é aquele que você pode apreciar em qualquer ocasião, harmonizando com comida normal (ou não comer nada!). Você pode beber vinhos básicos bem 
feitos e descobrir boas opções para suas taças, sem “estourar” seu orçamento. 

Beba o que você gosta. Creio que todo amante de vinhos deve ter a mente aberta, e a regra número um é beber o que você gosta. se você não gosta de 
vinhos tintos, não há problema. se você não gosta de vinhos secos, não beba. Por outro lado, não leve apenas as notas de críticos como uma indicação segura 
para beber bons vinhos. o importante é que se o gosto não se discute, com o tempo e volume de vinho bebido, o paladar se educa. Mantenha a sua mente 
aberta e verá que ao longo do tempo acabará bebendo outros estilos que antes não apreciava.

Experimente novos vinhos. Procuro manter minha taça aberta para provar novos rótulos. Como vamos descobrir novas boas opções se sempre formos beber 
os mesmo vinhos?

Preço não é qualidade. Muitas vezes um vinho mais acessível é comercializado como uma sombra de um rótulo mais caro. em geral, as vinícolas criam 
algumas linhas de qualidade, uma vez que querem vender vinhos em vários níveis de preços. seria difícil dizer que uma garrafa de R$ 50 é tão boa quanto uma 
de R$ 250 ou R$ 500, por que alguém (em sã consciência) compraria a de R$ 500? 

Como evitar suas armadilhas de marketing. a indústria do vinho, muitas vezes parece esquecer o consumidor iniciante ou médio, porque foca suas vendas 
num consumidor imaginário, na maioria das vezes um afortunado. Mas em geral, esta é uma parcela pequena de todo o mercado, e que geralmente consome 
vinhos mais caros. acaba havendo um “apelo” para que você consuma vinhos melhores e mais caros, como se eles fossem os melhores vinhos do mundo. Muitas 
vezes, nas degustações às cegas, vinhos mais acessíveis se saem muito bem e constituem belas surpresas.

O mercado geralmente opera em três níveis que não compartilham interesses. o sistema de distribuição essencialmente separa em “três níveis”: 
produtores (vinícolas e importadores), atacadistas / distribuidores e lojistas / varejistas. na maioria das vezes, as funções de cada um não cruza com as do 
outro. Muitas vezes o varejista acaba ficando refém de um atacadista, de quem acaba comprando todo o seu vinho. desta forma, muitas vezes os interesses dos 
consumidores (bons vinhos com preços mais baixos e muitas opções de rótulos) estão longe de ser atendidos. 

Amor ao vinho. Muitos amantes de vinhos se sentem intimidados pelo conhecimento de outras pessoas. no entanto, não há realmente nenhuma razão para 

COMO EVITAR O ESNOBISMO BEBENDO VINHOS
POR MáRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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ser intimidado. eu comecei sem saber nada sobre o vinho, como aliás qualquer um de nós começa a se interessar por um novo assunto ou hobby. se você quiser 
melhorar o nível de seu conhecimento de forma mais rápida, procure fazer um Curso de Vinhos e participar de degustações. desta forma, compartilhando 
experiências, seu conhecimento irá crescer na medida em que as taças se sucederem. Uma coisa importante que sempre me anima a continuar estudando é 
que percebo que a grande maioria das pessoas na indústria do vinho são pessoas realmente fantásticas fazendo o que fazem porque também amam o vinho.

Mesmo que eu ame vinho, ele ainda assim é um item consumível. o vinho pode não ser o equivalente a um belo casaco, mas ainda assim sofre efeitos 
de tendências e modas de consumo. nas épocas de intenso calor é comum que optemos por vinhos brancos e rosados. no inverno, bebemos tintos mais 
encorpados. e desta forma, a indústria se organiza para atender todos os seus consumidores. Também é uma forma de entender que há várias opções a serem 
provadas, sem que necessariamente haja a certeza de que todos irão te dar o mesmo prazer ao serem bebidos.

A indústria do vinho precisa parar de se posicionar a partir das notas que classificam os rótulos. a indústria do vinho adora reclamar de ser limitada 
pela escala de 100 pontos e outros sistemas de classificação como o europeu que dá notas em 20 pontos, ou escalas de 5 estrelas, ou três taças. Para muitos 
críticos, os iniciantes acabam focando na classificação, na pontuação em vez de apreciar o vinho em si, com suas características e valores de qualidade. seja 
consciente ou subconscientemente, muitos produtores de vinho perseguem uma alta nota ou premiação ou classificação. Muitas vezes, os produtores tentam 
fazer vinhos para se adequar ao gosto de um crítico em particular. no entanto, essas queixas são completamente fora de questão quando a indústria do vinho 
usa essas mesmas classificações como sua principal estratégia de marketing na hora de vender um rótulo.

O preço é importante. Quando se trata de vinho, o preço não é igual à qualidade, e não pode ser deixado de lado. não há nada surpreendente em rótulos 
muito baratos (abaixo de R$ 30), mas é incoerente não levar em conta o preço na equação ao considerar um vinho a ser comprado. Como costumo dizer, vinhos 
muito bons são caros, mas nem sempre a recíproca é verdadeira. o mais importante, aproveite e abra sua taça a novas experiências! 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

“AO ENCONTRO DO ESPÍRITO LAFITE” - POR JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 27/07/2018

 apesar da agenda atribulada, compreensível para alguém que assumiu recentemente o posto de Ceo do grupo domaines Barons de Rothschild (dBR), 
foi fácil marcar a conversa com Jean-Guillaume Prats (não foi preciso passar por várias assistentes ou pela “attachée de presse”), coincidindo de estarmos na 
mesma semana em Bordeaux. Com sua sala ainda em obras, em meio à reforma do emblemático prédio situado no início da tradicional Cours du Médoc, 
trecho junto ao Quai des Chartrons, cais onde atracavam os navios encarregados de levar os grands crus da região mundo afora, Jean-Guillaume me recebeu 
no salão destinado às reuniões do comitê operacional, composto por saskia de Rothschild e pelos diretores a ele subordinados, que, à parte os departamentos 
de finanças, recursos humanos e comunicação e marketing, ficam em Bordeaux.
 no que se refere aos vinhos propriamente ditos, o dBR tem quatro divisões autônomas, com equipes, focos e estratégias distintas. a primeira, e 
hierarquicamente a mais importante, comporta os quatro châteaux bordaleses do grupo, o duhart Milon, em Pauillac, o L’evangile, em Pomerol, o Rieussec, em 
sauternes e o celebrado Lafite-Rothschild, além de um quase desconhecido “petit château” de aoC Bordeaux, o Château Paradis Casseuil.
 Quando pedi o encontro com Jean-Guillaume, eu tinha em mente uma declaração de Christophe salin, seu antecessor no cargo - “Lafite has always 
been about land and people. The land remains, people pass” -, ao comentar, em novembro de 2016, a surpreendente e iminente (dali a dois meses) saída de 
Charles Chevalier, diretor técnico do Lafite desde 1994, e sua substituição por eric Kohler, que havia começado como enólogo no grupo (coincidentemente em 
1994). de uma maneira mais elegante e menos imediatista, o mercado seria surpreendido, um ano depois, com o anúncio da troca de salin e do barão eric de 
Rothschild por Jean-Guillaume e saskia. a rigor, tais mudanças tendem a ser positivas. sangue fresco deve dar um novo ímpeto a essas históricas propriedades. 
saber o que Jean-Guillaume planejava fazer com essas marcas tão nobres (e diferentes entre si) era justamente um dos assuntos que mais me interessava.
 o bom resultado alcançado pelo Château Lafite na safra 2017, quando, depois de um bom tempo, foi considerado o vinho do ano por muitos críticos 
em suas recentes avaliações sobre os “primeurs”, é uma demonstração, ainda que prematura, dessa teoria sobre renovação e de que a entrada de eric Kohler 
foi positiva (Kohler é responsável também pelos demais châteaux de Bordeaux, tendo abaixo de si uma equipe de enólogos para cada propriedade). Jean-
Guillaume se referiu a aportar um pouco de modernidade ao Lafite, com alguns investimentos nas instalações, mas sobretudo, dar mais ênfase à adoção da 
cultura biodinâmica nos vinhedos, uma prática já utilizada em nove hectares, com bons resultados. a questão, segundo ele, é que não é fácil estendê-la aos 
117 hectares da propriedade, mas que isso tem de ser feito, com critério e determinação (nesse tema, em especial, saskia vai lhe dar enorme apoio). ele, em 
todo caso, tem como ótima referência o Château Pontet Canet, seu vizinho (onde eu havia passado toda a tarde do dia anterior e será assunto das próximas 
colunas), que, seguindo rigidamente os preceitos biodinâmicos desde 2006, deu um salto qualitativo notável, posicionando-se entre a elite dos Grands Crus 
bordaleses...
 

Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5691033/ao-encontro-do-espirito-lafite#

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.

SELEÇÃO DE ARTIGOS

https://www.valor.com.br/cultura/5691033/ao-encontro-do-espirito-lafite%23
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“OS SEGREDOS QUE UMA GALINHA GUARDA ”- POR NINA HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA  - 27/07/2018

 escrever uma coluna não é problema quando se tem um assunto. Cada louco com sua mania, e a mania geralmente oferece o tom porque está lá, presente, o tempo 
inteiro. o normal, então, seria que me agarrasse ao assunto “galinha” que tanto prezo.
 Já na primeira carta saída do Brasil, aliás muito bem escrita por Pero Vaz de Caminha, ele gastou um parágrafo, prestem atenção, gastou um parágrafo contando ao 
rei sobre uma galinha barulhenta, que o nosso Cabral orgulhosamente segurou pelas pernas e, de ponta-cabeça, apresentou aos índios que visitavam o navio... e os índios 
quase tiveram medo dela. só o “quase” já daria uma tese.
 além disso, na série da netflix com o americano-coreano david Chang, ele solta um comentário que daria panos para manga. aprendi lá que ele e outra coreana 
com quem conversa sentem uma imensa e dolorida ferida de não pertencimento. imagine um rapaz que venceu na vida, cozinha bem, tem uma bela família, é inteligente 
e engraçado, ficou famoso com seu restaurante Momofuku e com outros, criativo, sem papas na língua, sofreu na infância por não ser branco. Tinha vergonha dos cheiros 
da comida de sua casa e não podia convidar os colegas pois eles estranhariam a comida da mãe!
 Chang sentia-se amarelinho como um pinto saído do ovo, queria ser branco, era amarelo! não é possível, sempre se pensa no racismo com outros toques além da 
cor, a condição social, essas coisas, mas o menino tinha vergonha do cheiro da cozinha. e das comidas que a mãe punha na sua lancheira. Coisa mais que inacreditável. os 
cozinheiros vivem enfiando o nariz na comida alheia para aprender, para comer, para sentir, para gostar, para imitar... ah, os segredos que uma galinha guarda! 

Leia o artigo completo em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ninahorta/2018/07/os-segredos-que-uma-galinha-guarda.shtml

Nina Horta - escritora e colunista de gastronomia, formada em educação pela UsP. escreve aos domingos no Jornal

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ninahorta/2018/07/os-segredos-que-uma-galinha-guarda.shtml
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“TENS QUE VIR A SANTA MARIA ANTES QUE ESTAS VINHAS DESAPAREÇAM”- POR PEDRO GARCIAS
FUGAS - 21/07/2018

 se gostas de lugares periféricos e de vinhas quase impossíveis, com história e sofrimento, este postal é para ti. escrevo-te da lindíssima aldeia de são Lourenço, na ilha 
de santa Maria, embalado pelo marulhar das ondas e a serenidade do mar pousado sobre a linha do horizonte. Cheguei há quatro dias e ainda não deixei de me interrogar 
sobre o que terá levado tanta gente a erguer “quartéis” de pedra (socalcos) pela encosta acima, quase a prumo, para produzir um pouco de vinho. Tens de ver para acreditar.
 as casinhas fazem lembrar o alentejo, brancas e muitas delas com portadas e rebordos pintados a azul. Umas quantas têm chaminés do tipo algarvio. disseram-me 
que os primeiros colonos vieram do sul do país. séculos depois, o seu legado ainda se mantém. a paisagem da metade ocidental da ilha, mais árida e plana, também nos 
remete para o alentejo ou, ainda mais, para Porto santo. na verdade, santa Maria, sendo a ilha mais antiga do arquipélago, é a que menos se enquadra na imagem típica 
dos açores. Tem mais sol do que as outras e é mais seca. o ar de deserto só desaparece a leste dos picos vulcânicos que dividem a ilha e abrem passo a um cenário mais 
verde e húmido, povoado de pastos férteis, ribeiras apertadas e arribas verdejantes caídas sobre o mar. são Lourenço fica no fundo de uma delas, aninhada em concha ao 
longo da metade de uma antiga cratera e mesmo aos pés de uma belíssima enseada. Quando o sol abre, as águas do mar ganham uma tonalidade verde-esmeralda. o 
paraíso não deve ser muito mais bonito.
 Hoje passou por aqui o peixeiro, na sua carrinha, com cracas acabadinhas de apanhar e ventresca de atum. Melhor do que caviar e mais barato. domingo de manhã 
cruzei-me com um homem que pescava com uma cana de bambu pendurado numa rocha só rodeado de água. Uma onda mais forte e lá ia ele. o seu trabalho é pescar 
e vender logo ali o peixe já amanhado: cinco euros o quilo, a olho. Convenceu-me, facilmente, a levar-lhe a pescaria toda até àquela hora: uns quatro quilos de veja (um 
peixinho colorido que nem é muito bom, nem é muito mau). Vinte euros. em que outro lugar encontras alguém a pescar de cana para o teu almoço?
 em são Lourenço, enquanto uns poucos vivem do mar, outros, ainda menos, continuam a subir a encosta para tratar das suas vinhas. Hoje, vivem de forma permanente 
na aldeia menos de 20 pessoas. a maioria dos socalcos já está coberta de fetos e de outros arbustos. Falta gente para tratar este imenso anfiteatro de quartéis, que parecem 
ter sido feitos para serem sulcados por titãs saídos do mar. os socalcos desdobram-se encosta acima até quase ao ponto onde já nem a gravidade nos agarra ao chão. estou 
a olhar para aos quartéis da Farrapelha, na parte norte da baía, e há uma fiada de socalco que só termina mesmo no penhasco. É impressionante! Tens de ver....

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/07/28/fugas/opiniao/tens-que-vir-a-santa-maria-antes-que-estas-vinhas-desaparecam-1838985

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/2018/07/28/fugas/opiniao/tens-que-vir-a-santa-maria-antes-que-estas-vinhas-desaparecam-1838985
http://fugas.publico.pt
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“OS VINHOS E SEUS RÓTULOS CHIQUES”
LE MONDE - OPHÉLIE NEIMAN - VINHOS - 17/07/2018

 Conseqüência visível do vinho, a etiqueta tenta transmitir uma mensagem de qualidade e inspirar confiança para aqueles que não o podem provar antes de comprar, 
explica ophélie neiman, colunista do Jornal. ela é a primeira a se revelar. É ela que marcamos em uma prateleira ou gôndola. e se ninguém está lá para nos guiar, se 
hesitarmos entre várias garrafas, é ela que vamos escolher no final. 
 o rótulo tem um papel importante na escolha do vinho: é o elemento decisivo da compra, logo após o preço. excrescência visível do vinho, o rótulo tenta transmitir 
uma mensagem de qualidade e inspirar confiança para quem não pode provar antes de comprar. através de uma ilustração, uma foto, com a ajuda de suas menções escritas, 
desafia o consumidor, vende-lhe um sonho e influencia sua decisão.
 a pedido do Grupo Barat, especialista na impressão de rótulos de vinhos, o Wine intelligence institute realizou um estudo na França em 2012: um rótulo adequado 
pode aumentar as intenções de compra em 10%. e sua aura aumenta em menos de 45 anos, dos quais 60% dizem que apreciam um rótulo de vinho bem trabalhado, contra 
apenas 40% para o grupo etário mais velho. Basta dizer que, no momento do marketing rei, o interesse da adega em curar sua pegajosa pegajosa.
 no século XiX, se os primeiros “negociantes” incluiam apenas o nome do vinho, rapidamente ilustrações e mensagens tentaram fazer o cliente fantasiar.
 Há obviamente, no início, a necessidade de poder identificar o vinho. isto é evidenciado por ânforas do período egípcio, que contêm informações importantes para 
avaliar a qualidade do conteúdo: vintage e origem. nós não mudamos muito neste ponto. antes de 1728 e a autorização da garrafa para o comércio de vinho, os barris 
são estampados. no século XiX, o desenvolvimento da litografia generalizou o uso do rótulo. se o primeiro incluir apenas o nome do vinho, rapidamente as ilustrações e 
mensagens tentam fazer o cliente fantasiar.
 Há muitas maneiras, mas elegância ...

Leia mais em: https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/06/17/vin-t-as-l-etiquette-chic_5316440_4497916.html

https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/06/17/vin-t-as-l-etiquette-chic_5316440_4497916.html
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“GRANDES VINHOS E COMO CHEGAR NELES”- POR NELTON FAGUNDES
ESTADO DE MINAS - CAD DEGUSTE - 29/07/2018

 o que mais encanta no mundo do vinho é a capacidade que ele tem de nos surpreender. Uma taça cheia esconde momentos, historias e sensações que nem sempre 
podem ser explorados. 
 Quando sou questionado sobre o valor de um vinho, sempre tento levar para o lado da paixão, da finesse e toda a magia dentro de uma garrafa; recentemente li 
uma conversa entre um famoso produtor de vinhos da europa e um jomalista brasileiro. esse viticultor produz vinhos incontestáveis, com premiações a nível mundial, e a 
importância de suas palavras nos mostra que realmente a parte da paixão está entranhada na produção e comercializaçâo dos vinhos, tanto por quem produz, neste caso o 
enólogo/ produtor, ou o sommelier e demais profissionais que vao indicar nas lojas, importadoras e restaurantes mundo afora. 
 Foi feita uma pergunta comparando vinhos clássicos com vinhos modernos a partir de cabernet sauvignon, merlot, shyraz e pinot noir feitos em várias regiões do novo 
Mundo, com gosto mais popular, já que o novo consumidor muitas vezes não tem acesso a vinhos com este predicado ou não o procura nas prateleiras. o que fazer para 
que ele chegue ao grande vinho?
 na opinião dele, vinhos com terroir, não são oferecidos, e sim procurados. Pará conhecer um grande vinho é necessário ter alguma indicação. nem todos estão 
preparados para esta sensação, é como compara o vinho a uma pessoa. 
 Quando jovens, buscamos agito (vinhos frutados, musculosos, fáceis de ser entendidos). Com o passar do tempo queremos sossego (vinhos eleqantes, sutis, misteriosos, 
tímidos, que instigam nossas lembranças). 
 não é aconselhável um novo degustador de vinhos começar pelos grandes, é necessária uma inicialização, para inclusive saber o porquê, qual a diferença. isso é o 
que um bom degustador/apreciador tem que buscar. 
 Primeiro formar seu paladar e assim experimentar os grandes vinhos. não há medo nem insegurança para os grandes vinhos, quem gosta de bons vinhos há de gostar 
de um Barolo, Brunellos, Bordeaux, Bourgognes e etc. isso só com o tempo, e não tenha pressa. 
Um brinde à elegância!
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“DEGUSTAÇÃO TOP COM MAIORES VINHOS DA AMÉRICA DO SUL NO 
RIO WINE AND FOOD FESTIVAL“ - POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 23/07/2018

 degusta Talk show com Francisco Baettig –  Chile 3 Vinhos que Mudaram a História.
 Realizado no Golden Room do Copacabana Palace, mais famoso hotel de luxo do Rio de Janeiro, o evento, que oferece um formato dinâmico e interativo, 
é uma mistura de Master Class (aula) com programa de entrevista, onde o público tem a chance de  aprender mais sobre vinhos e participar de um debate.
 Marcelo Copello e Jorge Lucki entrevistam Francisco Baettig, recém-eleito melhor enólogo do mundo pelo Master of Wine Tim atkin. Francisco é também o 
o primeiro enólogo do Chile a ter dois vinhos nota 100 (seña e Viñedo Chadwick). durante a conversa, vinhos são apresentados e comentados pelo entrevistado. 
inclui apresentação, degustação e alimentos (pães artesanais e azeite, queijos/frios).
Vinhos degustados: Max Reserva Chardonnay i don Maximiano 2007 i don Maximiano 2015 i seña 2009 i seña 2015 i Viñedo Chadwick 2015
SERVIÇO: data: 6 de agosto i Local: Golden Room do Copacabana Palace i endereço: av. atlântica, 1702 – Copacabana i Horário: 18h30 às 20h30 i Valor: a 
partir de R$ 999 (primeiro lote) i ingressos: www.ingressocerto.com/degusta-talk-show-com-francisco-baettig
Para consultar a agenda completa do festival: www.riowineandfoodfestival.com.br/novo/agenda-2018

Flávio zilio apresenta AURORA Notáveis da América em degustação no RIO WINE AND FOOD FESTIVAL (24/07/2018) - Flávio Zilio, enólogo chefa da 
Vinícola aurora, maior mais premiado produtor de vinhos do país, apresenta o projeto Pequenas Partilha, notáveis da américa, com vinhos e azeite elaborados 
em diversos países com suas castas emblemáticas. Vinhos e azeite a serem provados: - aurora Pequenas Partilhas notáveis da américa Cabernet Franc – Brasil 
i - aurora Pequenas Partilhas notáveis da américa Carmenère – Chile i - aurora Pequenas Partilhas notáveis da américa Malbec – argentina i - aurora Pequenas 
Partilhas notáveis da américa Tannat – Uruguai i - azeite Pequenas Partilhas notáveis da américa – Chile. *inclui degustação dos vinhos e o azeite, não inclui 
alimentos.
Local: Planetário do Rio, auditório i endereço: Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 – Gávea i Horário: 17h às 18h30 i Valor: a partir de R$ 80 (primeiro 
lote Feira+Master Class). ingressos: www.ingressocerto.com/feira-de-vinhos-05-08

ADRIANO MIOLO apresenta uma nova linha Single Vineyard em degustação no RIO WINE AND FOOD FESTIVAL (25/07/2018) - adriano Miolo, 
enólogo chefe da vinícola Miolo e um dos profissionais mais influentes em nossa indústria, vem ao RWFF especialmente para lançar a inédita linha de vinhos 
“Miolo single Vineyard”. o single Vineyard é um vinho de um único vinhedo, onde se encontra a máxima expressão do Terroir. a singularidade dos vinhos desta 
nova linha, provém das características de solo do micro-lote selecionado em que foram produzidas as uvas de cada um dos novos vinhos, Riesling, Pinot noir, 
Touriga nacional e syrah. adriano fará uma apresentação sobre cada um destes seguida de degustação dos vinhos, Vinhos apresentados: Riesling Johannisberg 
2018 i Pinot noir 2017 i Touriga nacional 2017 i syrah 2017 i *inclui palestra e degustação dos vinhos, não inclui alimentos.
Local: Planetário da Gávea, auditório i endereço: Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 – Gávea i Horário: 19h às 20h30 i Valor: a partir de R$ 80 
(primeiro lote), inclui Master Class e acesso a feira de vinhos Feira de Vinhos. ingressos: www.ingressocerto.com/feira-de-vinhos-05-08

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/adriano-miolo-apresenta-uma-nova-linha-single-vineyard-em-degustacao-no-
rio-wine-and-food-festival

Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello   instagram – marcelocopello  http://www.marcelocopello.com/blog

www.ingressocerto.com/degusta-talk-show-com-francisco-baettig
www.riowineandfoodfestival.com.br/novo/agenda-2018
www.ingressocerto.com/feira-de-vinhos-05-08
www.ingressocerto.com/feira-de-vinhos-05-08
http://www.marcelocopello.com/post/adriano-miolo-apresenta-uma-nova-linha-single-vineyard-em-degustacao-no-rio-wine-and-food-festival
http://www.marcelocopello.com/post/adriano-miolo-apresenta-uma-nova-linha-single-vineyard-em-degustacao-no-rio-wine-and-food-festival
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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12 A 19 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO SUL 
DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO II 

 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

29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO 2018 – 
SEGREDOS DOS OLIVAIS DA MANTIQUEIRA 

 Você já provou os azeites mineiros? a serra da Mantiqueira, com 
extensão territorial que contempla os estados do Rio de Janeiro, são Paulo e 
Minas Gerais, é o berço de onde nascem os azeites que conheceremos nessa 
viagem histórica e sensorial, desvendando os segredos de uma região com seus 
territórios gastronômicos únicos e encantadores, com fazendas centenárias, ricas 
em histórias e azeites. Visitas a lagares de produtores, analises e degustações 
sensoriais de azeite de agricultura familiar, jantares harmonizados com 
azeites locais serão experiências únicas, orientadas e acompanhadas sempre 
pela azeitologa ana Beloto. Uma viagem e uma oportunidade de conhecer e 
desvendar os segredos de nossas riquezas gastronômicas através do azeite que 
produzimos, um alimento usado que é difundido há mais de 12.000 aC e que 
em 2018 completa uma década da extração do primeiro azeite Brasileiro, na 
região de Minas Gerais! Bem-vindo a viagem pelo segredos do azeite mineiro, 
um tesouro de Minas a ser desvendado!
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093

VIAGENS

VAGAS DISPONÍVEIS
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

CELIO ALzER LANÇA NOVO LIVRO SOBRE HARMONIzAÇõES
 “Feitos um para o outro – os Vinhos Perfeitos para Combinar com 1.304 Pratos”, onde sugere os melhores vinhos (espumantes, brancos, rosados e tintos) 
para acompanhar desde um saboroso sanduíche de mortadela e uma exuberante feijoada até uma sofisticada lagosta ao Thermidor e um exótico bobotie, o 
prato preferido de nelson Mandela.
 além da satisfação de ver publicado um trabalho que consumiu anos de pesquisa e experiências pessoais, Célio alzer teve a alegria de ser lançado pela 
editora Máquina de Livros, empresa criada pelo filho Luiz andré e pelo também jornalista Bruno Thys. a alegria ficará completa se puder comemorar com os 
amigos.

É POSSÍVEL HAVER BOM VINHO SEM BOAS VARIEDADES DE UVAS?
 “Venerar o trabalho dos produtores de vinho, que selecionaram, cruzaram, e melhoraram diferentes variedades de vinhas mais velhas.” é o objetivo, segundo Jean-
Robert Pitte, uma vez que neófitos geralmente são tranquilizados porque as dez principais variedades de uvas do mundo são fáceis de reconhecer. 
 Um experimento recente realizado na Universidade de estrasburgo sob a orientação de “bad boy” talentoso da alsácia, Jean-Michel deiss, convenceu todos os 
presentes que em matéria de vinho, o triunfo é do terroir e da variedade que expressa seu caráter único.
 os participantes deste experimento provaram três vinhos em um copo de cristal preto, para que a degustação fossse às cegas. as diferenças entre eles eram tão óbvias 
que Jean-Robert Pitte pensou que havia dois brancos e um tinto. na realidade, eram três amostras de Rieslings, mas de três solos e três enólogos bem diferentes!
 dito isto, nada melhor que adorar o trabalho dos produtores de vinho de outrora que selecionaram e cruzaram as variedades melhoradas que nasceram em vinhedos 
mais antigos, descobrindo os efeitos do terroir. Mas, o melhor, são os deliciosos vinhos que eles produziram ... (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – 27/07/2018).

CHAMPAGNE: A COLHEITA DE 2018 COMEÇARá COM 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA
 o Comitê de Champagne estabeleceu um rendimento negociável de 10.800 kg por hectare, como em 2017. a próxima safra em Champagne será vindimada “com 
antecedência de quinze dias em média” por causa das condições climáticas, anunciou terça-feira, 24 de julho, os líderes da denominação, proporcionando uma colheita 
“linda” tanto em quantidade de uvas quanto em qualidade.
 “os técnicos nos disseram que em média o início da safra seria em torno de 25 de agosto, com os setores que vão começar alguns dias antes ou depois”, disse Maxime 
Toubart, presidente da União dos produtores de vinho em Champagne, durante uma conferência de imprensa. 
 esta precocidade é explicada por “um inverno excepcionalmente úmido”, seguido por “temperaturas acima da média de dez anos” de abril a junho, que levaram a 
uma floração precoce no início de junho, traçou o Comitê Champagne, o órgão institucional do Coa.
 “alguns produtores foram afetados (pelas tempestades), mas em geral isso tem pouco efeito na Champagne. esta é a vida numa Maison!”, Resumiu Jean-Marie 
Barillère, presidente da União de Maisons de Champagne, lembrando que os produtores de vinho da região tinham sido muito mais afortunados do que seus pares no sul 
da França, afetados pelo mau tempo.
CHAMPANHE: SECA AINDA AMEAÇAS - apesar desses bons indicadores, o Comitê de Champagne pediu cautela porque a vinha não está imune aos riscos climáticos no 
início da colheita. “estamos um pouco preocupados com o estado das reservas de água, os solos estão muito secos e podemos perder rapidamente 15 a 20% da colheita” 
em caso de seca severa, também salientou Maxime Toubart. Mas “temos até agora um potencial de produção significativo, com uma quantidade abundante até hoje”, disse 
ele, falando de uma qualidade com uma “bela colheita”.
 além disso, o Comitê de Champagne estabeleceu uma produção comercial de 10.800 kg por hectare, como em 2017. este volume foi decidido tendo em conta as 
necessidades da indústria e do ambiente econômico no mercado doméstico, que continuou a cair, e o de exportação, que continua crescendo.
 “exportamos mais garrafas do que consumimos na França”, disse Maxime Barrillère, mas “ o Brexit pode prejudicar o negócio de champagne” e “temos dificuldade 
em ler nas bolas de cristal o futuro segundo Theresa May e donald Trump “. (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – 25/07/2018).

VINHO E CULTURA
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EXPOSIÇÃO “A HISTÓRIA DO VINHO E O VINHO NA HISTÓRIA
 a trajetória da bebida que conquistou o mundo. Quem passar pelo shopping Frei Caneca a partir de 16 de julho poderá embarcar no fascinante mundo do vinho. em 
parceria com a Revista adeGa, o shopping promove a exposição “a História do Vinho e o Vinho na História”.
 na exposição o público poderá conferir fatos que marcaram a trajetória dessa bebida que faz parte da história desde 4000a.c até os dias de hoje. afinal, o vinho tem 
conquistado cada vez mais apreciadores em busca de conhecer um pouco mais sobre esse universo. 
 os primeiros vinhedos plantados no mundo, a primeira avaliação de vinhos no Brasil, as mais belas vinícolas e outras curiosidades estão entre os destaques da 
exposição que acontecerá no Piso 3 do Frei Caneca até o dia 12 de agosto. 
Exposição A História do Vinho e o Vinho na História - shopping Frei Caneca i Quando: de 16 de julho a 12 de agosto i Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h. 
domingos e Feriados das 12h às 20h. i Local: 3º Piso - Rua Frei Caneca, 569 – Cerqueira César i estacionamento no local: primeiras duas horas – 12,00 para carros | 8,00 
Motos | 22,00 ViP i informações: (11) 3472-2075 - www.freicanecashopping.com.br exposição gratuita (Fonte – Revista adeGa – Redação – 16/07/2018).

DOM PÉRIGNON ANUNCIA UMA COLABORAÇÃO COM LENNY KRAVITz
 o projeto conjunto foi chamado de “encontro de dois ícones”. depois de lançar projetos com artistas como Jeff Koons, Michael Riedel e Tokujin Yoshioka, além do 
estilista Karl Lagerfeld, agora chegou a vez da marca dom Pérignon, pertencente à Moët Hennessy, anunciar uma colaboração com o cantor Lenny Kravitz. o projeto conjunto 
foi lançado no início de maio e chamado de “encontro de dois ícones”, pela marca.
 “Tenho amigos que gostam de ter pessoas ao seu redor e abrir uma garrafa de Champagne para celebrar a vida só porque é terça-feira”, disse Kravitz em um vídeo. 
em outro vídeo, o cantor afirmou: “Minha experiência com dom Pérignon me inspirou muito porque é um mundo tão diferente do que eu conheço”. a divulgação completa 
do que o projeto implica será feita em setembro de 2018, de acordo com dom Pérignon. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 24/07/2018).

QUAIS E QUANTOS VINHOS COMPRAR PARA UM CASAMENTO?
 Com dicas simples é facil escolher e calcular quantas garrafas serão necessárias. escolher e fazer a conta de quantos vinhos comprar para o casamento não precisa ser 
mais uma dor de cabeça para os noivos entre os já milhares de detalhes que precisam ser definidos para o grande momento de suas vidas. Com pequenas dicas, é possível 
definir tudo sem muito estresse.
 Primeiramente, deve-se calcular a quantidade de garrafas a serem compradas. esse cálculo é relativamente simples. se o vinho ou espumante for a bebida principal, 
a conta pode ser de uma garrafa para cada dois ou três convidados.se houver outras bebidas sendo servidas prioritariamente (cerveja, por exemplo), pode-se passar para 
uma garrafa para cada seis ou oito pessoas.
 Para definir se você opta por uma quantidade maior ou menor de garrafas por convidado, é necessário pensar no tipo de vinho e nas situações de consumo. daremos 
alguns exemplos. se o espumante será servido apenas para um brinde, pode-se calcular uma garrafa para oito ou até dez pessoas. se a ideia é servir um vinho tinto ou 
branco apenas para acompanhar a refeição, pode-se pensar em uma garrafa para quatro ou seis convidados. se o vinho ou espumante será a bebida que permeará toda a 
festa, pode-se optar por uma garrafa para cada 2,5 convidados.
TIPOS - Conta feita, é hora de escolher o rótulo a ser servido. Casamento é um momento de celebração e a bebida mais ligada às comemoração, certamente, é o espumante. 
então, se você não quiser pensar muito, escolha um bom espumante e pronto. Há diversos bons exemplares no mercado por preços convidativos, como Cavas, Proseccos e 
especialmente os nacionais.
 se não quiser se ater à obviedade do espumante, você pode mesclar com brancos, rosés e tintos mais leves, principalmente se a festa for em época de temperaturas 
mais elevadas. Tente optar por vinhos sem passagem por madeira ou com estágio mais curto, pois a tendência é que eles tenham corpo mais leve e sejam mais fáceis de 
beber – mesmo desacompanhados de comida. entre os brancos, boas pedidas podem ser sauvignon Blanc, Pinot Gris, alvarinho, Chardonnay etc. entre os tintos, Pinot noir, 
Barbera, Merlot, Tempranillo etc.
 Mas, se você estiver pensando em algo para acompanhar o buffet que estará sendo servido, pode colocar algo mais encorpado. Malbec e Tannat podem acompanhar 
menus com carnes e molhos mais gordurosos, por exemplo. se o serviço for empratado, você pode optar por harmonizações pontuais e, nesse caso, pode ter mais variedades 
de rótulos, porém com menos garrafas, pois pode pensar em uma para cada quatro ou até seis convidados. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 25/07/2018).

www.freicanecashopping.com.br
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SERRA GAÚCHA GANHA MAIOR CENTRO DE EVENTOS DA REGIÃO SUL DO BRASIL
 empreendimento de R$ 85 milhões vai integrar hotel, centro de convenções, área gastronômica, loja de vinhos, bosque, capela para casamentos e um grande 
boulevard, atendendo o turismo de lazer, de eventos e o corporativo.
 o projeto é inspirado na Toscana. o modelo é resultado de dois anos de estudo. o resultado é um complexo único, capaz de atender ao mesmo tempo e no mesmo 
lugar visitors (turistas de lazer) e MiCe (Meeting, incentive, Congress, exibitions). Com um investimento estimado em R$ 85 milhões, o Boulevard Convention Vale dos 
Vinhedos terá 23.600 metros quadrados de área construída, sendo o maior centro de eventos da Região sul do Brasil a integrar eventos, hospitalidade, enogastronomia e 
compras. o empreendimento é resultado da parceria entre a incorporadora VJ&J e o empresário Romeo Paludo.
 Quem visita o Vale dos Vinhedos já pode avistar a área de 10.000 metros quadrados que vai abrigar o empreendimento. na direção Garibaldi - Bento Gonçalves, na 
margem esquerda da BR 470, no km 221,6. a previsão é de que a obra inicie em 180 dias, com previsão de entrega em menos de três anos. o hotel terá 211 apartamentos 
com a bandeira da Rede Plaza de Hotéis, Resorts & sPas. a estrutura de entorno contempla 2.300 metros quadrados de lojas, 1.200 metros quadrados de área gastronômica 
com três restaurantes, varejo de vinhos com mais de 3 mil rótulos, um bosque, uma capela ecumênica e 342 vagas de estacionamento, sendo 242 cobertas, tudo isso 
integrado por um grande boulevard.
 o Centro de Convenções, com 3.400 metros quadrados de plenárias e foyers e um pé direito de seis metros, permite realizar até nove eventos ao mesmo tempo, 
cada um com acessos de serviços e social independentes. Projetado com salas componíveis que podem abrigar desde eventos para 60 pessoas até coquetéis para 5.800 
convidados, o centro é todo no mesmo nível com 100% de acessibilidade.
 o Boulevard Convention Vale dos Vinhedos também chega como um atrativo turístico com traço arquitetônico integrado ao dna da região, com a ambição de se 
tornar um ícone local. “nossa pesquisa identificou que o turista anseia por estrutura e atrativos. Reunimos neste complexo tudo aquilo de melhor que a região tem a oferecer. 
estamos apresentando o maior e melhor equipamento da região para atender o mercado eventos e o turismo em geral”, destaca Romeo Paludo.
 Hospitalidade, gastronomia, compras, convivência, conforto e experiências. Tudo isso é contemplado neste complexo multiuso, com variedades de opções de fácil 
acesso. “Fomos minuciosos, ouvimos profissionais de eventos e de turismo, mapeamos necessidades e chegamos a um formato versátil, porém elegante e eficiente.
 o pré-lançamento reuniu empresários, autoridades e imprensa em evento realizado na Vinícola Peterlongo, em Garibaldi (Rs), no dia 24 de julho. a exclusividade de 
vendas é da imopur Corretora e administradora, de Bento Gonçalves, e imobiliárias parceiras. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 27/07/2018).
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