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3VINOTÍCIASAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

ABS-RIO-FLAMENGO
ESPUMANTES CHANDON

20/03/2018- 19:30

A elegante degustação dos 
espumantes Chandon será 
apresentada por François Hautekeur, 
representante da marca Chandon no 
Brasil. François Hautekeur, em 2010, 
foi apontado pela Maison Veuve 
Clicquot para gerenciar o dossiê 
técnico e midiático das garrafas 
encontradas no Mar Báltico, o que 
lhe permitiu degustar todas as 47 
garrafas de Veuve Clicquot que 
estavam submersas desde o século 
XIX. Em janeiro de 2013, após quase 
nove anos na Maison, em Reims, 
na França, foi nomeado gerente da 
Comunicação Enológica na Moët 
Hennessy do Brasil. Hoje, François 
tem a missão de difundir, por todo 
o Brasil, a marca Chandon, a mais 
jovem entre as lendárias marcas de 
espumantes e champagnes do grupo 
francês LVMH (Louis Vuitton Moët 
Hennessy), o primeiro grupo de luxo 
do mundo. Chandon Brasil – a mais 
famosa casa de vinhos espumantes 
do Brasil – está posicionada no 
segmento de espumantes Super 
Premium. Depois de contar a 
história da Casa, de 1973 até hoje, 
François dará explicações sobre a 
elaboração dos vinhos, sublinhando 
as opções qualitativas dos mesmos. 
Ao final, serão degustados todos os 
espumantes produzidos pela empresa 
no Brasil: Chandon Réserve Brut I 
Chandon Brut Rosé I Chandon Riche 

ABS-SÃO PAULO
VINHO E COMIDA DE BUTECO 

21/03/2018- 20:00

A maioria das pessoas associa comida 
de boteco (coxinhas, empadinhas, 
pasteis e outros) a cerveja ou cachaça 
(pura ou em caipirinha). Mas, como 
já ficou provado aqui mesmo na ABS-
SP, o vinho também pode ser um bom 
parceiro para esse tipo de iguaria. Na 
degustação da próxima quarta-feira, 
dia 21, voltaremos ao tema, com 
um fascinante desafio. De um lado, 
coxinha, empada e pão de queijo, 
este último uma criação mineira que 
ganhou o mundo. De outro, além 
das já citadas cerveja e cachaça, três 
vinhos: um espumante, um branco e 
um tinto. O objetivo, evidentemente, 
será descobrir qual bebida combina 
melhor com qual petisco. E, em cada 
caso, por que razão. Para comandar 
essa divertida e instrutiva atividade, 
ninguém mais indicado que nosso 
Diretor Executivo, Mário Telles, grande 
especialista e estudioso há muitos 

10º PASSEIO ENOGASTRONÔMICO 
ADEGA ALENTEJANA

12/04/2018 - 16:00 ÀS 20:30

Grandes vinhos e alimentos do Chile, 
Portugal, Espanha e Itália.

Valor Individual e informações: 
R$ 130,00 (pagamento antecipado) 
R$ 150,00 (o dia do evento)
Local: DAYRELL HOTEL - Rua Espírito 
Santo, nº 901 - Centro - Belo 
Horizonte.
A renda será 100% revertida para 
a  SICRA - Sociedade Irmãos das 
Crianças.

BELO HORIZONTE

(demi-sec) I Chandon Passion (demi-
sec, rosé) I Excellence Brut Cuvée 
Prestige I Excellence Rosé Cuvée 
Prestige.

Valor Individual: R$70,00*
*Para os profissionais da área, 
em dia com a ABS, a inscrição é 
gratuita.
Inscrição: (11)3814-7905 | vinho@
sbav-sp.com.br

anos das questões relacionadas à 
harmonização de vinho (e outras 
bebidas) com comida. Inevitável 
repetir: imperdível!!! 

Valor Individual: R$95,00 
(associados), R$85,00 (alunos 
associados) e R$190,00 (não 
associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br
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VINHOS DIFERENCIADOS DO CHILE
09/04/2018 - 20:00

O Chile tem uma geografia extraordinária e clima único que dá origem a vinhos diferenciados e excepcionais. Os vinhos chilenos oferecem qualidade e 
diversidade e são frutos tanto de um clima seco como do deserto de Atacama a regiões que sofrem a influência do Pacífico e dos Andes. Uma degustação 
orientada por Márcio Oliveira, Editor do VINOTICIAS, para provar os vinhos das várias regiões que compõem o país. 
** Após a degustação os interessados poderão adquirir os vinhos selecionados com 20% desconto dentro da mesma semana. 

Valor Individual e informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 99122-6170 com Norah ou (31) 99112-7512 com Pollyana.

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

BELO HORIZONTE

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

SYRAH VIN DE FRANCE PAUL JABOULET AINÉ 2013 – RHÔNE - FRANÇA
  
 Paul Jaboulet rivaliza com Chapoutier pelo posto de um dos melhores produtores do Rhône. O seu vinho Hermitage La Chapelle 
é um dos maiores vinhos franceses, e que na safra de 1961 foi considerado um dos “12 Vinhos do Século” pela Wine Spectator. É 
um vinho   encorpado e complexo, composto por diferentes tipos de aromas e sabores, que necessita de 20 a 30 anos para suavizar, 
se desenvolver e revelar as características que lhe deram o enorme prestígio. O vinho tinto Crozes-Heritage é outro destaque do 
produtor que apresenta excelente relação qualidade e preço, elaborado à base da uva Syrah e marcado por seu sabor opulento e 
exuberante, típico da região do Rhône.
 A vinícola Paul Jaboulet Aîné foi fundada no século XIX, em 1834, por Antoine Jaboulet, prosperando apenas anos mais tarde na 
mão dos seus dois filhos – Henri e Paul. Em 2005, a vinícola foi adquirida por um investidor franco-suíço, e a produção de vinhos 
passou às mãos de Caroline Frey e do consultor Denis Dudorbieu, que investiram em novas adegas e vinícolas nas regiões de Côte-
Rôtie e Châteauneuf-du-Pape, aumentando ainda mais a notoriedade de Paul Jaboulet Aîné perante o mundo do vinho. 
 Este vinho é produzido com uvas provenientes do Languedoc e do Rhône.

Notas de Degustação: Cor ainda rubi, de boa intensidade, sem halo de evolução. Aromas de frutas vermelhas escuras (cereja, 
ameixa) com boa intensidade e complexidade, cogumelos, algo de sous-bois, terra e madeira molhada, couro e suor. Paladar com 
taninos macios, repetindo os aromas. Um vinho fácil de gostar e beber.

Guarda: o vinho já pode ser bebido e a guarda recomenda é por mais 1 ano.

Notas de Harmonização: Acompanha muito bem queijos de casca branca com fungos (como o brie, camembert), queijos de cabra e de ovelha, carnes 
grelhadas, charcutaria.

Temperatura de Serviço: 16ºC.

Onde comprar: Em BH – MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi (31) 3115-2100. FAZ PARTE DA PROMOÇÃO COM DÓLAR A R$ 1,59.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

www.mistral.com.br/%E2%80%8E
https://www.mistral.com.br/especiais/ponta-de-estoque
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 O artigo da semana passada despertou bastante interesse e alguns questionamentos, uma 
vez que geralmente se diz que “vinhos tintos deve ser servidos à temperatura ambiente”. Não é 
fácil alterar conceitos tão enraizados!
 Resumimos no artigo anterior que uma vez que você separe seus vinhos tintos em grupos de 
acordo com seu conteúdo de corpo e álcool, você tem uma nova regra para seguir: quanto maior 
o teor alcoólico do vinho, mais na temperatura ambiente poderá ser servido, mas sem cometer 
excessos, porque acima de 20 graus Celsius, o álcool de um tinto começa a incomodar demais.
 A temperatura ideal para os tintos encorpados é verdadeiramente a temperatura ambiente 
- desde que você mantenha sua casa entre 18 a 19 graus Celsius durante todo o ano. Mesmo um 
vinho para ser bebido na “temperatura ambiente” pode estar no seu melhor se bebido um pouco 
mais frio do que você foi levado a acreditar! Portanto, reveja seus conceitos e experimente beber:

- Tintos Encorpados: 17 a 18 graus Celsius
- Tintos de Corpo Médio: 15 a 16 graus
- Tintos de Corpo Leve: 13 a 15 graus.

Mas afinal, quais são os melhores tintos para servir refrescados? 
 Se você tentou beber seus tintos um pouco mais frio como recomendado acima, e você gostou dos resultados, você pode considerar variedades selecionadas 
de tintos que são ideais para servir refrescados. Beber vinho tinto no verão pode ser uma experiência refrescante, se você procurar essas opções: Côtes du 
Rhone (são predominantemente tintos - 88% da produção, com estilos que variam de leves e frutados até os exemplares mais tânicos), Cru de Beaujolais 
(Chiroubles, Brouilly, Régnié: vinhos leves, frutados e crocantes, com bagas vermelhas e especiarias; Juliénas, Fleurie, Côte de Brouilly, St-Amour: possuem 
estrutura sólida com taninos florais, aromas de violetas, íris e peônia. Chénas, Moulin-à-Vent e Morgon: vinhos mais ricos, intensos, minerais, com notas de 
ameixa e cereja), Fichimori (o vinho Fichimori é um vinho tinto para ser consumido fresco. Inspirado no calor do verão da Puglia, quando normalmente as 
pessoas guardam inclusive os tintos na geladeira. Um vinho frutado, fresco, com excelente acidez). Se você não consegue encontrar essas opções na região 
onde reside, procure qualquer Tinto do Vale do Loire, na França, para servir desta forma mais refrescada. 
 Um vinho refrescado valoriza a fruta e destaca a frescura refrescante dos vinhos mais leves. Você pode achar que esta é a maneira perfeita de aproveitar 
um tinto no verão, mas se você preferir um vinho branco, de qualquer forma ele deverá ser servido numa temperatura mais refrescada ainda.

Dicas para quem quer beber vinhos tintos refrescados
 Receitas especiais para tirar mais proveito de tintos mais encorpados. Se você se sentir especialmente ousado, você pode querer experimentar algumas 
receitas modernas que permitem que você aproveite seu vinho tinto realmente frio.

CUBOS DE GELO FEITOS COM VINHO - Devido ao teor de álcool, o vinho nunca produzirá cubos de gelo sólidos; no entanto, você pode fazê-los firmar em 
uma bandeja padrão de cubos de gelo se você praticar um pouco de paciência. Os cubos de gelo do vinho são úteis para cozinhar quando você precisa apenas 
uma colher de sopa ou duas doses de vinho tinto para acrescentar ao molho. Esta é uma ótima maneira de permitir que seus convidados bebam o tinto à 
temperatura preferida deles: aqueles que gostam de calor podem beber o vinho a temperatura ambiente. Aqueles que preferirem uma bebida mais fria, podem 
acrescentar gelo de vinho tinto!

VINHO TINTO REFRESCADO? – PARTE 2
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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SANGRIA - Sangria não é nenhuma novidade, sendo uma receita típica da Espanha, e definitivamente vale a pena você 
tentar prova-la. Você pode experimentar fazê-la com diferentes frutas, adicionando vinhos espumantes como Asti ou 
Prosecco ou com o gelo sobre uma bebida mais leve. Qualquer vinho tinto será excelente em uma sangria. Sinta-se livre 
para usar seu vinho favorito para criar a mistura perfeita para sua sangria de “autor”. Uma Receita básica é: 1 Garrafa 
de Vinho Tinto + 1 Copo de Suco de Laranja + ¼ de Copo de Suco de Limão + Frutas Picadas a gosto (como morango, 
abacaxi, pêra, maçã, pêssego, damasco). Sirva bem gelado!

COQUETEIS DE VINHO – Outra maneira de beber vinhos tintos gelados é preparar coquetéis num liquidificador, 
adicionando frutas e vinho tinnto, mais alguma bebida do estilo soda limonada, atingindo uma textura macia e granulada. 
Uma maneira fácil de começar é com sua receita de sangria favorita, e certamente, uma busca rápida na Internet revelará 
várias maneiras de saborear o vinho tinto de uma maneira totalmente nova - e gelada.

UMA NOTA SOBRE PREFERÊNCIAS PESSOAIS – Para ser franco, no final de um dia estressante de trabalho, não 
existe uma maneira certa ou errada de aproveitar o melhor do seu vinho tinto. Algumas pessoas gostam de seu vinho 
refrescado e outros gostam mais quente, e estará tudo bem. Experimente provar seu tinto em temperaturas mais frescas e 
acabará descobrindo que felizmente, beber seu vinho em diferentes temperaturas pode ser um projeto excepcionalmente 
divertido!
 A maioria das pessoas acaba bebendo vinhos tintos mais quente do que seria indicado para o nosso clima tropical, 
e provavelmente será agradavelmente surpreendida com a diversidade de sabores que enconntrará numa taça de vinho 
tinto um pouco mais frio! 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

“O VINHO NA ERA DOS SMARTPHONES”- POR JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 09/03/2018

 É complicado exercer uma escolha segura diante da profusão de rótulos no mercado. Tipo de uva, região, nome, safra, é realmente muita informação e o processo de 
memorização é lento. O que fazer quando se está diante de uma prateleira repleta de garrafas, de um catálogo de importadora ou da carta de vinhos de um restaurante? 
Além de um conselho desinteressado, é necessário uma dose de sorte para achar um bom vinho. 
 Com os smartphones ficou mais fácil guardar esses dados e diminuiu bastante a chance de errar. Há hoje uma série de aplicativos que permitem saber as características 
do vinho, se ele se ajusta ao momento e à comida e ainda conferir o que outros usuários acharam dele.
 É o caso do Vivino, o app mais usado no mundo, que ultrapassa 29 milhões de usuários, segundo a empresa, dos quais mais de dois milhões de brasileiros, a segunda 
maior comunidade, atrás dos americanos. Sua aceitação tem a ver com a praticidade e abrangência: a partir do nome ou de uma foto do rótulo tirada pelo celular, o aplicativo 
faz a busca e fornece uma descrição técnica básica do vinho, sugestões de harmonização, locais onde comprar com os respectivos preços, e uma média de avaliações (de 
uma a cinco estrelas) de quem compartilhou a experiência, permitindo ainda que o próprio usuário anote suas impressões e as armazene.
 Preferido por profissionais, o que leva o compartilhamento de opiniões a se posicionar num nível mais elevado, o Delectable é outro aplicativo bastante procurado, que 
usa a mesma tecnologia de reconhecimento dos rótulos e é, igualmente, gratuito. O grau de confiabilidade de suas avaliações aumentou ainda mais quando, em dezembro 
de 2016, a ferramenta foi comprada pelo grupo Vinous, comandado pelo crítico americano Antonio Galloni e que conta com uma equipe de colaboradores de primeira 
(www.vinous.com). O usuário pode, na sequência, comprar e receber em casa o vinho de uma das enotecas parceiras (serviço não disponível no Brasil).
 Por conta de sua integração com as redes sociais, esses apps têm também a vantagem de as fotos e informações pessoais postadas poderem ser compartilhadas nessas 
plataformas.
 A despeito de algumas críticas que essas ferramentas recebem, concentradas fundamentalmente no fato de oferecerem informações um tanto básicas ou por servirem 
para novos ricos mostrarem o quanto e quão bem (?) estão bebendo, no fundo tais aplicativos cumprem o papel proposto pelo pioneiro, o dinamarquês Heini Zachariassen, 
fundador do Vivino em 2010, de ajudar quem não tem experiência no assunto e se sente perdido na hora de escolher um vinho. Ele declarou recentemente que o seu app 
“é para aqueles que buscam saber quais vinhos as pessoas reais gostam e não o que os críticos de vinhos indicam”.
 Em todo caso, as significativas transformações que vêm ocorrendo no mundo do vinho com o advento da internet vão continuar. Robert Parker é uma demonstração 
dessas mudanças: sua influência se multiplicou e ganhou força na era digital com o alcance e a capacidade desse meio de fazer circular a informação tão rapidamente. A 
comunicação e a comercialização mudaram: as vendas on-line têm crescido bem mais rápido que nos canais tradicionais (levantamento recente do instituto de pequisas 
Wine Intelligence mostrou que 24% dos consumidores brasileiros compraram vinhos pela internet - na China chega a 43%), mostrando que são uma ferramenta fundamental 
também para atingir novos consumidores, promover marcas e, como um todo, aumentar o consumo da bebida.
 Não dá mais para ficar esperando que os consumidores apareçam. Mesmo em se tratando de regiões de prestígio como Bordeaux, tida como exemplo de bom 
marketing. A bem da verdade, não eram os châteaux que vendiam, eram os apreciadores que compravam. Não é mais assim. Laurent Fortin, diretor-geral do Château 
Dauzac, por exemplo, um Grand Cru Classé de Margaux de propriedade de uma empresa privada francesa do ramo de seguros, egresso da competitiva área de bebidas de 
uma multinacional do setor, tem uma visão bem “business” do mercado, sem perder de vista a qualidade e a identidade do produto. Em sua gestão, o Château saiu de uma 
humilde posição secundária no cenário bordalês para um lugar de destaque entre as estrelas ascendentes da região.
 Fazendo bom uso das redes sociais, antes de viajar para promover seus rótulos no exterior, ele convida um pequeno grupo dentre os maiores e mais influentes usuários 
locais do Vivino para uma degustação exclusiva. A deferência tem uma resposta altamente positiva, com postagens elogiosas e de longo alcance. Para não perder o contato 
e fidelizar os clientes, foi criado um clube de vinhos, com programa dinâmico de ofertas, eventos e informações.

Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5388259/o-vinho-na-era-dos-smartphones#   * Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e 
colunista do jornal Valor Econômico. Escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

SELEÇÃO DE ARTIGOS

www.vinous.com
http://www.valor.com.br/cultura/5388259/o-vinho-na-era-dos-smartphones%23
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“BORDEAUX DE VALOR”- POR ERIC ASIMOV
NEW YORK TIMES - 01/02/2018

 A imagem dominante de Bordeaux são os imponentes chateaux, proprietários ou diretores aristocráticos e preços estratosféricos. No que diz respeito às propriedades 
mais famosas, nas regiões mais conhecidas, essa imagem tem muito de verdade, embora a maioria dos diretores agora sejam executivos corporativos.
 No entanto, isso é apenas parte da história de Bordeaux. A maior região de Bordeaux é constituída por muitas pequenas propriedades familiares. Seus vinhos não são 
classificados, suas residências raramente são imponentes, e seus vinhos (relativamente falando) não são tão caros.
 É aí que a noção de valor entra. Com esses vinhos, você não está pagando um alto preço por rótulos com nomes famosos ou pelo alto status de suas denominações. 
No entanto, eles não são baratos. Você poderia encontrar facilmente dezenas de garrafas de Bordeaux que são menos dispendiosas do que o Château Aney Haut-Médoc 
2013, o Château Moulin de Tricot Haut-Médoc 2013 e o Château le Puy Emilien Francs Côte de Bordeaux.
Então, por que esses vinhos? Porque o valor não é estritamente um sinônimo de barato. Isso significa que você está recebendo uma qualidade desordenada pelo preço, o 
que espero que seja o caso com essas garrafas. Os valores pagos por elas são: Château Aney Haut-Médoc 2013 (Kermit Lynch Wine Merchant, Berkeley, Califórnia) $ 25 I 
Château Moulin de Tricot Haut-Médoc 2013 (Rosenthal Wine Merchant, Nova York) $ 28 I Château le Puy Emilien Francs Côte de Bordeaux 2013 (Rosenthal Wine Merchant) 
$ 42.
 Estes vinhos são produzidos em quantidades relativamente pequenas, como é frequentemente o caso com Bordeaux de bom valor. Se você não pode encontrá-los, 
você pode selecionar qualquer Bordeaux recente nesta faixa de preço. Outros nomes para procurar incluem Peybonhomme les Tours, Auney, Moulin Pey-Labrie, Lanessan, 
Jean Faux, La Peyre, Milon e Peyredon, apenas para citar alguns.
 Devo dizer que a safra 2013 não é considerada uma das melhores, embora eu geralmente pense que prestamos muita atenção aos “vintages”. Sim, as condições da 
safra afetam o caráter do vinho e ocasionalmente o preço, embora não seja muito para os vinhos tão baratos quanto estes. Mas é sempre mais interessante ver o que um 
bom produtor faz com um “vintage” medíocre do que priorizar o vintage.
 Dito isto, se você ver vinhos desses produtores em outras safras recentes, aproveite a oportunidade para compra-los.
 Estes vinhos são melhores com refeições simples. O cordeiro e a carne são clássicos; Frango e pato também estão bem. Sirva os vinhos frescos. 

Leia mais em: https://www.nytimes.com/2018/02/01/dining/drinks/wine-school-value-bordeaux.html

https://www.nytimes.com/2018/02/01/dining/drinks/wine-school-value-bordeaux.html
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“AS IMITAÇÕES NO VINHO DEVIAM SER PROIBIDAS”- POR PEDRO GARCIAS 
FUGAS - 10/03/2018

 A longo prazo não há região que vingue sendo uma espécie de babilónia do vinho. Quando muito, vingará pelo preço baixo. É isso que queremos para 
os vinhos portugueses?
 O vinho é como o futebol e a política: nunca haveremos de estar todos de acordo. E ainda bem. Já nem falo da subjectividade do gosto ou da opção 
clubística ou partidária, que são mais de natureza química, a primeira, e emocional, as outras. Falo de conceitos mais amplos, como direita ou esquerda, futebol 
defensivo ou de ataque, tipicidade ou homogeneização.
 É a sempiterna questão do perfil dos vinhos. O que é típico, afinal? O classicismo é uma virtude com futuro ou é uma ideia já do passado? Pode a tradição 
coabitar com a criatividade e a inovação? Peguemos no exemplo do Tejo, região que o consumidor comum tende a confundir com Lisboa, pela proximidade 
e também pelo tipo de vinhos que produz, com inúmeras castas nacionais e estrangeiras. Qual é, afinal, o perfil do Tejo, antiga Ribatejo, que se divide nas 
sub-regiões de Almeirim, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Tomar e Santarém e que tem como principais terroirs a Charneca (na margem esquerda do rio Tejo, 
onde imperam os solos arenosos), o Bairro (que engloba as terras argilo-calcárias situadas entre o vale do Tejo e os contrafortes dos maciços de Porto de Mós, 
Candeeiros e Montejunto) e o Campo (correspondente às planícies ribeirinhas e férteis do Tejo)?
 Numa nota final do Elogio do vinho da semana passada escrevi que, depois de provar mais de uma centena de vinhos em dois dias no último concurso 
de vinhos do Tejo, cheguei ao fim sem perceber muito bem os vinhos e sem saber que castas provei. Por inépcia e falta de conhecimentos meus, admito, mas 
também, acredito, por não ser perceptível um perfil mais ou menos bem definido de vinho, uma marca distintiva. Muitos dos vinhos que provei encontro-os, 
quase a papel químico, noutras regiões portuguesas. Vinhos bons, alguns muito bons, mas sem nada de muito diferente.
 A explicação pode ser encontrada na Portaria Nº140/2000, de 5 de Março, e na lista de castas autorizadas para a produção de vinhos com a denominação 
de origem “Do Tejo”. Estão lá as principais variedades brancas e tintas de Portugal e de França. É uma espécie de Arca de Noé de castas, embora no seu site a 
Comissão Regional Vitivinícola do Tejo destaque apenas oito: Castelão, Trincadeira, Aragonês e Touriga Nacional, nas tintas, e Fernão Pires, Arinto, Chardonnay 
e Sauvignon Blanc, nas brancas. Se quisesse ser ainda mais didáctica, a comissão devia eleger apenas duas: Castelão e Fernão Pires. Estas são as duas 
variedades mais representativas do Tejo e, na minha opinião, deviam ser a base principal dos seus vinhos — e são-no cada vez menos, infelizmente. Plantar 
de tudo, só para seguir as modas e chegar a todos os públicos, tem o mesmo efeito de uma salada de frutas. Pode ser boa, mas não passa de uma salada de 
frutas.
 Um leitor ligado ao mundo do vinho, Paulo Saturnino Cunha, contrapôs, perguntando-me no Facebook: “Mas qual é o perfil do Douro, o do Bafarela ou 
o da Niepoort? Ou, continuando com alguns exemplos, os Syrah do Crasto, da Noval, da Romaneira e os Pinots de um produtor acima, ou os blends com as 
Tourigas, o Rufete, a Tinta Francisca, etc? Qual é o estilo de todas as outras regiões? Enfim, a discussão seria grande, fértil e interminável.” Boas perguntas.
 Paulo Silva, comercial da Niepoort, respondeu: “A Niepoort é uma das casas (entre tantas outras) que mais preza o terroir e as vinhas velhas no Douro. 
Redoma, Turris, Batuta, Charme, Omlet, Ultreia, Coche, Tiara (…) são do Douro e sabem a Douro, (mas) “o estilo de vinificação pode não ser do agrado de 
todos”. E, como exemplo das confusões que podem advir dos diferentes métodos de vinificação, lembrou o caso de Henri Jayer, um nome lendário da Borgonha 
que “foi enormemente criticado por ser o primeiro a deixar o engaço de lado e por utilizar vinhas de baixo rendimento”. “Os vinhos do Henri Jayer não têm a 
identidade da Borgonha? Para mim, uma região deve ter identidade, mas os produtores devem também ter personalidade. Essa coisa de querer fazer tudo a 
cheirar e a saber ao mesmo não é identidade de uma região. É pequenez e falta de visão”, defendeu. Por sua vez, Pedro Marques, criador dos vinhos Vale da 
Capucha, da região de Lisboa, e um dos rostos do movimento dos vinhos ditos naturais, lembrou que “a noção de qualidade de um vinho é fundamental”. “Pode 
não ser com o perfil clássico [caso do Château Rayas, em Châteauneuf-du-Pape) ou da casta rainha. Tem é que ser bom e acrescentar valor à região. Isso dos 
clássicos cheira um bocado a armário”, rematou.
 Pois, esta é mesmo uma discussão interminável. Para mim, fazer no Douro um tinto de Cornifesto ou de Tinta da Barca, contido de álcool, com pouca 
extracção e sem passagem por barrica, será sempre um genuíno tinto do Douro, mesmo não se encaixando no perfil clássico da região. Genuíno porque é feito 
no Douro e a partir de castas com história e tradição regional. Nesta época, seria até um vinho moderno e original. Fazer o mesmo no Douro com Pinot Noir 
ou Cabernet Sauvignon será sempre uma imitação, por muito bom que seja o vinho. E isto é válido para qualquer região portuguesa. As imitações deviam ser 
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proibidas!
Em Châteauneuf-du-Pape não há nada igual ao citado Château Rayas. Este vinho é feito só de Grenache, quando o grosso dos vinhos da região incorpora várias 
castas (são autorizadas treze variedades). No entanto, não sendo um Châteauneuf-du-Pape clássico, é um Châteauneuf-du-Pape puro e duro. Classicismo, 
tipicidade e originalidade não têm que ser conceitos antagónicos.
 É evidente que as castas sempre viajaram pelo mundo e que não podemos ser ortodoxos, mas as grandes regiões que servem de referência e de inspiração 
para todos assentam em castas com longa história local, em terroirs bem definidos e num estilo de vinho com carácter e mais ou menos fácil de reconhecer. É 
assim na Borgonha, em Bordéus, no Loire, no Rhône, no Mosel, na Alsácia, no Jura, no Piemonte, etc.
 Até pela sua dimensão, Portugal deve inspirar-se nos bons exemplos do Velho Mundo e não nos casos de sucesso do Novo Mundo. Alguém acredita que 
o futuro de regiões como o Tejo está nos vinhos de Tannat, de Syrah, de Cabernet Sauvignon, de Riesling, de Chardonnay ou de Sauvignon Blanc? Hoje, faz-
se vinho bebível em qualquer lugar e com qualquer casta, e certamente que o Tejo e outras regiões portuguesas continuarão a fazer vinhos bons com uma 
multitude de castas nacionais e estrangeiras. Mas o negócio do vinho não é para sprinters, é para maratonistas, e a longo prazo não há região que vingue sendo 
uma espécie de babilónia do vinho. Quando muito, vingará pelo preço baixo. É isso que queremos para os vinhos portugueses?

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/03/17/fugas/opiniao/as-imitacoes-no-vinho-deviam-ser-proibidas-1806927

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público, jornal a que está 
ligado desde a sua fundação, em 1990. É também produtor de vinho e azeite no concelho de Vila Nova de Foz Côa, na sub-região do Douro Superior. (Fonte: 
http://fugas.publico.pt).

https://www.publico.pt/2018/03/17/fugas/opiniao/as-imitacoes-no-vinho-deviam-ser-proibidas-1806927
http://fugas.publico.pt
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“DEZ DICAS PARA UMA DEGUSTAÇÃO INESQUECÍVEL”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 17/03/2018

 Quem se inicia nas artes de Baco, logo descobre que o vinho é um verdadeiro universo, repleto de novas informações. Esta complexidade ao mesmo tempo que fascina 
pode confundir os menos experientes, afugentando-os, e alienar os especialistas, afastando-os da verdadeira razão deste néctar, o simples joie de vivre, a alegria de viver. 
Vamos então, por um momento, relembrar o essencial, preceitos que, por mais que nos aventuremos no mundo deste nobre fermentado, devemos sempre trazer conosco. 
Com este espírito, enumero abaixo 10 dicas básicas para uma degustação inesquecível:
1-A companhia. A primeira dica é a menos ortodoxa de todas. O que tornará inesquecível sua degustação será a emoção proporcionada. O vinho é apenas um líquido e a 
emoção não está nele e sim em quem o degusta e no ato de compartilha-lo. A primeira escolha portanto, é quem irá compartilhar o precioso liquido com você. Esta escolha 
será determinante nas demais. A primeira pergunta a se fazer é: seus convivas gostam de vinho? De que tipo? Estão dispostos a experimentar novos tipos?
2-A escolha dos vinhos. Sua degustação pode ou não seguir um tema, cuja escolha é virtualmente infinita, o limite é sua imaginação. Escolher uma tema é encontrar um 
critério para agrupar garrafas, como: vinhos de um mesmo país, região, uvas ou produtor; provas verticais (varias safras de um mesmo vinho), provas horizontais (vários vinhos 
de uma mesma safra) provas as cegas (onde não se sabe que vinho está em cada taça). Os vinhos podem também ser agrupados pelo seu método ou local de elaboração (Ex: 
tintos sem madeira, vinhos biodinâmicos, vinhos feitos próximos ao mar ou em regiões de altitude, vinhos de um mesmo enólogo em países/regiões diferentes etc). Pode-se 
também brincar fora da caixa, com temas mais lúdicos como relacionar os vinhos escolhidos a filmes, músicas, personagens, fatos/datas históricas etc. Isso pode requerer 
pesquisa e imaginação, enriquecendo ainda mais a experiência vínica.
3-A escolha dos pratos. Combinar vinhos com alimentos é um tema tão complexo e prazeroso quanto os relacionamentos amorosos. Casar pratos e vinhos é trabalho 
semelhante ao dos cupidos ou das agências matrimoniais. Deve-se aprender sobre a personalidade das partes, valorizar suas afinidades e tirar proveito de seus contrastes. 
Busque combinações tradicionais ou crie suas próprias e se enamore delas. Importante: jamais coma o que você não gosta ou beba o que você não quer para fazer a 
harmonização que em teoria seria a melhor.
4- No restaurante. Caso sua degustação seja em um restaurante, deve-se pedir a carta de vinhos ao maître ou sommelier. Examina-se a lista com cuidado para a seleção 
do vinho ou vinhos que melhor se adaptam ao gosto pessoal dos comensais, seu poder aquisitivo e aos pratos selecionados. Pedir conselhos ao sommelier é válido. A garrafa 
deve ser conferida antes de ser aberta, na presença de todos. A rolha pode ser colocada à mesa, para que possa ser examinada. Uma pequena dose será servida a quem 
pediu o vinho, para que este seja aceito e só então o resto da mesa que será servida.
5- A temperatura do líquido. Alguém gosta de café frio ou de cerveja quente? Gelar os brancos em demasia irá mascarar seus aromas, enquanto “temperatura ambiente” 
para os tintos é um clichê que que raramente se aplica. Genericamente sirva os tintos a 18o C, brancos a 12º C e espumantes a 8º C.
6- A taça. É o instrumento do apreciador, uma espécie de amplificador das qualidades da bebida. Apreciar um bom rótulo num copo reto de vidro grosso é como ouvir Von 
Karajan regendo a Filarmônica de Berlim em um radinho de pilha. Numa descrição genérica a taça ideal é formada de base, haste e bojo, que deve ter formato ovalado, 
estreitando em direção a borda; deve ser totalmente transparente, de vidro fino e jamais enchida a mais que um terço de sua capacidade. Para os espumantes não me 
agradam os copos do tipo flute, pois nos privam dos aromas do vinho – neste caso o ideal são os do tipo tulipa.
7- Deixe o líquido respirar. Os vinhos, em sua maioria, devem ser consumidos assim que abertos. Alguns tintos de maior corpo, no entanto, se beneficiam de alguns 
minutos de contato com o ar antes de serem degustados. Simplesmente abrir a garrafa e deixar o líquido dentro dela não resolve, é necessário transferir o conteúdo para 
uma jarra ou decanter para que este aumente sua superfície de contato com o ar.
8- A seqüência. Trocar de vinho durante uma refeição é normal e até recomendável. Esta troca, entretanto, deve ser criteriosa. O ideal é que a seqüência siga um crescendo 
de paladar. Os brancos antes dos tintos, os leves antes dos encorpados, os medíocres antes dos grandes e os secos antes dos doces. A ordem errada pode comprometer um 
vinho, enquanto a correta pode valorizá-lo.
9- Garrafas abertas. É possível que sobre vinho em sua degustação, e uma vez aberta a garrafa o líquido se oxidará gradualmente até se tornar intragável, processo que 
pode demorar de algumas horas a vários dias. O método caseiro mais eficiente para dar uma sobrevida a uma eventual sobra, é a utilização de meias garrafas (de 375 
mililitros). Ao abrir uma garrafa grande, transfira metade do conteúdo para a menor, que deve estar perfeitamente limpa. Encha-a por completo e depois arrolhe. Assim o 
vinho pode resistir alguns dias.
10- O prazer. Lembre que para todas as regras acima existem exceções que as confirmam e que esta, a número 10, deve prevalecer sobre as demais. Apreciar vinhos é 
uma arte, afinal esta é a bebida mais complexa, completa e fascinante que existe. Na hora de abrir uma boa garrafa, o verdadeiro artista deve, contudo, subordinar todos 
os preceitos ao motivo pelo qual elegemos esta a nossa bebida: o prazer. 
Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/dez-dicas-para-uma-degustacao-inesquecivel  Mais em www.marcelocopello.com  / contato@
marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/dez-dicas-para-uma-degustacao-inesquecivel
www.marcelocopello.com
contato%40marcelocopello.com
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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“CONHEÇA VINHOS E REGIÕES PRODUTORAS DE PORTUGAL, UM DOS 
PRINCIPAIS EXPORTADORES DO VELHO MUNDO ”- POR LUIZ HORTA

FOLHA DE SÃO PAULO - 18/03/2018

 Exagero um pouco, mas se descer no aeroporto de Lisboa já com uma taça na mão ela estará sempre cheia na viagem (serei pego na alfândega por 
comportamento exótico, mas é uma imagem). Em Portugal nunca se está distante de um vinho, o país inteiro é vinícola, as regiões vão dos vinhos verdes e 
alvarinhos da fronteira norte com a Espanha ao Alentejo, com alguns bolsões até no Algarve. São 77 uvas autóctones (nativas), listadas no mais importante livro 
sobre o assunto, a enciclopédia “Wine Grapes” de Jancis Robinson, Julia Harding e José Voiullamoz. A obra é de 2012, de lá para cá novas variedades foram 
identificadas. E isso falando só de castas ditas autóctones, ainda há as chamadas internacionais, syrah, cabernet sauvignon, chardonnay e tantas outras, todas 
bem representadas na produção de vinhos portuguesa, somando 250 diferentes uvas cultivadas num espaço tão pequeno.
 Difícil decidir por onde começar a viagem, seja a escrita, seja a física. Em geral as pessoas desembarcam na capital, que já é uma denominação de 
origem, a marca Vinhos de Lisboa existe. Portugal é todo dividido em regiões de origem protegidas (quando se cria uma regulamentação com base geográfica, 
para garantir a autenticidade do que se consome, estampada nos rótulos). Uma das primeiras áreas demarcadas no mundo foi a do Douro, em 1756, colocada 
em prática pelo Marquês de Pombal.
Neste piscinão sem bordas, como achar o rumo? Escolhi falar de algumas regiões através de suas uvas e produtores.
 A primeira vez que fui até lá, era mochileiro, entrei de trem pelo Norte, uma viagem longa noite adentro, entre Salamanca e Porto. Naquela época o 
Alentejo ainda era produtor de volume mas com raros vinhos de qualidade. Hoje posso começar a viagem por lá, o novo vinho alentejano não é mais o garrafão 
português.
ALENTEJO - A região é muito quente, o que fazia os vinhos serem pesados e alcóolicos. Não mais. O calor continua intenso, mas os vinicultores dominaram 
as técnicas para conseguir uvas boas. 
Os brancos não são ligeiros, mas podem ser amigáveis com peixes gordurosos e com o polêmico bacalhau. Gosto muito da vinícola Cortes de Cima, nunca 
provei um vinho deles que não me fizesse querer mais. E os tintos refinados do Esporão acompanham um prato regional, que tentei fazer em casa, pois não 
acho em restaurantes paulistanos: a sopa alentejana.
 Anote esses nomes: Cortes de Cima, João Portugal Ramos, Fundação Eugenio de Almeida
CENTRO - Tem tanto vinho ali que é maldade englobar tudo num centrão. A Bairrada, região da uva baga, tem a família Pato no destaque. Luis Pato faz bons 
espumantes, tintos de todo jeito, para beber agora ou daqui duas décadas. Já virou clichê, mas o leitão assado, tão macio que se desmancha nas suas carnes 
e gorduras, fica perfeito com os tintos regionais. A filha de Luis, Filipa, consegue o encontro de vinhos accessíveis com uma qualidade superior e trabalha com 
diferentes solos e climas para obter brancos com toque mineral e tintos que são fáceis de beber mas complexos.
 Anote esses nomes: Luis Pato, Filipa Pato, Quinta das Bageiras, Campolargo
DÃO - Nunca admitirei, mas se tivesse que escolher uma região para investigar mais seria o Dão. É um Portugal profundo que não se aprecia como deveria 
ser, onde os vinhos tintos, frutos do clima mais frio, são delicados, sutis e conseguem ganhar com longo tempo de garrafa. Alguns dos grandes tintos lusitanos 
saem dali, em particular onde entra o talento de Alvaro Castro.
 Entre Dão e Bairrada fica o hotel do Bussaço. Peculiar pela arquitetura, por estar no meio da floresta e por produzir vinhos para os hóspedes. Eram tão 
cultuados que só eram vendidos no local, nas refeições. Com o tempo, com esforço dos devotos, algumas garrafas chegaram ao mercado. Misturam uvas das 
duas regiões e são praticamente imortais, quanto mais antiga as safras mais deliciosos. A surpresa: os brancos também são longevos.
 Anote esses nomes: Quinta da Pellada, Quinta das Maias, Quinta dos Carvalhais, Quinta de Saes
DOURO - A produção de vinho do Porto sempre fez sombra aos vinhos de mesa na região. Foi recente, 30 anos mais ou menos, que gente como o grupo Douro 
Boys investiu nos vinhos não fortificados. O sucesso foi espantoso, teve até gente com medo de que os portos ficassem de lado. Não há risco, tem uva para 
ambos. Quase toda a margem do rio, do Porto até a fronteira com a Espanha, é de videiras -a paisagem de vinhos mais impressionante do mundo, escarpas 
íngremes escavadas e construídas com pedras, terraços vertiginosos.
 Anote esses nomes: Niepoort, Symington, Wine and Soul, Cristiano van Zeller
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OS DOCES - Não são de uma região, mas são, talvez, o auge de Portugal. Os Portos, dos mais simples até os grandes, guardados por séculos (sem exagero, 
meu mais antigo foi um cálice do Fonseca 1830: a cor era marrom, o gosto de tâmaras, passas, amêndoas e o aroma ficou no copinho, que guardei por meses), 
os vinhos da Ilha da Madeira e os moscatéis dourados da península de Setúbal. Aqui não há limite de idade, e não tem nada melhor para acompanhar a ampla 
doçaria de ovos com seus nomes encantadores. Mas prove também com um queijo azul, com carne assada ou apenas com amêndoas salgadas.
 Anote esses nomes: Quinta da Romaneira, Graham’s, Quinta do Noval (Portos); Horácio Simões, Quinta da Bacalhoa (Moscateis de Sétubal); HM 
Borges, Blandy’s (Madeiras)

VINHOS DA SEMANA: (1) Quinta dos Saes, na Mistral (R$ 133,94) e Quinta dos Carvalhais Colheita, na Zahil (R$ 139). (2) Luis Pato Baga/Touriga Nacional, na 
Mistral (R$ 96,06) e Filipa Pato Baga, na Casa Flora (R$ 60). (3) Moscatel Bacalhoa, na Portus (R$ 95) e Quinta dos Noval Tawny 10 years, na Adega Alentejana 
(R$ 136). (4) Vale da Raposa Reserva, na Decanter (R$ 112,20) e Meando Vale Meão, na Mistral (R$ 182,14). (5) Ciranda branco Coelheiros, na Mistral (R$ 
61,03) e Cortes de Cima Syrah, na adega Alentejana (R$ 194). * valores de referências.

Leia o artigo completo em:   http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2018/03/1960904-conheca-vinhos-e-regioes-produtoras-de-portugal-um-
dos-principais-exportadores-do-velho-mundo.shtml

Luiz Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos no 
Jornal Folha de São Paulo

%20http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2018/03/1960904-conheca-vinhos-e-regioes-produtoras-de-portugal-um-dos-principais-exportadores-do-velho-mundo.shtml
%20http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2018/03/1960904-conheca-vinhos-e-regioes-produtoras-de-portugal-um-dos-principais-exportadores-do-velho-mundo.shtml
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VIAGENS

05 A 16 DE ABRIL 2018 – GUATEMALA, 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA

 Desta vez a opção não é um 
destino exclusivo de vinho, mas de 
boa e ancestral culinária e ainda 
maior legado histórico e cultural 
do período pré-hispânico, o 
GastroCultural GUATEMALA, O 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA a 
ser realizado entre os dias 5 a 16 
ABR 2018. É um programa mais 
leve, sem tantas visitas e longos 
deslocamentos, com duração de 
11 noites.
 Internamente pegamos um 
voo ida e volta a Flores, lá bem 
ao norte a região de amplas e 
profundas florestas de El Petén 
onde se encontram os importantes 
sítios arqueológicos de Yaxhá e 

Tikal, este último o maior do Mundo Maia, chamado da Cidade Perdida.
 E depois, no sul nos movimentamos entre a capital Cidade de Guatemala, 
a Antígua Guatemala, Patrimônio da Humanidade, e o Lago Atitlán considerado 
um dos mais lindos no planeta. Conheceremos mais sobre o café, um dos 
mais reconhecidos no mundo, e faremos duas oficinas culinárias com duas 
chefs bem reconhecidas da comida típica e tradicional guatemalteca, além de 
também conviver com as mulheres tecedoras descendentes dos maias.

Mais informações: Zênithe Travelclub - (31) 3225-7773, ou operacoes@zenithe.
tur.br

02 A 08 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO 
SUL DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO

 No interior de São Paulo 
e Minas Gerais se concentra 
uma produção vinícola 
maravilhosa! Não perca a 
oportunidade de participar 
deste Roteiro orientado 
por Ana Maria Gazzola, 
uma expert em vinhos, 
em que serão visitadas as 
principais vinícolas que estão 
revolucionando a indústria 
do vinho a partir da adoção 
da técnica de dupla poda. 
Desta forma os produtores 
podem colher as uvas nos 
meses secos do inverno, 
quando nas outras regiões 
do hemisfério sul a colheita 
se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos durante 
o nosso verão. Além dos vinhos, a região vem despontando como produtora 
de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de queijos de 
qualidade.

Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

EMPRESA BRASILEIRA É PIONEIRA NO USO DE ROBÔS DE SAFRA
 Aurora é a primeira vinícola do mundo a empregar tal tecnologia. A Aurora é a primeira vinícola do mundo a empregar 
robôs de safra no recebimento de uvas. De tecnologia alemã, é programada para descarregar 3 BINs (caixas de coleta com 
capacidade para até 400 kgs/cada) por minuto - o que equivale dizer que descarregarão até 1,2 tonelada/minuto. A novidade 
já funciona em duas unidades da vinícola: na matriz em Bento Gonçalves e na unidade de Vinhedo, ambas no Rio Grande do 
Sul.
 Segundo a empresa, os BINs começaram a sem inseridos nas propriedades dos associados no ano passado e cada 
colaborador tem a liberdade de aderir no seu ritmo. Neste processo, as uvas são preservadas e o desperdício de mosto no 
transporte diminui, fato que acontecia com caixas menores. Do lado do agricultor, as vantagens também moram na produtividade 
e lucratividade, já que o equipamento faz o que antes era um trabalho braçal e lento de carregar as caixas uma a uma, colocá-
las no caminhão e descarregá-las na vinícola. 
 O presidente da empresa, Itacir Pedro Pozza, acredita que pelo menos 35% de todo o volume da colheita deste ano tenha 
sido feito em BINs. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 13/03/2018).

BERNARD MAGREZ ARREMATA MAIS UMA PROPRIEDADE EM BORDEAUX
 Saiba tudo sobre a nova aquisição do milionário que colecionas vinícolas pelo mundo. Você sonha em ter um château em Bordeaux? Ou talvez uma quinta em 
Portugal? Ou ainda uma finca na Argentina? Califórnia? Chile? Uruguai? Espanha? Marrocos talvez? Pois o milionário Bernard Magrez, dono de cerca de 40 propriedades 
vitivinícolas ao redor do planeta, adquiriu mais uma.
 Recentemente, ele comprou o Château Le Sartre, em Pessac- Léognan, que agora se soma a outras 15 que ele já possuía em Bordeaux anteriormente, entre elas, 
Château Pape Clément, Clos Haut-Peyraguey, Château Fombrauge e Château La Tour Carnet.
 Embora Château Le Sartre não seja um Cru Classé, Magrez afirmou que a compra era “uma oportunidade única” para expandir seu portfólio. Le Sartre ca perto do 
Château de Fieuzal e a leste do Domaine de Chevalier, conta com a 33 hectares, sendo 23 de uvas tintas e 10 de brancas. 
 O château era de propriedade de Marie-José Leriche, irmã de Antony Perrin, do Château Carbonnieux, que lhe transferiu o domínio em 2005 antes de sua morte em 
2008. O Grupo Bernard Magrez não divulgou o preço de compra. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 14/03/2018).

NOVA DENOMINAÇÃO NA BORGONHA
 Vinhos poderão ter no rótulo o título de “Bourgogne Côte d’Or”. Um novo nível de vinhos foi criado na Borgonha. A classificação Bourgogne Côte d’Or deve ficar entre 
os níveis regional e local na hierarquia da região. Ela não é uma denominação em si, mas a 14a AOC regional. No entanto, ela deve ser vista como o topo da pirâmide 
regional, logo abaixo do nível Village. Traduzindo: na hierarquia da Borgonha há os Grand Cru, os Premier Cru, os Village e os Regionais.
 Para um vinho ser Bourgogne Côte d’Or, a densidade de plantio de videira deve ser de no mínimo, 9.000 plantas por hectare, em comparação com um mínimo de 
5.000 plantas por hectare para as outras denominações regionais da Borgonha. 
 Além disso, apenas as uvas Pinot Noir podem ser usadas para os tintos, e elas podem vir de todas as cidades da Côte de Beaune e Côte de Nuits, do sul de Dijon até 
Maranges.
 Estima-se que 1.000 hectares de vinhedos serão destinados para os primeiros vinhos do nível Bourgogne Côte d’Or. Acredita-se que o novo nível de vinhos provavelmente 
custará “cerca de 20% mais” do que outros vinhos regionais da Borgonha, mas serão mais baratos do que os vinhos de nível Village. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 
15/03/2018).

VINHO E CULTURA
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DEPOIS DE 632 ANOS, ALBIERA É A PRIMEIRA MULHER A ASSUMIR VINÍCOLA ITALIANA
 Antinori é sinônimo de vinhos de qualidade desde o ano de 1385. Nestes quase 633 anos, o império fundado por Giovanni di Piero Antinori sempre foi comandado 
por um homem. A tradição foi rompida em julho do ano passado, quando Piero Antinori, da 26ª geração de produtores de vinho, passou o bastão para a sua filha Albiera, 
e se tornou presidente honorário do grupo.
 Aos 50 anos e formada em administração de empresas, Albiera conta com o apoio de suas duas irmãs, Allgera e Alessia, que também trabalham na Antinori. Seu 
principal patrimônio são os 1.800 hectares de vinhedos do grupo familiar e não apenas na Itália. Além dos vinhos italianos, nas regiões da Toscana e da Umbria, Antinori tem 
vinhos em mais cinco países, em vinhedos próprios, como o Antica, no Napa Valley, nos Estados Unidos, e em parcerias. São exemplos, aqui, a Col Solare, em Washington, 
com o Château St. Michelle; o Albis no Chile, com o Haras de Pirque, e também projetos na Hungria (Tuzko), em Malta (Meridiana) e na Romênia (Vitis Metamorfosis).
 Segundo a revista The Drinks Business, o desafio de Albiera é fazer as marcas premium da Antinori, como Solaia e Tignanello mais conhecidas e cobiçadas pelo 
mercado asiático. (Fonte: ISTO É DINHEIRO - Suzana Barelli – 16/03/2018)

SUSANA BALBO DIVIDE-SE ENTRE POLÍTICA E VINHO NA ARGENTINA
 A enóloga argentina Susana Balbo divide seu tempo entre a política e o vinho. Dona da vinícola que leva seu nome em Lujan de Cuyo, Susana é desde 2015 deputada 
nacional por Mendoza. Antes, ela já exercia papel político, mas no mundo do vinho, como presidente da Wines of Argentina, associação que representa o setor em seu país.
 A veia política é marcante na personalidade de Susana, mas o vinho é sua primeira paixão. Quando jovem, ela decidiu estudar enologia, numa época em que esta 
era uma profissão exercida apenas por homens. Foi, assim, a primeira enóloga da Argentina, em 1981. Começou a trabalhar no norte do país, na região de Salta, se 
especializando na uva torrontés. Depois migrou para Mendoza e trabalhou em diversas vinícolas, inclusive na Catena, até ter a sua própria empresa, chamada primeiro 
de Dominio del Plata e, mais recentemente, batizada com o seu nome. É uma vinícola familiar, na qual os dois filhos de Susana, José, formado em enologia, e Ana, em 
administração de empresa, também participam.
 Nesta trajetória de mais de 35 anos, Susana diz nunca ter sofrido preconceito por ser mulher em um ambiente que, hoje é mais aberto, mas, quando ela começou, era 
fortemente masculino. Em evento promovido pela importadora Cantu, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Susana contou, por exemplo, que não há diferenças 
salariais entre homens e mulheres enólogos, na Argentina, quando atuam no mesmo cargo. A diferença é que poucas mulheres conseguem chegar ao cargo de enólogo 
principal, com os salários mais altos, porque elas precisam de maior flexibilidade para cuidar da família, por exemplo.
 Atuante em fóruns de discussão do situação da mulher, ela acredita que as mulheres devem se apropriar nas tecnologias digitais para diminuir as diferenças salariais 
e financeiras com os homens. E ela lembra que as mulheres são as responsáveis por 70% da compra de vinho no mundo. (Fonte: ISTO É DINHEIRO - Suzana Barelli – 
12/03/2018).

AOS 85 ANOS, LALOU BIZE-LEROY É A GRANDE DAMA DA BORGONHA 
 Há duas unanimidades sobre Lalou Bize-Leroy, que pode ser chamada da grande dama da Borgonha. A primeira diz respeito a seu gênio, dificílimo. A segunda é a sua 
competência em elaborar alguns dos melhores vinhos da Borgonha: seus brancos e tintos da Domaine Leroy estão entre os mais cobiçados entre os apreciadores e atingem 
preços estratosféricos.
 A história de sua saída da Domaine de La Romanée-Conti (DRC) ilustra bem estas duas facetas da personalidade de Lalou. A DRC pertence a duas famílias, a Villaine 
e a Leroy, com gestão compartilhada. Desde 1974, ela e Aubert de Villaine eram os co-gerentes da vinícola. Em 1992, Lalou foi destituída desta função, numa ação que 
contou com o apoio de sua irmã Pauline Roch-Leroy (cada uma detém 25% da vinícola, e os 50% restantes são da família Villaine). Na época, entre as alegações para sua 
saída é que a Leroy, que tinha os direitos de comercializar os vinhos da Romanée-Conti para alguns mercados asiáticos, havia comprado vinhedos em Richebourg e estava 
fazendo concorrência direta à vinícola que ela co-dirigia. Havia, assim, um conflito de interesses.
 A saída da DRC foi boa para os vinhos da Domaine Leroy, já que Lalou passou a ter mais tempo para os 22 hectares de vinhedos, cultivados de acordo com a filosofia 
biodinâmica. Em suas declarações, ela não raro afirma que a pinot noir é uma uva que só mostra o seu potencial na Borgonha, e que o trabalho dos produtores é respeitar 
as vinhas. No Brasil, seus vinhos são importados com exclusividade pela Castel Studio, de Jerome Dumora. (Fonte: ISTO É DINHEIRO - Suzana Barelli – 13/03/2018).
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