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3vinotíciasAGENDA:

RIO DE jANEIROBELO HORIzONTE SãO PAULO
SBAV-SP
DEGUSTAÇãO ORIENTADA 
“VINHOS ESLOVENOS”

18/02/2019 - 20:00

Você conhece os vinhos da eslovênia? 
a sBaV-sP receberá o representante 
da vinícola Puklavec, edson Fracaro 
Filho, para degustação orientada. 
a Puklavec Family Wines é a maior 
vínicola de propriedade familiar da 
eslovênia e produz vinhos desde 1934.

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

ABS-RIO-BARRA
MERLOT EM DISPUTA: NOVO MUNDO 
VERSUS VELHO MUNDO

05/02/2019 - 19:30

o filme sideways, de 2004, criou uma 
imagem negativa da uva Merlot – o recado 
que esta uva não dava bons vinhos na 
Califórnia nem em nenhum lugar ficou 
perdido na história. no encontro, dirigido 
por Frederico novaes, vamos conversar e 
degustar vinhos da uva Merlot divididos 
em dois grupos: novo Mundo e Velho 
Mundo

Valor: R$249,00 e R$ 289,00 (não sócio)
Informações e Inscrição: (21) 2421-
9640 abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
VINHOS PARA O VERãO CARIOCA

05/02/2020 - 19:30

Todos sabemos como são intensos os 
verões no Rio de Janeiro. Que tal, então, 
harmonizar as temperaturas elevadas 
com vinhos leves e de grande frescor, mas 
também vivos e energizantes?  Rogerio 
dardeau selecionou três espumantes e 
três vinhos brancos que cumprirão esse 
papel com elegância e prazer.

Valor: R$137,00
Sócios em dia com a ABS-Rio pagam 
R$ 114,00
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
abs@abs-rio.com.br

ABS-MINAS
INTRODUÇAO AO MUNDO DO VINHO

04/02/2020 - 19:00

o curso aborda todos os principais 
tópicos relacionados a degustação e 
apreciação de vinhos. são analisadas 
também questões como a importância 
da viticultura e o processo de vinificação 
de brancos, tintos e espumantes, os 
cuidados na guarda e armazenamento e 
ainda os fundamentos da harmonização 
entre vinho e comida. Período: Fevereiro 
a Julho de 2020

Valor: R$180,00 + mensalidade: 6x 
R$580,00
Vagas Limitadas: 14 pessoas
Informações e Inscrição: (31) 2555-
8938

ABS-SP
PARA ALÉM DA CHARDONNAY E 
DA SAUVIGNON BLANC

05/02/2020 - 20:00

Para muitos enófilos, vinho branco 
é sinônimo de Chardonnay ou de 
sauvignon Blanc. Mesmo a Riesling, 
preferida por uma pequena parcela 
de consumidores bem informados 
(muitos deles associados à aBs-sP) 
corre longe, em terceiro, até por conta 
da “maldição” da garrafa azul.

Valor Individual: R$ 150,00 (associados) 
e R$ 140,00 (associado participante)
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br
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ENCONTRO DE INFORMAÇãO BÁSICA DE VINHOS
13 DE FEVEREIRO DE 2020 - 20:00

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

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

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

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

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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GABA DO XIL GODELLO 2015 – TELMO RODRIGUEz – VALDEORRAS – ESPANHA
 
 a Godello é uma uva presente no noroeste da espanha (na região da Galicia), e que em Portugal corresponde 
a uva Gouveio. Praticamente extinta na década de 70 na espanha, sobreviveu graças aos esforços dos produtores. a 
videira é vigorosa, mas de baixa produtividade. Cria vinhos com boa relação entre acidez álcool. seus vinhos lembram 
os Chardonnays da Borgonha sem passagem pela madeira. e quando seus vinhos passam pelas barricas, lembram os 
Chardonnays da Califórnia. a região de Valdeorras na espanha é considerada a expressão máxima de sua elegância. 
Valdeorras, pouco conhecida região da Galícia, no noroeste da espanha, tem vinhas plantadas em terraços íngremes, 
protegidos da influência do oceano atlântico por uma cadeia de montanhas. 
 além de vinhos comerciais produzidos com a uva Garnacha Tintorera (alicante Bouschet), com vinhedos de alta 
produtividade, alguns bons produtores resgataram a casta Godello, que foi quase totalmente devastada pela filoxera 
na região. a uva Mencia, famosa pelos vinhos elegantes da região de Bierzo, origina aqui vinhos tintos expressivos e 
cheios de fruta, deliciosamente fáceis de serem bebidos.
 o Gaba do Xil é fruto de videiras velhas de Godello, plantadas em solos de granito em encostas íngremes. o 
vinho é fermentado em aço inoxidável com leveduras nativas. o ano de 2015 foi quente, e o calor extremo provocou 
um bloqueio nas plantas e o amadurecimento acabou sendo atrasado.

Notas de Degustação: de linda cor amarela clara com reflexos dourados, cristalino. no nariz mostra toque floral 
e mineralidade, expressando uma grande elegância. o paladar repete os aromas no sabor, num vinho harmônico, 
muito gostoso e fácil de beber.

Estimativa de Guarda: Creio que está num grande momento e pode ser guardado por mais um ano.

Reconhecimentos Internacionais: RP90

Notas de Harmonização: Um vinho de corpo leve para médio, excelente para acompanhar pratos leves, peixes, frutos do mar e carnes brancas.
 
Serviço: servir entre 7 e 9ºC

Em BH - MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi - BH. Tel.: (31) 3115-2100.

 alguns leitores do VinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. a lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! no ano de 2018 chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos 
da semana. em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. os vinhos 
geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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PÊRA- MANCA BRANCO 2016 – ÉVORA – PORTUGAL
 
 Um vinho ícone e certamente um dos melhores brancos produzidos na Terrinha, o Pêra-Manca é a marca que a 
Fundação eugénio de almeida destina aos seus vinhos de exceção. Têm por base as castas antão Vaz e arinto. Parte 
do Pêra Manca branco é fermentado em barricas francesas, passando depois por um período de 12 meses em contato 
com as borras e algo entre 6 a 9 meses em garrafa antes de ser comercializado (depende da safra).

Notas de Degustação: de cor amarela clara, com aromas muito intensos e elegantes, longos e persistentes de limão 
siciliano, notas minerais, toque herbáceo muito sutil, fino e muito complexo. Paladar macio, seco, com um bom corpo, 
fresco e muito harmônico. a madeira da vinificação em barrica está muito bem integrada ao conjunto sob a forma de 
uma nota de baunilha. Um clássico alentejano !!! impossível não gostar !!! 

Estimativa de Guarda: Pode ser guardado por mais 5 anos fácil.

Reconhecimentos Internacionais: We95

Notas de Harmonização: Um vinho de corpo médio, próprio para gastronomia, como pratos finos de peixe como 
o robalo ou camarão a provençal, ostras gratinadas, bacalhau, lagosta e lagostins, linguado, hadoque, massas com 
vôngole, frutos do mar e carnes brancas.

Serviço: servir entre 9 e 11ºC

Em BH - Via Vinhos – Antonio Salles - (31)3271-5074 / 2515-9721 – viavinhos@gmail.com
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 “Gosto não se discute, mas pode ser educado!” anônimo
 
 se o tempo é senhor da razão, numa coisa, todos concordam: quanto mais tempo provamos vinhos, mais nosso paladar vai sendo educado...
 aristóteles enumerou sete sabores básicos. atualmente, a maioria dos pesquisadores concorda com a existência de cinco: doce, amargo, salgado, azedo e umami, 
descrito pela primeira vez por um cientista japonês há pouco mais de um século (1908). É aquele sabor salgado que nos enche a boca, gerado ou intensificado por 
ingredientes como molho de soja, carne maturada, tomate maduro ou cozido e monoglutamato de sódio. Mais recentemente, investigadores propuseram pelo menos meia 
dúzia de sabores básicos adicionais. a gordura e o cálcio encontram-se entre os candidatos principais, pois crê-se que ambos sejam detectados pelos receptores da língua, 
mas ainda não existe um consenso.
 algumas pessoas têm os receptores de determinados sabores mais concentrados em certas regiões da língua. Porém, como estão espalhados por toda a língua, um 
cotonete embebido em suco de limão parecerá azedo independentemente da região da língua onde tocar. segundo Linda Bartoshuk, da Universidade da Florida, a ideia 
de que cada sabor tem a sua zona de detecção especificamente circunscrita remonta possivelmente à leitura equivocada que um professor de Harvard fez em 1942 de um 
estudo publicado na alemanha em 1901. 
 o mito sobre o mapa da língua começou no início do século 20, quando um pesquisador alemão, chamado david Hänig, publicou um artigo com informações sobre 
a sensibilidade dos gostos em diferentes partes da língua. o artigo acabou sendo mal interpretado, e então foi criado, de forma equivocada, o “mapa da língua”, que só foi 
definitivamente abandonado na década de 1970, mas muitas pessoas ainda o levam a sério. 
 Cada papila gustativa, possui receptores ou canais iônicos, pelos quais desencadeiam diferentes tipos de mecanismos para os cinco gostos básicos. além disso, cada 
indivíduo pode sentir os gostos, cada um de sua maneira, pois depende de sua característica genética. Por esse motivo, pode-se dizer que não existe um padrão específico 
para todos os humanos, o que desmistifica o antigo mapa da língua
isoladamente, os receptores de paladar não produzem sabores: têm de estar ligados a centros de paladar no cérebro. nas últimas décadas, os cientistas descobriram 
receptores idênticos a alguns dos existentes na língua noutros órgãos, incluindo o pâncreas, os intestinos e os pulmões. não “saboreamos” nada com estes órgãos, mas se 
inalarmos, por exemplo, certas substâncias indesejáveis, os receptores de amargor dos nossos pulmões transmitem um sinal de alerta ao cérebro e tossimos.
 o leite materno humano contém lactose - um açúcar, e assim é normal que crianças gostem de sabores doces. a aversão a alimentos de sabor amargo é igualmente 
inata e valiosa para a sobrevivência: ajuda-nos a evitar a ingestão de toxinas que as plantas desenvolveram para não serem devoradas. Com efeito, embora as nossas 
línguas possuam apenas um ou dois tipos de receptores para o doce, têm pelo menos duas dezenas de receptores diferentes para o amargo, um vestígio deste fator era 
importante para os nossos antepassados evitarem venenos. Mas na medida em que envelhecemos, nosso paladar aceita, por exemplo, o amargor de uma cerveja. 
 o ambiente alimentar contemporâneo é uma enorme fonte de prazer, muito mais rico do que aquele em que os nossos antepassados evoluíram, e as preferências 
que deles herdámos - juntamente com uma indústria alimentar interessada em vender-nos aquilo de que gostamos está criando novos modismos e dietas alimentares a cada 
dia.
 É provável que muitas pessoas que gostam de coquetéis doces, iniciam-se no mundo do vinho com os rótulos brancos e rosés doces. aparentemente, esses tipos de 
vinhos são mais fáceis de entender, por seus aromas marcantes de frutas, acidez refrescante e o toque de doçura.
 no Brasil, a predominância do gosto acaba levando as pessoas a provarem vinhos tintos, uma vez que é o estilo mais comentado, avaliado e colecionado, além de 
estar associado a diversos benefícios para a saúde. assim, passando dos brancos e rosés, é o momento em que entram em ação os vinhos tintos com sabores intensos de 
frutas escuras como ameixa, cereja e amora. as uvas preferidas no momento serão a Malbec, shiraz e Merlot, entre outras com sabores doces da fruta como seu elemento 
principal e característica dominante de sabor. além disto, é comum terem uma pequena quantidade de açúcar residual nesses vinhos (normalmente 1-4g/L de açúcares 
naturais da uva), para realçar e preservar a fruta no vinho.
 Com o tempo, há o desejo de ir além e explorar outros aromas e sabores do vinho. Começamos a observar outras características como o amadurecimento, o corpo 
e complexidade, e muitas vezes a harmonização deles com a gastronomia. Vinhos tintos como o Cabernet sauvignon e syrah com alguns anos de guarda e com passagem 
por madeira farão o sucesso na refeição.

O TEMPO É UM GRANDE BENEFÍCIO PARA 
VOCÊ ENTENDER MELHOR OS VINHOS

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 neste meio tempo, as suas habilidades de degustação melhoram à medida que você identifica sabores distintos nos vinhos e os associa aos seus processos de 
elaboração. Por exemplo: as notas de chocolate ou baunilha de um vinho tinto encorpado, resultado da passagem por madeira.
 o mundo do vinho não tem fim a partir daí, abrindo espaço para uma grande diversidade de aromas e sabores, de regiões a desbravar, de uvas a provar. e você 
certamente começará a observar melhor os vinhos em que a elegância supera a potência, deliciando-se com notas florais e sutis, que criam uma verdadeira sedução.
 e para você não ficar intimidado por gostar de vinhos doces, achando que eles são apenas para os iniciantes neste mundo, é importante lembrar que grandes críticos 
e mestres em vinho acabam declarando seu amor a grandes vinhos doces e fortificados, como o Tokaji húngaro, o sauternes, o Porto, o Madeira, e acho que esta lista não 
acaba mais!!! saúde!!!
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SãO REPRODUÇõES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS jORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE jUÍzO, CORREÇõES, INSERÇõES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇãO DE ARTIGOS

“O ALMIRANTE NELSON E O VINHO DO PORTO” - MARCELO COPELLO
VEjINHA SP - VINHO E ALGO MAIS - 20/01/2020 

 o Vinho do Porto faz parte da vida inglesa, mesmo da de seus heróis.
 Reza a lenda que o almirante nelson, para muitos o maior gênio em estratégia naval da história britânica, na famosa batalha de Trafalgar (batalha naval que ocorreu 
entre a França e espanha contra a inglaterra, em 21 de outubro de 1805) teria desenhado o plano de combate para seus oficiais no tampo de uma mesa no seu navio com 
um dedo molhado em Vinho do Porto.
 só fica a dúvida, se foi possível usar o referido Porto como tinta, provavelmente tratava-se de um Porto Vintage, mas de qual ano? Fazendo as contas será que 
podemos supor que o ilustre almirante usou como tinteiro um cálice da histórica safra de 1797, aclamada como a melhor do século XVii? se sim, um desperdício. ou não, 
já que a batalha foi vencida?...
 Leia a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/post/o-almirante-nelson-e-o-vinho-do-porto
 Mais em www.marcelocopello.com.br

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/o-almirante-nelson-e-o-vinho-do-porto
www.marcelocopello.com
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“QUANDO ESTIVER NA FRANÇA, BEBA VINHOS MENOS CONHECIDOS” - HUGH jOHNSON
REVISTA DECANTER - 09/09/2017

 Por que você deve explorar as regiões menos conhecidas da França? Por que Hugh Johnson gosta de vinhos à margem quando viaja pela França ... É o 
estímulo constante de novos vinhos, safras (é claro), produtores, redescobertas de vinhas velhas ou denominações que renascem que salvam minha excursão 
de verão na França de uma melancolia crescente.
 a França provincial está morrendo há anos; este ano as coisas estão piores do que nunca. a globalização está fazendo isso. o comércio, no antigo 
sentido das movimentadas lojas de rua, foi destruído pelos supermercados - e as habilidades que tornaram um prazer atravessar o Canal estão se extinguindo. 
a charcutaria, a pastelaria, a tabacaria, o açougue, até as padarias típica estão fechando.
 o tráfego ainda corre pela antiga rua cinzenta, mas a vida passou para o supermercado em seu enorme parque de estacionamento. Com o centro da 
cidade passou o Hôtel de France, suas tábuas rangentes e, infelizmente, seu menu previsível.
 Você só sente falta do patê do país, da sopa de legumes, da carne de vitela assada e dos cogumelos cremosos quando vê seu substituto exigente - uma 
farsa desconstruída em um prato deformado, manchado e polvilhado com substâncias sem nome.
 a palavra tendência resume: na moda. Você vê isso em todo lugar. Como é que, então, a variedade e a qualidade dos vinhos continuam melhorando?
 a competição internacional certamente tem algo a ver com isso. o mesmo acontece com o concurso regional e nacional. Faculdades e consultorias 
fizeram uma grande diferença. no entanto, estes não são novos. só pode ser a demanda de consumidores mais interessados   que os mantém chegando.
 não bebo vinhos conhecidos quando estou dirigindo pela França. Remo nas margens, na maioria das vezes no Rhône (Ródano), no Loire e no Languedoc, 
mas muitas vezes na Provença ou no sudoeste.
 neste verão a tendência Johnson é para os vinhos brancos, criados no alto Loire (onde Menetou-salon, Reuilly e Quincy estão alcançando sancerre), 
Cheverny e Jasnières, no baixo Rhône (onde quase todas as denominações ou comunas tintas agora têm um branco: Vacqueyras era novidade para mim - é 
isso que eles chamam de “mineral”?) e o sul-sudoeste, onde os Mansengs, Gros e Petit são a chave. sem mencionar o Fer servadou.
 Por que a alsácia não está nesta lista? Porque se é Riesling e associados que eu quero, vou para a alemanha....
Mesmo em restaurantes, a maioria desses vinhos é acessível (certamente mais barata do que deste lado do canal). Comida para ir com eles? ah, aí você tem 
que pisar com cuidado... Leia mais em: https://www.decanter.com/wine-news/hugh-johnson-what-to-drink-france-375764/

https://www.decanter.com/wine-news/hugh-johnson-what-to-drink-france-375764/
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VIAGENS

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

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

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

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

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

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

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

QUAL É O IMPACTO DO ÁLCOOL NA MORTALIDADE NA FRANÇA?
 o número mortes potencialmente atribuíveis ao álcool na França se situa entre 23.000 e 41.000 por ano. 
 Para compreender o que é o consumo excessivo de álcool em excesso nas causas de mortalidade na França, é necessário levar em conta o estudo étnico-
epidemiológico que encontrou o número mais significativo de mortes atribuíveis ao álcool entre 23.000 e 41.000 por ano.
 É importante destacar que as principais causas de morte na França (540 000 habitantes em 2013) são cânceres (147 500 habitantes em 2013) e doenças 
do aparelho circulatório (140 000 em 2013). os fatores de risco mortal são evitáveis   no tabaco (13% dos itens imputáveis   no tabac em 2013), poluição (ambiente 
9% em 2016), consumo excessivo de álcool (entre 4,5 e 7,5% dos itens atribuíveis ao álcool em 2015) e acidentes de trânsito (0,6% em 2015).... Leia mais em: 
https://www.larvf.com/quel-est-vraiment-l-impact-de-l-alcool-dans-la-mortalite-en-france,4664747.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Jérôme 
Baudouin – com aFP – 31/01/2020).

OS MIL TORMENTOS DA VINHA CALIFORNIANA
 em cinco anos, várias vinhas no vale de sonoma foram completamente devastadas pelos incêndios. algo nunca visto antes!
enquanto milhares de hectares se transformam em fumaça, todos procuram os responsáveis: se a seca e a degradação da rede local de empresas de eletricidade 
são apontadas, também estamos falando sobre ... cannabis!
 É um salto assustador, do el dorado às chamas do inferno. numa época em que a Califórnia está experimentando um boom extraordinário no turismo 
do vinho, pontuado pelas degustações de milhares de entusiastas do vinho que vêm todos os fins de semana da rica e vizinha são Francisco, o mundo inteiro, 
espantado, descobriu este outono imagens de um vale de sonoma em chamas.
 Quinze mil hectares de fumaça, centenas de vítimas, mais de 180 mil pessoas foram evacuadas e fazendas de vinho seculares, como a soda Rock Winery, 
em Healdsburg, totalmente destruídas pelas chamas. É acima de tudo a confirmação de uma praga que pensávamos que nunca veríamos um dia: a própria 
videira pode ser atingida pelo fogo. as videiras foram vistas queimando na Califórnia, quando teoricamente deveriam desempenhar um papel útil como 
firewall. dois anos atrás, os incêndios já haviam devastado o norte do estado, destruindo pela primeira vez cerca de 50 hectares em napa e 37 em sonoma. 
Mas o que está acontecendo?... Leia mais em: https://www.larvf.com/les-mille-tourments-du-vignoble-californien,4663927.asp  (Fonte - Revue du Vin 
de France – ange salerno – 14/01/2020).

MELHOR CARTA DE VINHOS 2020 NA FRANÇA É DO RESTAURANTE GARE EM GUEWENHEIM
 Michel seidel e a sommelier Marie Chantereau oferecem uma coleção excepcional de vinhos antigos (maduros) a preços excelentes. Quatro décadas se 
passaram desde que o restaurante foi ocupado por annick e Michel seidel. e há mais de 2.000 rótulos de vinho em sua Carta de Vinhos no templo da alsácia 
para o vinho.
instituição vinícola da alsácia, foi o que aconteceu com este restaurante criado em 1874. Localizado longe da rota do vinho, entre Thann e Mulhouse, é um 
templo de vinho que se oferece ao apreciador da bebida. Tudo começou em 1978, com a esposa, annick, Michel seidel assumiu o restaurante dos sogros. “não 
havia muito o que beber na época”, lembra ele.
 Pouco atraente para o vinho em seus primeiros anos como cozinheiro, uma garrafa muito especial muda tudo: “Provei um gewurztraminer Vendanges 
tardives schlumberger 1964, uma revelação!” a partir desse dia, ele investe todas as semanas em uma garrafa; “estabelecemos 100 francos por semana para 
aprender”... Leia mais em: https://www.larvf.com/carte-des-vins-de-l-annee-restaurant-de-la-gare-a-guewenheim,4663798.asp (Fonte - Revue du 
Vin de France – Romain iltis – 01/01/2020).

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/quel-est-vraiment-l-impact-de-l-alcool-dans-la-mortalite-en-france%2C4664747.asp
https://www.larvf.com/les-mille-tourments-du-vignoble-californien%2C4663927.asp
https://www.larvf.com/carte-des-vins-de-l-annee-restaurant-de-la-gare-a-guewenheim%2C4663798.asp
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GOLPISTAS SãO PRESOS POR FALSIFICAR 1 MILHãO DE LITROS DE VINHOS ITALIANOS
 embora não sejam desmascarados com frequência, casos de falsificação de vinhos não são incomuns. Um grupo de golpistas foi preso em oltrepò Pavese, 
região ao noroeste da itália famosa por seus vinhos, por falsificar 1 milhão de litros de vinhos.
 de acordo com a polícia, o grupo vendia garrafas da bebida falsificada com as denominações doC (denominação de origem Controlada) ou iGT 
(indicação Geográfica Típica).
 algumas garrafas foram marcadas como orgânicas – embora os vinhos não tivessem nada de orgânico.
 Para conseguir bebidas semelhantes em sabor aos vinhos de oltrepò Pavese, eram usados açúcar, sabores artificiais e dióxido de carbono.
 aparentemente, a ideia era reforçar o estoque e aumentar as vendas da Cantina sociale di Canneto Pavese, uma cooperativa de vinhos local.
 a operação levou à prisão do presidente da cooperativa, um enólogo e ex-presidente da associação de produtores de vinho da Lombardia e Liguria e um 
comerciante de vinhos.
 embora não sejam desmascarados com frequência, casos de falsificação de vinhos não são incomuns. o esquema mais famoso foi executado pelo 
indonésio Rudy Kurniawan, que em 2014 foi condenado a 10 anos de prisão. ele ficou conhecido por oferecer safras antigas de vinhos franceses, principalmente 
de Bordeaux e de Borgonha, e vendê-las em leilões e para colecionadores particulares de vinho. sua história é contada no documentário sour Grapes, que 
pode ser assistido na netflix.... Leia mais em: https://www.larvf.com/carte-des-vins-de-l-annee-restaurant-de-la-gare-a-guewenheim,4663798.asp 
(Fonte – Revista MenU – Romain iltis – 29/01/2020).

AS MELHORES TÉCNICAS PARA SE DECANTAR (OU NãO) UM VINHO DE QUALQUER IDADE
 decantar significa transvasar, ou passar de um recipiente a outro um líquido que continha um depósito sólido. essa é uma das principais razões que nos 
levam a decantar um vinho. Mas há muito mais...
 antes da invenção da garrafa, a decantação foi durante séculos uma operação banal - era o modo de se retirar o vinho de ânforas ou tonéis que o 
continham. Mesmo depois da vulgarização da garrafa como acondicionamento adequado da bebida, a decantação manteve-se durante muito tempo, em 
particular na classe burguesa, como regra fundamental de serviço. a inexistência de técnicas de clarificação e estabilização verdadeiramente efetivas e o gosto 
por vinhos velhos aconselhavam que o vinho fosse decantado antes de servido. só recentemente, durante os últimos trinta anos, com o desenvolvimento da 
enologia e o crescente apreço do público por vinhos jovens, é que a decantação se tornou por um lado facultativa e por outro tema de controvérsias.
 o principal motivo da decantação é a presença de depósito sólido no fundo da garrafa. esse reúne consensos, embora não se livre de exceções - no caso 
de vinhos verdadeiramente velhos, por exemplo. Quanto às restantes razões as opiniões se dividem:
O DEPÓSITO SÓLIDO - É raro encontrarmos um vinho turvo engarrafado. as técnicas modernas de enologia impedem as alterações de ordem química 
responsáveis pela turvação dos vinhos, mas podemos comprar uma garrafa no supermercado que estava impecavelmente limpa quando a retiramos da 
prateleira e chegar completamente turva em casa. Longe de ser um motivo de preocupação, essa situação pode até representar motivo de algum regozijo.
 Muitos produtores optam, para os seus melhores vinhos, por uma estabilização e clarificação naturais, ou seja, por sedimentação (as antocianas reagem 
com os taninos num fenômeno de polimerização formando grandes moléculas que se precipitam). esse método permite obter um vinho final com mais 
‘substância’, mas, a polimerização continua após o engarrafamento e com o tempo de estágio forma-se um depósito no fundo da garrafa (tanto maior quanto 
mais cor e taninos tiverem o vinho), que justifica sempre a decantação do vinho. Caso a decantação não seja efetuada, o vinho ficará turvo, amargo, adstringente 
e desagradável, atributos devidos ao depósito que foi colocado em suspensão... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/melhores-tecnicas-
para-se-decantar-ou-nao-um-vinho-de-qualquer-idade_12145.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 01/02/2020).

ESTRAGADO OU APENAS EM UM MOMENTO RUIM?
 Como diferenciar um vinho que está atravessando uma fase ruim de um que já passou do seu momento ideal de degustação? Vinho tem fase de 
“dormência”?
 ninguém gosta de ter o desprazer de abrir uma garrafa especial, guardada durante anos, e perceber que o vinho não corresponde às expectativas. Mas os 
enófilos colecionadores, que gostam de amadurecer alguns rótulos antes de consumi-los, estão sujeitos a isso. o tempo pode ser extremamente recompensador, 
contudo, também cruel algumas vezes.

https://www.larvf.com/carte-des-vins-de-l-annee-restaurant-de-la-gare-a-guewenheim%2C4663798.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/melhores-tecnicas-para-se-decantar-ou-nao-um-vinho-de-qualquer-idade_12145.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/melhores-tecnicas-para-se-decantar-ou-nao-um-vinho-de-qualquer-idade_12145.html
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 definitivamente, não é fácil abrir uma garrafa após tanto tempo e se deparar com uma bebida “ruim”. isso é duplamente decepcionante, pois você não 
só investiu o dinheiro da compra, mas também suas emoções, especialmente suas esperanças. no entanto, como diferenciar um vinho que já está quase morto 
– ou seja, passou do seu apogeu e, a cada dia, decai mais e mais – de um que apenas está atravessando um momento de discrição – ou seja, perdeu sua 
exuberância juvenil, mas tem potencial para seguir evoluindo e melhorar?
 antes de tentar solucionar essa questão, todavia, é preciso entender um pouco do processo de evolução do vinho, seus aromas e sabores. e, mais ainda, 
a estranha fase em que ele supostamente está “dormindo”.
VINHO DORMINHOCO - até hoje, ninguém foi capaz de explicar exatamente o porquê de certos vinhos entrarem em fase de latência, ou dormência, ou 
hibernação, como preferir. Há muitas teorias, mas poucas provas.
 a maioria das explicações remete à evolução da bebida em garrafa. Lembremos então que os aromas primários – fragrâncias das uvas – são costumeiramente 
os primeiros a serem percebidos. esses aromas geralmente são acrescidos de outros, ditos secundários, produto da fermentação e do estágio em barrica, por 
exemplo. Por fim, há os aromas terciários, mais “misteriosos”, resultado das combinações entre ésteres e outros produtos voláteis com o álcool já na garrafa.
 dessa forma, há quem acredite que essa fase de latência é causada pelo processo de engarrafamento, quando o oxigênio é incorporado. isso levaria a 
bebida a encontrar um novo equilíbrio químico. Há ainda quem aponte para os sulfitos, que geralmente são adicionados para ajudar a preservar o vinho e podem 
interferir nos aromas e sabores. Contudo, isso não explica o porquê de rótulos que não levam adição de enxofre também passarem por fases semelhantes.
 ainda dentro do tema do engarrafamento, outra possibilidade poderia ser a quebra precoce de algumas cadeias de taninos e outros compostos, que 
demorariam a se reagrupar. o transporte da garrafa e a exposição a variações de temperatura também ajudariam a gerar essa inconsistência evolutiva.
CURVAS DE EVOLUÇãO - Há quem não concorde com a teoria de que um vinho possa atravessar uma fase “ruim”, dizendo que são apenas estágios diferentes 
de sua evolução natural
 acredita-se que a primeira fase de latência de um vinho ocorra entre os seis primeiros meses após o engarrafamento a até um ano, quando o oxigênio e 
os sulfitos (se forem adicionados) estarão “reajustando” os aromas e sabores da bebida. esse seria o motivo pelo qual muitos produtores só colocam seus rótulos 
à venda após esse período.
 Há ainda quem aponte que uma segunda fase de dormência ocorre logo após o transporte (intercontinental) devido à intensa movimentação da garrafa 
e alternância de temperaturas. esse estágio duraria cerca de um mês.
 apesar de o fenômeno ocorrer, não há consenso entre os produtores, enólogos e críticos de vinho. Há quem simplesmente não concorde com a teoria de 
que um vinho possa atravessar uma fase “ruim”, dizendo que são apenas estágios diferentes de sua evolução natural. alguns chamam isso de curva evolutiva 
e, em certos momentos, o vinho pode estagnar, para, logo em seguida, partir para outro nível. ou seja, para eles, esses vinhos apenas demorariam mais para 
alcançar seu pleno estágio de maturação.
 Certos produtores bordaleses admitem que alguns rótulos podem entrar nessa fase de latência entre o terceiro e o quinto ano após o engarrafamento. 
Mas isso não é uma regra e tampouco há como definir quando um vinho ingressará em seu momento de hibernação... Leia mais em: https://revistaadega.
uol.com.br/artigo/estragado-ou-apenas-em-um-momento-ruim_11290.html (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo – 20/09/2018).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/estragado-ou-apenas-em-um-momento-ruim_11290.html
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