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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

E EVENTOS
ABS-RIO BARRA
VINHOS DO RHÔNE

23/11/2017- 19:30

- O Rhône é um importante rio vinícola 
e o segundo vinhedo da França, 
com seus 75 mil hectares. O mais 
caudaloso rio francês nasce na Suíça 
e percorre 581 km no país. Na parte 
norte, em suas pedregosas encostas, 
produz vinhos potentes, encorpados 
e complexos, onde pontificam os 
tintos da casta Syrah e os brancos 
da Viognier. Na parte sul, em 
terrenos mais planos, ele se supera 
em diversidade e, entre seus tintos, 
predominam os produzidos com a 
Grenache cortados principalmente 
com a Syrah e a Mourvèdre. Os 
brancos são elaborados com a dupla 
Marsanne e Roussane, secundados 
por outras castas brancas. Entre as 
12 appellations do Rhône Nord, 
escolhemos os mais prestigiados 
Hermitage e Côte Rôtie, para os tintos, 
e Condrieu, para o branco. Do Rhône 
Sud, teremos Chateauneuf-du-Pape, 
um tinto e um branco, pois esta é a 
mais famosa entre as 17 appellations 
da região. Finalizaremos com o mais 
conceituado “vin doux naturel” da 
França, o Muscat de Beaumes de 
Venise. Os vinhos: Châteauneuf-
du-Pape branco 10-Château de la 
Gardine / Châteauneuf-du-Pape tinto 
10-Château de la Gardine / Condrieu 
Amour de Dieu 11-Jean-Luc Colombo 

/ Hermitage Le Rouet 06- Jean-Luc 
Colombo / Côte Rôtie La Divine 09 
-Jean-Luc Colombo / Muscat de 
Beaumes de Venise 10-Domaine 
Coyeux-Yves Nativelle / Para o final, 
um Côtes du Rhône Les Abeilles 12 
de Jean-Luc Colombo. Esta magnífica 
degustação será orientada pelo prof. 
Francisco Brossard.

Valor Individual: R$ 372,00 (sócio) e 
R$ 484,00 (convidados)
Inscrição: (21) 2421-9640|abs@abs-
rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

SBAV-SP
A MALBEC ARGENTINA E OS 
VINHEDOS DE ALTITUDE DE 
CATENA ZAPATA

23/11/2017- 20:00 H

A Sbav, em parceria com a importadora 
Mistral, receberá Marcelo Vilhena, 
embaixador da marca Catena Zapata 
no Brasil, para uma degustação de 
Malbec. Na ocasião ele apresentará 
como a Malbec se comporta nos 
vinhedos da família Catena Zapata e 
falará da influência da altitude na sua 
tipicidade. Para começar as pessoas 
serão recebidas com o Catena 
Chardonnay e só depois haverá a 
imersão na casta Malbec. Serão 
degustados os seguintes Malbecs: – 
Catena Malbec / – DV Malbec Malbec 
/ – El Enemigo Malbec / – Angelica 
Malbec.

Valor: R$50,00 (Associados) e R$ 
100,00 (não associados).
Informações e inscrições: www.sbav-
sp.com.br | (11) 3814-7905.

ABS-RIO FLAMENGO
CURSO DE HARMONIZAÇÃO – 
VINHOS E FRUTOS DO MAR

24/11/2017- 19:30

Chegou a vez de harmonizar vinhos 
com peixes e frutos do mar, que, 
certamente, repetirá o sucesso de 
Carnes x Vinhos, o primeiro módulo 
do Curso de Harmonização, que 
teve sala cheia e foi muito elogiado 
pelos participantes, demonstrando 
o êxito da restruturação do curso 
feita pela ABS. Novamente os pratos 
serão elaborados pelo chef Piero 
Cagnin, e a teoria da harmonização 
será apresentada pelo prof. Euclides 
Penedo Borges. No menu teremos 
sardinha ao forno, filé de anchova 
com legumes, curry de camarões, 
queijos diversos e cumble de maçã 
para harmonizar com os vinhos: 
Alvarinho Muros Antigos 2016 
(Anselmo Mendes), Grans-Fassian 
Riesling QbA 2014, Gewürztraminer 
2014 (Domaine Paul Blank), I 
Capitelli 2011 (Anselmi) e Fonseca 

Porto Tawny.

Valor Individual: R$ 418,00 (sócio) e 
R$ 544,00 (convidados)
Inscrição: (21)2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

SBAV-SP
WORKSHOP SOBRE VINHOS 
– DEGUSTAÇÃO E CONCEITOS 
BÁSICOS – CURSO RÁPIDO E 
PRÁTICO PARA QUEM QUER SABER 
MAIS SOBRE VINHOS 

28/11/2017- 19:00 H

A Sbav-SP tem um curso básico 
intensivo de introdução ao mundo do 
vinho, com apenas um dia de aula, 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, 
de forma simples, clara e objetiva. 
Afinal, aprender degustando é muito 
mais prazeroso e efetivo.
A aula terá a duração de 3 horas, 
com degustação de 7 vinhos (sendo 
1 espumante, 2 brancos e 4 tintos). 
Vagas limitadas, informe-se e não 
fique fora desta. 

Valor: R$200,00.
Informações e inscrições: www.sbav-
sp.com.br | (11) 3814-7905.
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AGENDA:
SAVE THE DATE

DEGUSTAÇÃO PREM1UM WINES - VINHOS DO RHÔNE X VINHOS DO 
MUNDO

27/11/2017 - 20:00

 Uma bela degustação, orientada por Márcio Oliveira, para comparar 
vinhos de mesma uva produzidos na região francesa e em outros países. Serão 
degustados sete rótulos: 1) uva:  MARSANNE - CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône 
Villages Valréas Blanc 2013  X  DE LUCCA Marsanne Reserva 2016 (Uruguai). 
2) uva: GRENACHE: LA MONARDIÈRE Vacqueyras  Les 2 Monardes 2013  X  
ALDONIA 100 2011 (Rioja – Espanha). 3) uva: SYRAH: MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010  X  TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014  (Nova Zelândia)  
X  POLKURA Syrah 2011  (Chile). Após a degustação os interessados poderão 
adquirir as garrafas com 20% de desconto. Vinhos que serão degustados: 1) 
MARSANNE CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône Villages Valréas Blanc 2013 e DE 
LUCCA Marsanne Reserva 2016. 2) GRENACHE LA MONARDIÈRE Vacqueyras  
Les 2 Monardes 2013 e ALDONIA 100 2011. 3) SYRAH MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010, TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014 e POLKURA Syrah 
2011. Valor da Participação Individual: R$ 200,00. 

Local do Evento: PREM1UM WINES – Rua Prof. Estevão Pinto, 351 – Bairro Serra.
INSCRIÇÕES PELO TELEFONE: (31)3282-1588 com Yasmina ou Norah (31) 
99122-6170. VAGAS LIMITADAS A 12 PARTICIPANTES. *A vaga será garantida 
somente mediante pagamento. Caso o pagamento não seja realizado dentro do 
prazo previsto a inscrição será cancelada automaticamente. * Cancelamentos 
com efetiva devolução do dinheiro serão aceitos em até 72 horas antes do 
evento. * Compras feitas após a degustação terão desconto de 20%. * Desconto 
não cumulativo com outras promoções.

ABS-RIO BARRA
A GLÓRIA DO CHAMPAGNE

04/12/2017 - 19:30

 A Glória do Champanhe é uma degustação que reunirá rótulos do 
magnífico champagne e de incríveis espumantes escolhidos a dedo por Celio 
Alzer. Veja a seleção imperdível das bebidas que serão apreciadas: Laurent-
Perrier Brut Millésimé 2006 (Champagne, FRA) / Huet (Vouvray Pétillant Brut 
2007 (Loire, FRA) / Ferrari Riserva Lunelli 2007 (Trentino, ITA) / Cava Gramona 
Imperial Gran Reserva 2010 (Penedès, ESP) / Cave Geisse Nature (Pinto 
Bandeira, BRA) / Lírica Brut, Vinícola Hermann (Serra de Sudeste, BRA).

Valor Individual: R$ 236,00 (sócio) e R$ 306,00 (convidados)
Inscrição: (21) 2421-9640|abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br
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QUINTA DO VALLADO TOURIGA NACIONAL 2014 – DOURO - PORTUGAL

 A Quinta do Vallado, construída em 1716, é uma das Quintas mais antigas e famosas do Vale do Douro. 
Pertenceu à lendária Dona Antónia Adelaide Ferreira e mantém-se até hoje na posse dos seus descendentes. 
Produzido sempre que uma parcela da Touriga Nacional atinge um nível qualitativo excepcional, esses vinhos 
foram vinificados na adega em cubas de aço inoxidável com temperatura controlada e remontagem manual. Após 
fermentação, estagiam durante pelo menos 15 meses em barricas de carvalho Francês. Das barricas utilizadas 
30% são novas, e 70% de 2º ou 3º ano de forma que o aroma da madeira não se sobreponha ao da uva Touriga 
Nacional. São produzidas 18.000 garrafas de 750cl e mais 310 garrafas de 1500cl.

Notas de Degustação: Vinho de cor púrpura profunda. Aromas de fruta escura como a ameixa madura e frutas 
silvestres, nota de flor de laranjeira, com nuances florais de violeta e de especiarias, como a pimenta-do-reino. 
Muito concentrado, depois aparece uma nota balsâmica junto com o tostado da barrica. Paladar elegante, muito 
fresco, com destaque para a fruta e taninos macios e envolventes. Final de boca longo e muito prazeroso.

Guarda: Minha recomendação é bebê-lo de vez, nada de guardar, porque já está excelente! Mas aguenta fácil 7 
anos após a safra.

Reconhecimentos Internacionais: • Wine Spectator - 2011 - 95 pts / • Robert Parker - 2010 - 92 pts / • Wine 
Spectator - 2009 - 94 pts / • International Wine Challenge - 2007 - Douro Trophy / Gold Medal / • Revista de Vinhos 
- 2009 e 2010 - 1º Prize on Touriga Nacional Challenge.

Notas de Harmonização: Acompanha carne vermelha grelhada, assada, risotos de funghi, massas com cogumelos, 
queijos de massa meio curada.

Temperatura de Serviço: 15 a 18ºC

Onde comprar: Em BH – ADEGA CB – Rua do Ouro, 548 – Serra. Tel.: (31) 2515-9977

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 já listamos mais de 150 rótulos! Os vinhos 
geralmente foram provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
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QUINTA DAS BÁGEIRAS GARRAFEIRA TINTO 2011 – BAIRRADA - 
PORTUGAL

 O nome Mário Sérgio Alves Nuno poderá não dizer muito aos mais incautos e distraídos, mas não 
é nada menos que o grande mentor por detrás dos grandes vinhos da Quinta das Bágeiras. A história 
da Quinta das Bágeiras resume-se já ao trabalho de 3 gerações, no entanto apenas em 1989, e sob a 
alçada de Mário Sérgio, se começou a engarrafar e a vender os vinhos sob o nome Quinta das Bágeiras. 
Em pouco tempo se tornou uma referência nos vinhos da Bairrada e em Portugal. Nesta casa tudo é 
feito com o maior respeito pela tradição, a vinha, a uva e o vinho. O resultado é gratificante, com 
vinhos genuínos, com enorme caráter e pureza. O Garrafeira Tinto 2005 foi incluído por João Paulo 
Martins na lista dos dez melhores vinhos portugueses da década 2000-2009, o único da Bairrada. O 
Garrafeira Branco 2009 foi eleito “O Melhor Vinho do Ano” entre todos os portugueses pelo renomado 
crítico/jornalista Rui Falcão em seu guia de vinhos de 2012.

Notas de Degustação: Feito a partir de um corte com 80% Baga de videiras com média de idade 
de 75 anos e 20% de Touriga Nacional de vinhas com 15 anos, este vinho ainda tem uma cor firme, 
apesar de ligeiro halo ferrugem na borda. O aroma tem algo de vegetal, como um mentol, fruta escura 
como a amora e toque mineral de fósforo rsicado. Na boca é potente, estruturado, vivo e persistente, 
com os taninos e acidez no ponto certo para dar um belo equilíbrio ao conjunto.

Guarda: A recomendação é guarda por até 8 anos. 

Notas de Harmonização: um vinho versátil, vai bem com cozinha espanhola como paella, carnes 
vermelhas, carnes de caça assadas, massas com molhos condimentados e queijos meio curados, como 
os queijos manchegos ou mesmo os frescos como Brie ou Camembert. 

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
.
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QUINTA DO VESÚVIO 2007 – DOURO DOC – PORTUGAL

 A propriedade de Quinta do Vesúvio tem uma área total de 326 hectares (806 acres), dos quais 
133 hectares (329 acres) são dedicadas ao cultivo. O restante, quase dois terços, foi conservado no 
seu estado natural, sem intervenção humana, consagrando-se como uma das maiores vinícolas da 
região do Douro. Com grande variação de altitude, (de 130 metros no beira-rio a 530 metros no topo 
da serra) os vinhedos são submetidos a extremos climáticos, atingindo temperaturas muito altas no 
verão e muito baixas no inverno. É uma região extremamente seca, com uma média de apenas 400 
milímetros de chuva que cai todos os anos. A vinícola, construida em 1827 e inalterada desde então, 
mantém a arte original da vinificação, atualmente quase extinta: todos os anos homens e mulheres 
se reúnem ao cair da noite para pisar as uvas que foram colhidas nesse dia, em um ritual altamente 
tradicional.
 Logo em sua primeira safra, o impressionante tinto Quinta do Vesuvio já foi apontado como 
candidato ao posto de melhor vinho tinto de Portugal! Elaborado apenas nas melhores safras, é 
concentrado e exuberante, produzido com uma base de Touriga Nacional, sendo impressionantemente 
elegante para um tinto tão opulento. 
 A minúscula produção é objeto de desejo entre os grandes colecionadores de vinho. Trata-se 
de um vinho realmente grandioso, de classe mundial. A safra de 2011 conquistou 93 pontos da Wine 
Spectator. A safra 2007 foi uma safra extraordinária na região do Douro, produzindo fruta de alta 
qualidade tanto para os vinhos de mesa quanto para vinhos do Porto, a especialidade máxima da 
Família Symington. A vinha que deu origem ao Quinta do Vesúvio tinto ocupa cerca de 30 hectares 
e tem a Touriga Nacional como variedade principal, presente nesse vinho em 70%. O restante é 
preenchido com as uvas Touriga Franca e Tinta Amarela.

Notas de Degustação: rubi de boa intensidade com leve halo ferrugem. É um dos mais clássicos tintos 
de mesa do Douro, com marca de elegância inesquecível. O aroma da violeta é marcante, mostrando 
ser um vinho de muita sensualidade. No paladar é equilibrado com a madeira tostada, a fruta e o 
álcool na medida certa. Na boca, é confirmada a elegância e o estilo clássico do vinho. 

Guarda: recomedada pela vinícola é de 10 anos. Para muitos críticos, pela qualidade dos taninos, 
poderá ser bebido até 2025

Reconhecimentos: Revista Adega deu 95/100 pontos para a safra 2007.

Notas de Harmonização: vai bem com carnes vermelhas como uma picanha, escalopes de filé 
mignon com purê de mandioquinha, carnes de caça, cordeiro assado.

Temperatura de Serviço: 16 a 17ºC

Onde comprar: Em BH: MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi - BH. Tel.: (31) 3115-2100
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QUINTA DO VALE MEÃO 2010 - DOURO - PORTUGAL 

 Fantástico produtor que, em pouco tempo, se tornou um dos maiores nomes de Portugal. 
Chamado de “Barca Nova”, pois é produzido com uvas da principal parcela de vinhas que compunham 
o famoso e elegante Barca Velha, o mais renomado vinho de Portugal. Já foi considerado pela Revista 
de Vinhos como o melhor vinho tinto de Portugal, em uma prova na qual participaram 27 dos maiores 
tintos lusitanos. O Quinta do Vale Meão também merece as mais altas notas da Wine Spectator para 
vinhos portugueses como os 97 pontos para a safra 2004 e os 95 pontos para 2003, entre as mais 
altas notas para vinhos tintos do mundo. Raro e disputadíssimo, é um ícone de minúscula produção. 
 A uva privilegiada para cultivo nos vinhedos do produtor, na região do Douro, é a Touriga 
Nacional, variedade que passou a ser cultivada a partir dos anos 80, quando a Quinta do Vale Meão 
iniciou o plantio de vinhas em solo antes submerso pela barragem da Valeira.A diversidade do solo 
nos vinhedos da Quinta do Vale Meão proporciona elevada variabilidade de terroirs, garantindo 
complexidade aos vinhos elaborados com uvas que são cultivadas em xisto, granito e aluvião.

Notas de Degustação: rubi intenso e profundo. O nariz mostra frutas escuras (ameixa e cereja), com 
notas florais (de violeta) e de especiarias (pimenta-do-reino). Na boca os taninos estão vivos, mas não 
incomodam. Casam bem com o conjunto de sabores das frutas e especiarias, boa acidez e a nota de 
madeira tostada. O vinho é um blend concentrado, robusto e muito longevo. Raro e disputadíssimo, é 
um verdadeiro ícone de minúscula produção.

Guarda: recomedada pela vinícola é por até 5 anos. Ganha com uma ligeira decantação.

Reconhecimentos: 93WS / 92RP e 18/20 na Revista de Vinhos de Portugal. O Quinta do Vale Meão 
2010 foi considerado o melhor vinho tinto do Douro, com 96 pontos, segundo o Guia Copo & Alma 
2013, do enólogo e crítico Anibal Coutinho.

Notas de Harmonização: vai bem com carnes vermelhas como uma picanha, escalopes de filé 
mignon com purê de mandioquinha, carnes de caça, cordeiro assado.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC

Onde comprar: Em BH: MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi - BH. Tel.: (31) 3115-2100
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 Terminando essa série de relatos das visitas às Bodegas de la Mancha, chegamos agora à Bodega Dionísios, ou como veremos, 
uma Bodega de las Estrellas. Ela não é uma vinícola “comum”, nem seus vinhos são “normais”, não apenas por praticarem produção 
biológica, mas como veremos, por respeitarem alguns conceitos diferenciados no mundo do vinho.

LA BODEGA DE LAS ESTRELLAS – DIONISOS – Por conta da forma de elaborar seus vinhos, o seu proprietário, Dionisio de Nova é 
considerado “o Don Quixote dos vinhos de La Mancha, elaborando vinhos diferentes e com muita personalidade no meio dos gigantes”. 
A produção da Bodega se baseia em três conceitos:

POR QUE FAZER VINHOS VINIFICADOS EM TINAJAS (ÂNFORAS)?
 O objeto mais antigo desta Bodega é o que chamamos de “tinajas” ou ânforas. Consiste em 19 ânforas de 
argila cozida com uma capacidade aproximada de 5.000 lt cada uma delas. Estas peças de cerâmica foram feitas 
em Villarrobledo (Albacete) a uma distância de 124 km de Valdepeñas pelo artesão “tinajero” Juan de la Guia cujos 
descendentes vivem em Villarrobledo.
 Esses jarros que foram instalados no séc. XIX acompanharam a família nas centenas de elaboração de vinhos 
que foram ali feitos. Importante citar e prestar uma homenagem ao excelente trabalho desta oficina de cerâmica e 
seus resultados: todas as ânforas fazem e contêm um magnífico vinho e nenhum deles mostra sinais de degradação 
ou qualidades negativas. No curso da visita a vinícola, onde são explicados os sabores naturais e da vinificação e 
aromas que adquire o vinho em fermentação, faz-se uma comparação com o efeito de cozinhar alimentos com 
aromatizantes e os gostos dos alimentos mudam dependendo do material em que eles são cozidos. Assim relaciona 
a vinificação em tanques com uma refeição cozida em panela de barro “Será o barro susceptível de conferir ao 
ensopado ou sopa uma complexidade de nuances de aromas e sabores?”. A Bodega se sente orgulhosa de dizer 
que este é o mesmo efeito especial que permeia seus vinhos brancos e tintos ao desenvolver e amadurecer nestas 

ânforas, como dizem aos visitantes: fazem “ensopado de vinho”.
Princípios da Vinificação em Ânforas: As características da argila, cujos efeitos mais notáveis nos vinhos, podem ser ligados a:
- Efeito da capilaridade e da micro-oxigenação constante, que em vinhos tintos eliminam as notas de vegetais e a tanicidade, levando ao resultado de amadurecer 
os sabores dos frutos, sem reduzir os efeitos de sua degustação prazerosa.
- Material inerte eletrostático capaz de realizar uma fermentação respeitosa das condições naturais das uvas varietais, aumentando o resultado final num vinho 
com uma complexidade extraordinária.
- Material de grande capacidade termostável que facilita um processo de fermentação calma, enquanto a forma ovoide das ânforas propicia os processos de 
troca e homogeneização pela dinâmica dos fluidos.
A maturação em Ânforas: Essas mesmas qualidades ou características de micro-oxigenação, inércia e termo-estabilidade, funcionam nos processos que seguem 
a fermentação, pois são decantações e maturação dos vinhos. As tinajas facilitam a sedimentação de partículas em suspensão por sua inércia eletrostática. A 
forma e o material permitem uma “aderência” lateral que melhora a decantação e facilita inversamente o processo de remoção das lias (borras) mais finas, 
com uma vantagem adicional que é por efeito da micro-oxigenação, o caráter de redução do mesmo. Finalmente, a ação das manoproteínas é potencializada, 
obtendo-se uma melhoria da estabilidade tartárica e da matéria corante. A maturação em ânforas melhora a percepção organoléptica, melhorando a sensação 

ARTIGOS
A ESPANHA QUE VI, COMI E BEBI – PARTE 5

POR MÁRCIO OLIVEIRA
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de corpo e volume. Vinhos de “miajon” em uma expressão popular entre os antigos produtores de vinhos espanhóis, ao fazer referência a umas “migas de 
pão” pela sua consistência. A maturação na ânfora reduz a parte adstringente e a amargura dos taninos, estabilizando a fração aromática e melhorando 
significativamente a percepção do sabor residual. 
Envelhecimento em Ânforas: O efeito “envelhecimento” em ânforas é feito nas tinajas instaladas na cave subterrânea. Sete ânforas menores de cerca de 
3.000 l cada, estão instaladas na cave, com 9 mt de profundidade e com uma temperatura estável entre 10 e 15°C durante todo o ano. O envelhecimento em 
tinaja tem qualidades diferentes da feita em carvalho, sendo o mais importante a manutenção e o respeito das qualidades varietais que não são modificadas 
pela “invasão” de aromas e sabores “estrangeiros” ao vinho, já que o material inerte não transfere qualquer componente de aroma ou sabor, como é o caso da 
madeira. A fase de oxidação e destruição das antocianinas é muito mais lenta e reduzida, sendo difícil desenvolver flavonóides. O vinho, portanto, não perde 
seus aromas primários, mas aprofunda suas qualidades de maturidade. A frutuosidade toma qualidades de compota de frutas, uma vez que seus precursores 
formaram outros compostos próprios e específicos. Se a maturação em tinaja abre um esplêndido debate e resultados magníficos para os vinhos tintos, no caso 
dos vinhos brancos, o resultado é muito mais espetacular, dando origem a novas tipologias e certamente uma visão inovadora das variedades tradicionais. 
Finalmente, uma reflexão como produtor de vinho independente: Nunca devemos seguir a maturação do vinho em ânforas pelas horas do relógio, como no 
caso do envelhecimento em barril, criando um padrão que tipifica esses vinhos. Seja o mesmo vinho, as características do cuvée, da safra e até mesmo os 
objetivos como produtor artesanal, os vinhos de ânfora oferecem mais diversidade.

POR QUE PRODUZIR VINHOS ECOLÓGICOS?
Motivações: Em Valdepeñas, onde a cultura e a arte dos negócios do produtor de uva e do vinicultor estão fundidas, encontra-se hoje a quarta geração 
administrando esta vinícola “Dionisos”. A agricultura biológica ou ecológica tem sido desde o início o compromisso dos seus gestores com a Terra e a qualidade 
de seus frutos. O respeito pela condução de maneira tradicional da vinha é a maneira de escapar de produtividades elevadas. Além de ser uma herança, da 
qual são agora os cuidadores, há que se lembrar de devem deixar algo para as gerações futuras. Daí entenderem da mesma forma, que a vinificação deve ter 
algo sem agregação de elementos químicos externos, nem tudo é intervenção, adição ou modificação. E, ao mesmo tempo, respeitando a origem e a tradição, 
se orientam para fórmulas que estão cada vez mais artesanais diante da tecnificação dos processos. A instalação tradicional assume uma relevância essencial 
no projeto: trabalhar com as ânforas e armazenar o vinho na cave subterrânea não é apenas um ato romântico, é uma identidade, criando um relacionamento 
diferente com o cliente, que se torna um amigo e participante nas preocupações e conquistas da Bodega que faz vinhos para desfrutar com todos.

O Terruño e o Vinhedo: A Bodega está à beira da grande planície de La Mancha, em uma área onde a paisagem gradualmente perde suas planícies ilimitadas 
(La Mancha), tornando-se um amplo vale flanqueado por terrenos mais altos, colinas de natureza quartzitica que se destacam das planícies sedimentares. 
Desta forma, limitados ao sul pela estrada National IV, a poucos km antes de chegar a Valdepeñas, encontra-se o vinhedo de “El Conuco”, com uma área de 
39 hectares. Seus solos provêm de materiais mesozoicos e terciários de plataforma, de ondulações sedimentares suaves constituídas por margas calcárias, sob 
as quais aparece uma camada de calcário branco muito compacto em certas zonas. Esses solos de grande drenagem têm no verão uma grande reverberação 
para os afloramentos de pedra calcária que facilitam a maturidade e a precocidade perfeitas das uvas. Como todos os bons terrenos para vinhedos, o “El 
Conuco” é de um solo pobre, e neles sempre oferecem como um presente da natureza o verde das vinhas no meio da secura ambiental. As variedades antigas 
são, a branca Airén e a tinta Tempranillo, aqui chamado Cencibel, que é, sem dúvida, uma das melhores variedades espanholas e que nestas terras, se colheita 
na maturidade, criando vinhos aromáticos, complexos e adequados para o estilo Joven (sem passagem por barricas) ou os maturados em barril. Em 1995, 
foi plantada a Cabernet Sauvignon e, em 2000 a Syrah, cujos frutos dão um extraordinário enriquecimento das sensações mediterrâneas aos vinhos. Mais 
recentemente, foram plantadas a Garnacha e a Verdejo. O outro vinhedo é “El Corcobillo”, de com 4,5 ha, orientado para o norte em terreno com argila e 
pedras de seixos rolados, chamados “rubiales”, com uma forte cor vermelha criada pelos óxidos de ferro. São solos fortes, que mantêm os vinhedos Tempranillo 
mais antigos, com poucas produções, de um a dois quilogramas por videira. Estas espécies antigas de troncos trançados com um grande estoque de reservas e 
uvas de muito extrato são plantadas e conduzidas em uma estirpe baixa, “como plantadas em vaso”, a fim de respeitar a magnífica adaptação que obtiveram 
para este clima seco e gerações rigorosas de viticultores. As frutas são colhidas à mão, com seleção rigorosa da uva no próprio campo. Todas as videiras foram 
plantadas em vaso e, em grande parte, foram levantadas para espaldeira no ano de 2014 e 2015, para facilitar o trabalho e a colheita.
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POR QUE PRODUZIR VINHOS DE LAS ESTRELLAS? Os ciclos da lua com suas fases e movimentos, bem como as posições dos planetas e as estrelas, formam 
como um todo um sistema cíclico no qual um ajuste perfeito é feito com os processos vitais nos vegetais (vinha) e atividade nas diferentes etapas da vinificação, 
mas isto ficará para um artigo específico.

DEGUSTAÇÃO DOS VINHOS FEITOS “Al Compás de la Luna”: 
1. Branco. Airén/Viura. 2016. 12,5%. 50% AI, 50% VI
2. Tinto. Aire. 2016. 13,5%. 100% TE
3. Tinto. Agua. 2016. 13,5%. 100% Syrah do vinhedo “El Conuco”. A fermentação intracelular sem oxigênio é capaz das mais naturais das alquimias durante 
17 dias. Após ligeiro filtrado é engarrafado no inicio do ano seguinte. Cor firme e profunda. O nariz mostra aromas de frutas frescas de framboesas e amora, 
maduras. O paladar é um vinho quente e sedoso e al mesmo tempo delicado refletindo de forma plena as características da casta Syrah. A orientação é servir 
mais fresco, entre 12 e 14ºC. É ideal para acompanhar queijos mofados e carnes brancas grelhadas.
4. Tinto. Fuego. 2015. 13,5%. 100% TE
5. Tinto. Tierra. 2010. 13,5%. 100% TE
Contatos com o Enólogo: Dionisio de Nova García
Região Vitícola: Vinos de la Tierra de Castilla (VT-IGP). Ciudad Real
Calle Unión 82. 13300 Valdepeñas. Ciudad Real.
Tel.: (00xx34) 926 323 248
www.labodegadelasestrellas.com 
Observação: sem importador para o Brasil.
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SELEÇÃO DE ARTIGOS
 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

“PRIMITIVO É A UVA DA VEZ E FAZ VINHO FÁCIL DE BEBER, MACIO 
E ENCORPADO” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA

ESTADÃO - PALADAR - 01/11/2017

 
 Nem da Califórnia, nem da Puglia, vem da Croácia a nova namoradinha do Brasil, a Primitivo. Essa cepa de clima quente, que faz um vinho encorpado 
e de taninos redondos e sedosos nasceu Tribidrag. Na Puglia, o primeiro registro de que se tem conta é de 1799, quando foi descrita como primativus – que 
significa “a primeira a amadurecer”, uma de suas características mais marcantes.
 Por aqui, veio pegar o trono que até bem recentemente foi da Malbec, um dos maiores cases de recall na hora em que o sommelier se materializa ao lado 
da mesa e que invariavelmente dá aquele branco sobre o que pedir. Diferentemente da casta francesa, no entanto, é mais vinho de consumidor – que pede e 
repete – do que de connoisseur – que tem certa má vontade com a variedade e torce o nariz para ela. (O que é explicável, de certa forma, porque com a fama 
da cepa chega de tudo no Brasil, dos achados aos que queremos que se percam).
O fascínio do brasileiro é explicado por um conjunto de predicados: faz um vinho fácil de beber e democrático, encorpada e com poucas arestas; e, acima de 
tudo, tem bom preço, mostrando-se uma alternativa europeia a chilenos baratinhos. 
Para o mercado, o resultado desse “bem-querer” é a corrida de importadoras por novos rótulos. Em um mês, o Paladar reuniu uma dezena de amostras de 
lançamentos com a cepa. O importador que não tem um varietal de Primitivo está em busca de seu primeiro, e quem já tem quer mais.
 “Era uma uva pouco explorada no Brasil, um País que gosta muito de varietais, mas que se restringe um pouco às castas francesas. O vinho encanta por 
ser encorpado, mas muito equilibrado, com taninos suaves. Agrada facilmente a muitos tipos de paladar”, diz André Chicau, da Adega Alentejana, especializada 
em vinhos portugueses, mas que expandiu seu portfólio de países com a inclusão de italianos da Colle Petrito, produtora do sul da Itália.
Celso La Pastina, que comanda La Pastina e World Wine, talvez seja o maior importador da cepa no Brasil, com 15 rótulos. A simpatia por ela é explicada pela 
origem da família, que veio da Puglia, lugar que define como “horta da Itália”. Escolheu um varietal mais trabalhado, o Dal 1947 Primitivo de Manduria DOP 
(R$ 240) para ser o vinho de aniversário da La Pastina e tem três outros em sua linha própria da World Wine, a Terra Rossa, feita em parceria com a vinícola 
italiana Vinosia. 
 “A Primitivo caiu no gosto, tem o DNA do brasileiro. E uma das paixões locais é o churrasco. Se preparado só no sal, fica muito bom com a Primitivo”, 
defende. Ele destaca ainda o preço. “Seus vinhos top custam R$ 240, enquanto os de outras regiões vão a R$ 800.”
OS NOVOS PRIMITIVOS:   
ELEGANTÃO - LA GROTTA PRIMITIVO DI SALENTO IGP 2014 - Um dos mais elegantes da seleção, vem de Salento, região mais fria da Puglia. Concentrado, 
com reflexos violeta. No nariz, muita fruta negra madura, além de um quê de especiaria. Equilibrado, tem boa acidez, álcool integrado e um surpreendente 
corpo médio. Um Primitivo para grelhados que também vai bem com frango e salada. Origem: Salento, Itália; Preço: R$ 88 na World Wine
TRADICIONAL - COLLE PETRITO PRIMITIVO IGP 2015 - Este é um belíssimo exemplar da velha escola de primitivos, mais rústico, mais “pauleira”, um italiano 
tradicional. Os aromas são de fruta negra madura e na boca tem excelente acidez e corpo médio com taninos mais presentes. Acompanha lindamente um 
cozido de boi e galinhada. Origem: Puglia, Itália; Preço: R$ 94 na Adega Alentejana
POTENTE -TERRE AVARE PRIMITIVO DI MANDURIA - Há camadas aromáticas, de frutas (muita ameixa madura) e ervas (hortelã principalmente).  É muito 
potente e pede pratos com gordura, mas o que mais impressiona é sua acidez, altíssima. A persistência também vale um destaque. A sugestão de harmonização 
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questão sem acordo até hoje.
 Nos EUA, a Zinfandel se estabeleceu no fim do século 19 no norte 
da Califórnia, onde tornou-se uma queridinha dos viticultores pela alta 
produtividade. As melhores uvas cultivadas hoje vêm de vinhas velhas de 
Sierras ou no Dry Creek Valley.

pode ser arriscada, mas feliz: feijoada. Origem: Manduria, Itália; Preço: 
R$114,80 na Vinhos do Mundo 
ATÉ PARA A PISCINA - MATURO PRIMITIVO 2016 - Simples e 
descompromissado, esse é o típico Primitivo que agrada pelo bolso, pela 
facilidade e drinkability. Os aromas são de bala de groselha – mas há um 
toque verde, o que é um mistério considerando o potencial de amadurecimento 
da uva. Na boca é muito redondo. No painel, recebeu o infame apelido de 
“Primitivo de Piscina”, para acompanhar amendoim. Origem: Puglia, Itália 
Preço: R$ 56 na BEV.  
CURINGA - MASSERIA LI VELI CONTRADE PRIMITIVO DI SALENTO 2015 
- Ao agitar a taça a calda de ameixa usada para cobrir manjar é a primeira 
lembrança. Depois, surge um toque mentolado. Na boca, há boa acidez e muito 
álcool com taninos comportados. Democrático, se servido em temperatura 
baixa pode ser um bom candidato para o vinho do Natal. Origem: Salento, 
Itália; Preço: R$ 82,29 na Vinci
COMO COMPRAR, COMO BEBER - Reuni nove primitivos recém-chegados 
às prateleiras e convidei os sommeliers Marcos Martins, do Tête à Tête, e 
Renata Quirino, do Azulejo Pernambucano, para prová-los. Elegemos os cinco 
melhores, apresentados aqui. Pedi dicas de compra e serviço aos dois. O que 
eles recomendam é buscar safras recentes, pois o Primitivo não costuma ser 
um vinho de guarda. Lembram que é alcoólico por natureza, portanto, não 
se assuste com altos índices no rótulo ou se sentir um ardor no nariz. Não é 
defeito, mas característica. 
 A dupla define as regiões mais conhecidas. Os de Salento e Manduria 
serão mais elegantes; os da Puglia, mais quentes, com extração maior. 
 Por fim, divide os Primitivos em duas escolas: os tradicionais com muito 
corpo, fruta e álcool, que casam com a comida “da nonna”; e os mais modernos, 
elegantes e frescos, que vão bem com pratos mais leves.
A BATALHA JUDICIAL PRIMITIVO X ZINFANDEL - A onda do Primitivo é 
tão grande no Brasil que as importadoras com portfólio forte em vinhos norte-
americanos, caso da Winebrands, usam o apelo da versão italiana para 
vender a americana. O novo Motto Unabashed Zinfandel 2014 (R$ 98,10 na 
Winebrands) é um bom exemplo, um lançamento trazido para ser oferecido 
aos que procuram Primitivo. Mas o curioso é que as duas cepas (duas ou uma?) 
vivem em litígio. 
 Tudo começou nos anos 1970 quando desconfiou-se que o DNA era o 
mesmo. Produtores italianos passaram então a vender Primitivo nos EUA com o 
nome de Zinfandel, o que preocupou os americanos pois em sua visão poderia 
por o patrimônio centenário (e os esforços de marketing) da Zinfandel em risco 
no mercado. Entraram com um processo para proibir o uso do nome. Nos anos 
1990, um estudo genético minucioso concluiu que as duas têm sim a mesma 
raiz. A partir daí, uma sucessão de recursos judiciais dos dois lados deixou a 
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“EXISTEM GARRAFAS E GARRAFAS”- JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 10/11/2017

  Nem sempre as melhores expectativas ao se abrir um grande 
vinho se consuma. A garrafa pode estar com algum problema, e quando isso 
ocorre o vinho nem de longe expressa o que dele se espera. Uma primeira 
possibilidade é o vinho estar “bouchonné”, ou com a “doença da rolha”, defeito 
proveniente de um fungo que se desenvolve na cortiça e contamina a bebida. 
Uma segunda hipótese é o vinho ter entrado em fase decadente, defeito de 
certa forma facilmente identificável por um aumento sensível na sensação de 
acidez na boca, consequência da formação interna de ácido acético, o popular 
vinagre - não por acaso que se diz que “o vinho virou vinagre”.
A rigor, cada exemplar tem sua história, tanto em termos de “doença da rolha” 
como de evolução na garrafa. À parte a questão de vinhos “bouchonnés”, que 
pode ocorrer mesmo em vinhos jovens, e vinhos que passaram do ponto ideal de 
consumo por terem sido mal armazenados - nunca se tem certeza do percurso 
da garrafa até chegar ao seu atual proprietário -, há, no mesmo lote, variações 
de garrafa para garrafa e isso tem a ver com a vedação, em particular com a 
rolha de cortiça, que por ser um produto natural pode apresentar diferenças de 
uma para outra. Faz sentido a frase “em vinhos com certa idade não existem 
grandes safras, existem grandes garrafas”.
Essa é a grande questão do setor de vedantes para vinhos, na atualidade, e 
que está mexendo com a cabeça da indústria vinícola mundo afora. Depois de 
pesados investimentos em toda a cadeia produtiva para diminuir drasticamente 
a incidência de TCA, o composto 2,4,6-Trichloranisol, causador dos vinhos 
“bouchonnés”, conseguindo recuperar sua imagem e limitar a ação de seu 
grande concorrente, as tampas de rosca (“screw caps”), os fabricantes de rolhas 
de cortiça integral veem uma nova frente ganhar mercado, as rolhas de cortiça 
microgranuladas, que, além de não bater de frente com os adeptos do ritual 
de abertura da garrafa (caso das “screw caps”), apresentam como importante 
diferencial o fato de serem todas idênticas, já que o processo de produção é 
industrial e contínuo, permitindo que os vinhos envelheçam da mesma forma.
O alerta foi dado no início dos anos 2000, quando alguns apreciadores 
estranharam que “premiers” e “grands crus” brancos de produtores de ponta 
da Borgonha da safra 1996 se mostraram demasiadamente evoluídos. Nem 
quem os produziu havia se dado conta do problema - eles bebem bem menos 
seus próprios vinhos com essa idade do que nós, consumidores impacientes. 
Cedo se percebeu que o mesmo defeito estava ocorrendo com as safras 1997 e 
1998, que, por serem qualitativamente piores que a de 1996, evidenciava que 
a questão não se limitava a características do ano nem a pontuais desacertos 
na vinificação daquela colheita em particular. Iniciava-se a busca para explicar 
a causa do que em inglês convencionou-se chamar de “premox”, a oxidação 

precoce.
Ainda que vários fatores contribuíssem para a disfunção - os produtores entraram 
na “onda” de colher mais tarde para alcançar melhores índices de maturação 
(isso, porém, implicava menos acidez, um preservante natural importante) e 
de (com a melhor das intenções) diminuir a quantidade de anidrido sulfuroso 
(SO2), um eficaz conservante e antioxidante -, evidências apontaram as rolhas 
de cortiça como culpadas. Com certa razão, afinal, era notório que a qualidade 
da cortiça havia despencado em razão da necessidade de aumentar a produção 
para atender o crescimento da demanda com a entrada no mercado, desde o 
início da década, de vinícolas e regiões produtoras de todos os cantos. As rolhas 
ficaram mais porosas e com menos elasticidade, condições que permitiam mais 
entrada de ar, oxidando os vinhos.
Apesar desses problemas terem sido em grande parte regularizados pela 
indústria corticeira, principalmente nas rolhas de categoria superior (após 
retiradas do sobreiro, as pranchas são separadas e classificadas pela qualidade 
e homogeneidade de sua porosidade), permanece a questão da variabilidade 
entre uma rolha e outra, o que tem incomodado alguns produtores zelosos, a 
ponto de trocarem o tipo de vedante. É o caso de Nick Mills, que, com extremo 
rigor aos detalhes, faz na Rippon o melhor (na minha opinião) pinot noir da Nova 
Zelândia (distribuído no Brasil pela Premium). Confesso que fiquei surpreso 
com sua convicção, exposta com inapelável clareza quando nos encontramos 
em janeiro deste ano, em sua vinícola, em Central Otago. Foi a conversa com 
Mills que me fez entrar no tema com mais profundidade e levar mais a sério 
as rolhas que ele adotou, da marca DIAM, produzidas desde 2005 no sul da 
França pelo grupo francês Oeneo (a família que controla a Rémy Martin tem 
63% de participação).
Na aparência, as rolhas da DIAM não são lá muito convincentes, por serem 
semelhantes às rolhas de aglomerado utilizadas em vinhos baratos. Um olhar 
mais atento e o carimbo com a marca inferem a um método de produção 
diferente, que começa verdadeiramente com a parte mais macia e maciça da 
cortiça (chamada de suberina) finamente moída e submetida a um tratamento 
com dióxido de carbono supercrítico (o gás carbônico em estado quase líquido), 
que elimina totalmente moléculas voláteis capazes de interferir no paladar.
A garantia de serem neutras e absolutamente padronizadas foram diferenciais 
importantes para a DIAM conquistar muitos produtores importantes. * 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.
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  “VINHO E CARNE, MITOS 
E VERDADES”- POR 
MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA 

- 03/11/2017

 “Há mais coisas entre o céu da boca e a língua do que ousa sonhar nossa 
vã gastronomia”. Marcelo Copello
Talvez o alimento mais citado quando se fala em harmonização com vinho é 
a carne. Este protagonismo é merecido, um tinto e uma bela carne formam 
um par sensacional, mas normalmente este casamento é tratado de forma 
genérica “carne com tinto”. 
 A realidade contudo é bem mais complexa que isso. Centenas de novos 
compostos aromáticos se formam nas reações químicas que se processam no 
cozimento da carne.
 Alimentação do gado também faz diferença. Os alimentados com pasto 
são mais saborosos dos que os alimentados com ração (grãos). O pasto tem 
muitos compostos que transformam em compostos aromáticos no momento da 
preparação da carne, tornando-os pratos mais saborosos e complexos.
Vamos hoje abrir esta caixa preta dos muitos tipos de carne e seus preparos e 
seu matrimônio com os vinhos. Antes de prosseguir, uma dica
Erro: fala-se a proteína e a gordura da carne vermelha amaciam os taninos dos 
vinhos tintos. Isso é falso. Em uma carne o que amacia taninos é o SAL. Tente 
comer carne sem sal e o vinho parecerá amargo!
Carne de gado que pasta - Este tipo de carne, hoje em dia cada vez mais 
rara, é mais aromática. Traz naturalmente notas aromáticas florais, que podem 
ser de jasmim, flor de laranjeira, ou mesmo de beterraba. Experimente preparar 
estas carnes especiarias, ervas e com caldos vegetais, onde pode ser colocado 
por exemplo beterraba e chá de jasmim – você vai se surpreender como os 
aromas vão saltar do prato. Para harmonizar com vinhos experimente um tinto 
que traga estes aromas de flores e ervas, como um Touriga Nacional português 
ou um Shiraz australiano, ou um Malbec Argentino de altitude.
Carne de gado alimentado com ração - Este tipo de carne é menos perfumada 
e tem aroma animal mais intenso, pode ser acompanhada por vinhos menos 
aromáticos e um pouco mais rústicos, como um tinto das Mourvèdre, Carmenere, 
Bonarda argentinos, Malbecs do Cahors, brasileiros de castas como Teroldego, 
Ancellotta, Marselan.
Carne Maturada - A carne maturada ganha mais amino-ácidos, acentuando 
o sabor que chamamos de “Umami”, tem também mais textura e profundidade 
de sabores e aromas.
Pede tintos encorpados, de clima quente, com bom volume de taninos doces, 

como os Zinfaldel (Califórnia), Syrah (Chile), Nero d’Avola (Sicilia), Monastrel 
(Espanha).
Carne crua - A carne crua, um tartar por exemplo, terá menos aromas e 
sabores e será mais ácida. Surpreendentemente ficará melhor com vinhos 
brancos do que com tintos. Experimente com um bom brancos de médio corpo, 
rico em aroma e com alguma idade (um bom Chardonnay barricado maduro), 
ou tintos leves e sem madeira, como um Cabernet Franc (vale do Loire, Brasil) 
ou um Gamay (França).
Angus/Kobe/Wagyu - Uma das melhores raças de gado, a Wagyu, traz aromas 
ainda mais complexos. O gado desenvolve em sua digestão mais terpenos 
(compostos aromáticos), com notas florais e de especiarias. Desenvolve também 
notas semelhantes a dos vinhos amadurecidos em barricas de carvalho: 
defumados, notas animais, além de notas de nozes e cebola. Este tipo de carne 
desenvolve muitos amino-ácidos, umami, dando volume e textura ao sabor. 
Sugiro para este caso tintos de bom corpo (não muito encorpado), rico de 
aromas, com notas de especiarias e florais, e amadurecidos em carvalho. Que 
tal um Pinot Noir de maior estrutura do Novo Mundo? Um belo tinto do Dão-
Portugal? Um Barbera do Piemonte?
Carne grelhada/tostada - A tosta na carne pede taninos jovens e madeira 
nova nos vinhos. Que tal um Cabernet Sauvignon (um Bordeaux jovem e 
potente), um Tempraniillo espanhol, ou um Sangiovese da Toscana?
Carne cozida em água - A carne cozida perde sua suculência e ganha sabores 
dos ingredientes que estavam no cozimento. Neste caso pede menos taninosos, 
tintos mais leves ou mesmo brancos encorpados com acidez moderada ou 
baixa. A escolha final depende muito dos ingredientes com os quais a carne foi 
cozida – uma dica é observar os aromas dos destes ingredientes. Sugestão de 
vinhos: tintos mais leves e sem madeira ou mesmo brancos, como Valpolicella, 
Gamay, Riesling da Alsacia
Carne cozida em vinho - Um de meus pratos prediletos é carne longamente 
cozida em vinho, por horas.  A carne cresce, pega muito sabor, sua textura fica 
macia, quase pegajosa e muitas vezes até se desfaz. Este preparo pede vinhos 
potentes, ricos, estruturados, como um Amarone (Venato-Itália), um Syrah 
Australiano ou um Alentejano da casta Alicante Bouschet.
Carnes de Caça - Nas caças as palavras chaves são “complexidade” e 
“especiarias”. Tente vinhos com longo amadurecimento em madeira mas ao 
mesmo tempo mais maduros e delicados, de safras mais antigas se possível. 
Barolo, Babaresco (Itália), Borgonha, Hermitage (França), Rioja (Espanha). DICA: 
para temperar carnes de caça e torná-las ainda mais amigos do vinho use para 
temperar uma infusão feita em azeite com canela, gengibre e cardamomo.
Leia também: Perdiz do Douro com dois purés
Cordeiro - Para preparar um cordeiro a palavra chave é ALECRIM ou TOMILHO, 
que contem compostos do cordeiro. Melhor que o clássico Bordeaux seria um 
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  vinho mais mediterrâneo, mais quente, que tal um Chateauneuf-du-Pape ou 
um Carignan do Maule (Chile)
Porco - Para a carne do porco a palavra chave é COCO. As lactonas, um dos 
principais compostos aromáticos da carne de porco, também são encontradas 
em outros alimentos como mel, caramelo, abricó, pêssego, manteiga e 
principalmente no côco. Para carne de porco em geral pede-se um vinho branco, 
de preferencia da casta Viognier, ou brancos do Rhône das castas Marsanne e 
Roussane. Um Chardonnay barricado também ficará bom. Quem preferir tintos 
opte pelos mais leves e sem madeira. Uma combinação clássica é o presunto crú, 
tipo Parma ou Pata Negra, com um Jerez Fino. Mais em www.marcelocopello.

com  / contato@marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  
Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog

“EXISTE EM SP O RESTAURANTE DE FAMÍLIA 
TÃO SONHADO EM VIAGENS EUROPEIAS”

- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 12/11/2017

 
 Uma lenda urbana é o restaurante com o marido na cozinha, a mulher no 
salão e a família dando uma força. Um amigo meu diz que sempre recomendam 
a ele um estabelecimento assim, quando viaja para a Europa, e se dá mal 
seguindo o conselho. Um dos problemas é que são restaurantezinhos que 
entram em férias no verão, só para citar um item curioso, além dos conflitos 
pessoais ao vivo.
 Aqui na metrópole, com o número de funcionários que cada restaurante 
tem, é quase inexistente esse tipo de organização. Mas o unicórnio existe, 
chama-se Osteria del Pettirosso e funciona muito bem. O casal Renzetti 
(Marco e Erika) se conheceu na Bolívia, onde teve restaurante com nome igual 
(“pettirosso” quer dizer pintarroxo, o passarinho de peito rubro-alaranjado).
 Fiz uma refeição preparada pelo chef e com vinhos muito bem sugeridos 
pela dupla, com a mulher atuando de sommelière. Eles usam o sistema coravin, 
de serviço em taças. Para quem não conhece, é um aparato que retira da 
garrafa, perfurando a rolha com uma espécie de agulha, a dose que se queira, 
sem deixar que entre oxigênio (a traquitana injeta um gás inerte no espaço 
esvaziado). Isso amplia a variedade do que se pode beber numa refeição.
 A um romano como Marco minha primeira curiosidade foi perguntar 
como conseguia o sabor delicioso no molho de tomates, sendo os disponíveis 
no mercado (pelo menos os que compro) de sabor entre papelão e nada. Ele 
produz várias coisas num sítio, mas para os tomates usa um truque, reduz longa 
e demoradamente apenas a água deles, o molho fica intenso e adocicado, com 
gosto e excelente.
 Igual cocção demorada é a que faz em uma cebola que se come às 
colheradas na própria casca, uma sopa cremosa de cebola em seu involucro.
 Comi também um tartare delicioso (desculpe, carne cruda) com uma 

folha de cavolo nero (algo como um repolho negro) desidratada, que funciona 
como o crocante para a preparação. E um peito de pato estupendo, além de 
bem temperado, na exatidão do ponto sanguinolento e suculento.
 Os vinhos, todos naturais (falo disso nos destaques), foram pontuais. 
Eu tenho diminuído minha participação em menus-degustação harmonizados 
porque costumam ser longos, enfadonhos e com combinações nada 
surpreendentes. Exceto quando são bons, e foi o caso.
 Erika me apresentou uma Malvasia eslovena, um Pinot Noir alemão, 
um fabuloso Riesling alsaciano de Ostertag, um Morgon e um do Roussillon, 
o Domaine de Majas, aquelas combinações de Carignan e Grenache que dão 
tão certo por lá. E um passito chamado Sol do produtor Cerrutti. Conhecia só 
dois dos vinhos e isso é que eu chamo alegria, descobrir.
OSTERIA DEL PETTIROSSO - Onde: al. Lorena, 2.155, Jardim Paulista, tel. 
3062-5338. Quando: dom., das 12h às 16h30; de ter. a qui., das 12h às 15h 
e das 19h às 23h; sex., das 12h às 15h e das 19h às 23h30; sáb., das 12h às 
16h e das 19h às 23h30.
OS VINHOS NATURAIS - Todo mundo entende o que seja orgânico, nessa altura 
em que a palavra aparece em tudo. Mas vinho natural ainda causa estranheza, 
afinal vinho é mosto (o nome técnico para o suco da uva) fermentado, então 
deveria ser sempre natural, não? Claro que não.
O movimento surgiu na Europa já umas décadas atrás, defendido por vinhateiros 
que recusavam o uso de pesticidas e fertilizantes mas também qualquer coisa, 
até mesmo orgânica, que alterasse os seus vinhos. Há muita discussão a 
respeito, um dos poucos consensos sendo que os vinhos naturais não levam 
sulfito na hora de engarrafar. Para entender melhor, é o mínimo de intervenção 
humana na feitura da bebida.
 Já tomei grandes vinhos e coisas imbebíveis com o título de natural, mas 
o mesmo ocorre com os demais vinhos, há vinho bom e vinho ruim.
 O restaurante Enoteca Saint Vin Saint realiza anualmente uma feira 
concorrida, a “Naturebas”, e na última edição conheci um francês, Yves Pouzet, 
que faz dois vinhos, Tipaume e Tipaume Grez. O segundo produzido em ânforas. 
São excelentes. 
 Como todo movimento de pequenos produtores, não é tão fácil achar os 
vinhos e não costumam ser baratos —a escala com que trabalham é complicada. 
A carta do Pettirosso é basicamente toda de vinhos naturais ou orgânicos. Pedir 
uma taça lá pode ser boa maneira de entrar nesse mundo novo.
VINHOS DA SEMANA: (1) Tipaume Grez, R$ 210 (Santiago Vinhos). (2) 
Peyrouzelles, R$ 145 (Garrafa Livre). (3) Il Secondo di Pacina, R$ 138,04 (Piovino). 
(4) Je t’aime mais je soif, R$ 85 (de la Croix). * valores de referência.* Luiz 
Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas 
de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos na Folha 
de São Paulo e aos sábados no O Globo/Ela.
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  “OS CLUBES DE VINHOS ” - POR 
ISABELLE MOREIRA LIMA

REVISTA PRAZERES DA MESA - 19/07/2017

 
 Se você não vai ao vinho o vinho vai até você! O Enófilo apaixonado, fiel 
às tradições gosta de ser atendido por alguém na hora de escolher um vinho 
e ouvir histórias! Talvez alguma lhe sensibilize mais e ele passa a adota-la 
como se fosse dele, assim vai passando adiante! Mas nem todos têm tempo ou 
disposição para tal e desejam degustar vinhos em um aprendizado contínuo ou 
só socialmente. Para as pessoas sem tempo que estão começando a admirar 
vinhos, surgiram os Clubes de Vinhos que se responsabilizam pela seleção e 
escolha de diversos rótulos fazendo com que algumas garrafas do mesmo, 
cheguem à porta de casa, tudo muito pratico.
 Temos assistido nos três ultimos anos o surgimento de diversos Clubes 
de Vinhos, todos com perfis bastante idênticos, mas com muita personalidade 
individual, o que revela o tipo de consumidor que quer atingir e a que nicho de 
mercado esta direcionando seus investimentos.
 No inicio da década de 1980, um pioneiro lançou-se nessa empreitada 
e foi até longe demais para a época. Clovis Eduardo Franco de Siqueira, com 
perfil de “lorde Inglês”, criou um Consórcio de vinhos utilizando a recheada 
lista da melhor importadora da época, a Maison du Vin, do exigente e 
conceituado arquiteto Miguel Juliano. O Consórcio era formado por grupos 
de 12 participantes e o total de garrafas que perfaziam um lote eram de 60 
unidades!  No ultimo dia de cada mês, em um animado jantar com o Grupo 
na saudosa sanduicheria La Cave no Itaim, o Grupo se reunia para o sorteio e 
podia-se até dar lances para receber mais cedo os vinhos. Claro que a Receita 
Federal não gostou da história e tudo durou apenas 2 anos, mas o sonho não 
ficou esquecido, e pelo ano 2000 surgiram os Clubes de Vinhos.
 Antes do surgimento dos Clubes de Vinho era elegante frequentar as 
Casas Especializadas, em São Paulo. Fizeram história o Depósito Normal, a 
Casa Prata, a Le Roy, Supermercado Paes Mendonça, Supermercado Eldorado, 
a Casa Cabral, a Casa do Vinho entre tantas outras. A Casa Santa Luzia, a 
Varanda Frutas e o Empório Frei Caneca resistem bravamente, oferecendo um 
grande número de rótulos. Os Supermercados também investiram muito na 
área desde que foram autorizados a importar.
 O maior dos Clubes de Vinho é a “Wine.Com”, que tem uma cobertura 
Nacional e já é um “case” de sucesso entre nós. Tem sede no estado do Espírito 
Santo, para se favorecer da injusta politica fiscal do Brasil e vão muito bem, 
seus especialistas correm o mundo a caça de vinhos, para entregar sempre 
aos seus mais de 50 mil associados uma novidade. Hoje se destacam diversos, 
como o EVINO e Sonoma.

 O mercado mundial esta abarrotado de vinhos, o consumo na Europa 
vem caindo e curiosamente o Brasil vem se revelando um grande mercado 
para este setor. Estamos comprando e bebendo mais vinhos, acredito que é 
para nos esquecermos da crise que se instalou entre nós desde 2015!!! Assim, 
a missão de viajar pelo mundo e pelas Regiões do Brasil a caça de vinhos 
diferenciados, ou de rótulos que nunca estiveram entre nós, transforma-se em 
uma doce aventura. Sou testemunha disso, pois em uma única viagem de 10 
dias provei 420 vinhos para um Clube de Vinhos lançado pelo Grupo Pão de 
Açúcar. 
 Os vinhos escolhidos quando chegam a casa do cliente, são acompanhados 
de todas as informações possíveis e assim dá uma enorme segurança a quem 
ira degusta-lo ou irá oferece-lo a uma visita. Em poucos segundos faz-se uma 
viagem ao mundo do vinho e as suas maravilhas.
 Os Shows Room das Importadoras continuam ativos e são até lugares 
agradáveis para se conviver em um mundo de sonhos, degustar algumas 
amostras, conhecer pessoas, travar amizades para se formar Confrarias, mas 
devido a situação do transito das grandes cidades e da segurança individual, 
cada vez pior, vão cedendo aos poucos o lugar para a compra via internet ou 
Clube de Vinhos.
 Como sempre, porque nem tudo é um mar de rosas, o maior problema 
deste novo setor é a logística para as entregas. Em segundo lugar é a mudança 
constante de humor do Governo no sentido de inventar novos impostos quando 
descobre que uma coisa vai bem, e o terceiro é mais filosófico sentimental, o 
contato do futuro enófilo com o preparado vendedor de vinhos. Carlos Cabral 
-  Estuda vinhos há 43 anos. É consultor e um apaixonado pelo tema. 
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VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS
TESTE ÀS CEGAS ELEGE VINHO DE R$ 23 ENTRE OS MELHORES DO MUNDO
 Enólogos aprovaram com nota 95 um vinho baratíssimo, de apenas R$ 23, como um dos melhores do mundo. O curioso é que eles faziam uma degustação 
às cegas, sem saber o que bebiam. A surpresa saiu em uma revista especialista no assunto – a Decanter – e fez o Wallmart levar esse vinho, que já era bem 
vendido na Inglaterra, para mais de 500 de suas 4.600 lojas nos EUA. O Walmart apresentou o La Moneda Reserva Malbec com preço de US $ 6,96 por garrafa, 
cerca de R$ 23. “Tendo provado uma amostra, posso dizer que é realmente bom, e ainda era delicioso três ou quatro dias após a abertura”, diz o especialista 
do Washington Post.
A PROVA - O júri selecionado degustou mais de 200 rótulos às cegas em junho do ano passado. Sim, eles não sabiam o que estavam bebendo. Ao provar o 
vinho da marca chilena La Moneda Reserva Malbec, os entendidos definiram a uva como “roxo profundo com matizes de violeta, taninos com textura aveludada 
e aromas de ameixa, figo e morango”. “95 pontos é uma pontuação impressionante para qualquer vinho, especialmente para um barato”, disse reportagem 
deste ano do Washgton Post. Com a palavra agora, os especialistas que normalmente indicam vinhos caros… Com informações do WashingtonPost, Metrópoles 
e Decanter (Fonte- http://www.sonoticiaboa.com.br/2017/06/18/teste-as-cegas-elege-vinho-r-23-melhores-do-mundo/).

8 RESTAURANTES BRASILEIROS ESTÃO ENTRE OS MELHORES DA AMÉRICA LATINA 
 Realizada na última terça-feira (24), a cerimônia de premiação do Latin America’s 50 Best Restaurants 2017, em Bogotá, acaba de revelar os melhores 
restaurantes da América Latina, e a lista inclui oito casas brasileiras, sendo que três deles integram o top 10.
Nomes já conhecidos aparecem na lista, que revelou o D.O.M., A Casa do Porco, Maní, Mocotó e outros restaurantes do Brasil como alguns dos 50 melhores 
da região. Além disso, o Brasil ainda levou dois prêmios individuais, com Saiko Izawa, d’A Casa do Porco vencendo o Best Pastry Chef 2017 e o Oro, de Felipe 
Bronze, recebendo o The One to Watch Award. A lista completa de restaurantes do Brasil na edição deste ano inclui: D.O.M. (3º), A Casa do Porco (8º), Maní 
(9º), Lasai (16º), Olympe (23º), Mocotó (27º), Esquina Mocotó (41º) e Tuju (45º).
 Em primeiro lugar no ranking ficou o Maido, de Lima, no Peru. O restaurante, supervisionado pelo chef executivo Mitsuharu Tsumura, triunfou com sua 
cozinha Nikkei, fundindo influências japonesas e peruanas em menus de degustação, como o Experiência Nikkei, composto por 16 pratos.
 O Central, que já alcançou o primeiro lugar três vezes no Latin America’s 50 Best Restaurants, dirigido por Virgilio Martínez e Pía León, passou a ocupar 
o segundo lugar, seguido pelo D.O.M., de São Paulo; Pujol, da Cidade do México e Boragó, de Santiago, que receberam os títulos de Melhor Restaurante do 
Brasil, México e Chile, respectivamente. Completando os 10 melhores estão o Quintonil, da Cidade do México, em 6º lugar; o Astrid y Gastón, de Lima, em 7º; 
A Casa do Porco, de São Paulo, em 8º; Maní, em São Paulo, em 9º e Tegui, em Buenos Aires, em 10º. 
O Latin America’s 50 Best Restaurants, organizado e mantido pela William Reed Business Media, é uma plataforma gourmet que busca celebrar e incentivar 
excelentes restaurantes e chefs em toda a região, a fim de promover a variada gastronomia da América Latina em todo o mundo e fornecer um guia incomparável 
para o público internacional. (Fonte – Guia da Semana – São Paulo).

BERNARD LOISEAU E DOMAINES ALBERT BICHOT CRIAM NOVOS CLÁSSICOS DO VINHO
 Bernard Loiseau é um grande nome da gastronomia francesa famoso pelo seu Relais na Borgonha e por seus restaurantes. Empresa familiar dirigida, 
hoje, por Dominique Loiseau, esposa do falecido chef 3 estrelas, que tem como característica privilegiar parceiros e fornecedores de empresas familiares. Seja 
nos ingredientes do restaurante seja no vinho. Há alguns anos decidiu criar sua própria marca de vinhos e ao fazer uma seleção entre os melhores produtores 
da Borgonha o escolhido foi Albert Bichot, dirigida por Alberic Bichot.
 Conheci Dominique em abril este ano durante o almoço que antecedeu o leilão de Toques et Clochers em Limoux. Simpática, detalhista, precisa e elegante 
assim se mostrou Mme. Loiseau numa rápida conversa na nossa mesa.
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 Os dois grupos borguinhões se uniram para produzir vinhos excepcionais e gastronômicos. A equipe de sommeliers do restaurante dirigida por Eric 
Goettelmann idealizou os estilos de vinhos que lhe interessavam e os enólogos de Albert Bichot tinham de conceber estes vinhos. Ainda em fase de assemblagem, 
no caso de diferentes parcelas e não de uvas, eles eram degustados e uma segunda prova acontecia quando eram engarrafados e assim o vinho era validado. 
As exigências de Bernard Loiseau levaram o produtor a sair de uma zona de conforto e buscar soluções diferentes para produzir os vinhos solicitados. Afinal, 
não bastava trocar os rótulos e anexar a grife gastronômica de prestígio internacional.
 No caso do Borgonha genérico, a opção tanto no tinto quanto no branco foi exatamente deixar de ser genérico. Assim o Bourgogne branco, Chardonnay, 
vem de parcelas situadas ao lado de Mersault, do outro lado da pequena estrada. O tinto Pinot Noir vem dentro da mesma lógica de parcelas vizinhas a Gevrey 
Chambertin. São vinificados como grandes vinhos e o esforço é recompensado. Na taça são vinhos de boa estrutura, frutado e complexos com muito bom 
comprimento. São verdadeiros campeões na categoria. Os nomes escolhidos foram M. para o branco e G. para o tinto. Afinal, a rígida legislação não permite 
serem chamados de Mersault pois ficam fora da zona delimitada da classificação de prestígio, mas são vizinhos de “muro”.
 Outro caso interessante foi o desafio proposto pelo sommelier executivo do grupo Loiseau Eric Goettelmann, três vezes consecutivas o melhor sommelier 
da Borgonha. Conhecedor da história francesa e do trabalho dos monges Cistercienses, ele queria fazer um Clos de Vougeot como se fazia antes da Revolução 
Francesa. O desafio era enorme.  O Grand Cru de 50 hectares foi dividido em cerca de 80 parcelas depois da Revolução quando os monges foram expulsos. 
Eles faziam um vinho homogêneo e mesclavam as uvas de todos os três climats do Clos de Vougeot (* climat é o mesmo que terroir para os borguinhões). O que 
não é mais possível porque nenhum produtor tem parcelas dos três climats. A exceção de um único produtor, Albert Bichot. Que com suas parcelas tem vinhas 
no alto, no meio e na parte inferior do Clos. O resultado é um vinho excepcional e único.
 Com cinco restaurantes e um bar de vinhos, sendo um dos restaurantes em Paris Loiseau Rive Gauche, antigo Tante Marguerite, e os demais na Borgonha 
em Beaune, Dijon e Saulieu, a empresa familiar tem clientes fiéis. Eles compram seus vinhos na loja dos restaurantes, mas também na boutique on-line e mesmo 
em um clube. O co-branding de vinhos Bernard Loiseau e Albert Bichot está fazendo sucesso na França e começa a ganhar o mundo. Santé. (Fonte – Rogério 
Rebouças – Conexão Francesa – JB - 09/11/2017).

NEM SÓ DE BEAUJOLAIS VIVE O VINHO NOVO
 Desde quinta-feira 19 que diversos vinhos novos estão no mercado. O “vin nouveau” pode ser comercializado a partir da terceira quinta-feira do mês de 
outubro. Isto é, um mês antes do famoso Beaujolais Nouveau que tem de esperar a terceira quinta-feira de novembro. Aqui em Lézignan-Corbières, Languedoc, 
a festa de lançamento acontece esta semana. Na última quarta, durante a feira, em frente da prefeitura, sob uma grande tenda diversos produtores locais 
apresentaram e venderam seus vinhos “Primeur”.
A feira é o grande ponto de encontro de uma cidade do interior. Os moradores dos vilarejos menores comparecem, pois lá não tem feira e o comércio é 
diminuto. Aqui são 12.500 habitantes, uma verdadeira cidade com direito a diversas agências bancárias, restaurantes, supermercados e mesmo um cinema. 
Chame de vilarejo e a turma fica brava. Os cafés ficam repletos, os estacionamentos lotados e o comércio vende muito mais. Degusto todos os vinhos expostos 
e me agrada bastante o Pinot Noir da pequena cooperativa de Montséret. De cor grená bem clara, como na Borgonha, de uma delicadeza que impressiona 
para um vinho do sul e de uma fruta muito delicada, onde a cereja se impõe. Tudo num clima alegre e festivo. Mas também encontrei os cortes clássicos do sul 
da França com Syrah, Grenache e Cinsault de boa qualidade, sem picotar na boca e com equilíbrio.
 O “Vin Nouveau” é um vinho alegre e jovem que é feito rapidinho, usando a técnica da maceração carbônica. Dois meses depois da colheita ele já está no 
mercado. São vinhos alegres e festeiros. Eles anunciam a qualidade da safra que está por vir. No Beaujolais responde por 50% da produção dos AOP Beaujolais 
e Beaujolais Villages. Mas atenção os outros 50% são vinhos que podem ser guardados vários anos, portanto não são vinhos novos.
Quando ele é novo a menção, obrigatória, vem estampada na garrafa “Vin Nouveau” ou Vin Primeur”. Diversas outras denominações de origem controlada e 
regionais fazem seu “vin nouveau”. É bem verdade que o pioneiro é o Beaujolais, mas não é uma exclusividade. Mesmo a uva Gamay, típica do Beaujolais, pode 
ser encontrada em outras denominações como no IGP Ardéchois, antigo Pays du Vivarais, no Vale do Rhône, faz um gamay muito bacana. Conto no próximo 
post. Santé. (Fonte – Rogério Rebouças – Conexão Francesa – JB - 29/10/2017).
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SEMANAS APÓS OS INCÊNDIOS FLORESTAIS, O PAÍS DO VINHOS DA CALIFÓRNIA É “TÃO BONITO QUANTO SEMPRE” – E PREJUDICANDO OS 
VISITANTES 
Os incêndios do mês passado em vários condados de Napa, Sonoma, Mendocino, Lago e Solano provocaram incontáveis manchetes sobre a queima do país 
do vinho. Fotos dramáticas da vinícola em Signorello Vineyards engolfaram-se em chamas com receios de que veneráveis vinícolas ao longo do Silverado Trail 
de Napa ou perto do Atlas Peak, onde a conflagração começou, também foram destruídas. As manchetes alarmistas escreveram a ruína da safra de 2017 e 
previam e escassez de vinhos aumentos de preços nos próximos anos. Felizmente, estas não foram verdade.
Com certeza, os incêndios foram os mais mortíferos na história da Califórnia. Pelo menos 42 pessoas morreram e milhares de edifícios queimaram no chão. 
A maioria deles eram casas, que já estavam passando por uma escassez de água antes que os incêndios estourassem. Um punhado de vinícolas queimou; 
dezenas mais ficaram danificadas. As vinhas foram danificadas, mas é provável que saibamos mais sobre o efeito dos incêndios nas videiras até o próximo ano 
ou mesmo mais tarde. As vinhas realmente serviram como firebreaks, protegendo muitas vinícolas da fúria das chamas.
“O centro de Sonoma está perfeitamente bem”, diz Sarah Stierch, escritora freelancer na cidade histórica da Califórnia. Os incêndios de Buena Vista e 
Bartholomew Park nos arredores de Sonoma, fizeram seus vizinhos evacuar, mas os marcos históricos foram salvos, ela disse em um e-mail. “À medida que o 
país do vinho da Califórnia queima, são as pessoas, não as vinhas, que estão sofrendo”.
Enquanto escrevo isso, as estimativas do preço econômico dos incêndios atingiram US$3 trilhões. Muito disso será perda de receita turística, bem como 
restaurantes e vinícolas que deixarão de acolher visitantes do país do vinho. Assim que os incêndios se espalharam para as manchetes nacionais, muitas 
empresas de turismo começaram a receber cancelamentos.
 Produtores de vinhos, proprietários de vinhedos, consertos de hotel e chefs, todos que tiveram suas agendas canceladas, temem pelas terríveis devastações 
em torno da área e pela qualidade ruim do ar “, escreveu Stierch. “Um colega que trabalha em uma empresa de turismo afirmou que 75% dos negócios são 
cancelados”.
No entanto, ela diz que a maior parte do dano está nas encostas e em áreas mais montanhosas fora do caminho turístico mais conhecido. “Napa Valley teve 
pouco dano. É continua tão bonito como sempre foi”, diz ela. “Se você dirigir na estrada 12 de Sonoma para Santa Rosa” - outra grande estrada vitivinícola - 
“você passará por vinícolas como BR Cohn, Ledson, St. John’s Castle e Kenwood” - que recebeu algum dano - “e você vai ver onde os incêndios queimaram 
alguns parques e algumas casas que ficaram danificadas ao longo da estrada “. Se você explorar as elevações mais altas, Mount Veeder ou Atlas Peak em Napa, 
ou ao longo das estradas que conectam os condados de Napa e Sonoma em Mayacamas, você verá mais os efeitos dos incêndios.
 Carole Meredith, uma das viticultoras mais preeminentes da Califórnia, observou os incêndios de sua casa no Monte Veeder, onde ela e seu marido, 
Steve Lagier, têm uma pequena vinha e adega. Eles finalmente evacuaram quando as chamas se aproximaram de sua propriedade, e já voltaram para sua casa 
intactos e suas instalações relativamente salvas. As vinhas de montanha, consideradas mais importantes, estavam mais em risco do que as plantações de vale 
porque possuem mais vegetação e linhas de videiras, disse Meredith em um e-mail. Mesmo assim, o dano às videiras foi limitado às fileiras externas de vinhas 
e infra-estruturas, tais como postes de vedação e sistemas de drenagem.
O dano mais duradouro pode não provir de incêndios, mas dos conceitos errados populares de que a fumaça arruinou a safra. “Quase toda a fruta da safra de 
2017 já estava nas vinícolas, então não será afetada”, disse Meredith. “Para algumas pessoas que foram atingidas durante ou após o incêndio, é claro que a 
fumaça é uma grande preocupação. Mesmo que eles realmente não o tenham, eles terão que lutar contra a percepção de que eles têm. E todos os produtores 
de vinhos em Napa e Sonoma terão que superar a falsa percepção de que a safra de 2017 foi arruinada. Isso vai demorar muito “.
Houve algumas queixas que não foram resolvidas no passado e não foram fornecidos equipamentos de proteção. O fumo também pode ser encontrado nos 
pulmões, e as vinícolas estão sendo questionadas para avaliar os efeitos sobre os seus empregados.
 Ouviremos muito mais histórias de heroísmo e generosidade altruísta, de pessoas que ajudaram a salvar as casas dos outros enquanto observavam a sua 
própria queimar, ou ofereceram um quarto ou um sofá sobressalentes para estranhos nesta situação de necessidade. Os efeitos desses incêndios serão sentidos 
por anos. E nos próximos anos, estaremos provando a safra de 2017, podendo brindar. (Fonte – The Washington Post – Dave – 02/11/2017).
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