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3VINOTÍCIASVINHO 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 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.
 Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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RKATSITELI KAKHURI GVINIS MARANI 2015 – KAKHETI - GEÓRGIA
 
 A uva branca emblema nacional da Geórgia. O páis, considerado como o berço do vinho faz “vinhos laranjas” 
sensacionais, mas este branco é um vinho feito dentro das técnicas modernas. A região de produção, Kahketi é 
responsável por cerca de 70% da produção nacional. Sejam os “laranjas” ou os vinhos convencionais, o que tenho 
da provado vindo da Geórgia, está supreeendendo positivamente. Vale a pena abrir sua taça a novas castas!!!

Corte de uvas: 100% Rkatsiteli.

Notas de Degustação: Cor amarelo palha sem nenhum sinal de evolução, brilhante. Aroma de boa intensidade 
de flores brancas e frutas cítricas (limão siciliano) e algo de maracujá azedo. Às cegas e bem gelado passaria por 
Sauvignon Blanc. No paladar mostra bom frescor e repete o perfil aromático. Fácil de beber e gostar, com corpo 
médio e boa intensidade. Ótimo para acompanhar comida.

Estimativa de Guarda: é um vinho que está pronto para ser bebido, mas aguenta mais 1 anos!

Notas de Harmonização: Vinho bem versátil, vai bem com carnes brancas (aves, carne suína), com peixes, 
com legumes cozidos, massas leves e antipastos. Queijos leves a médio curados. Acompanhou muito bem uma 
ratatouille de legumes.

Serviço: servir entre 7 e 8ºC.

Faixa de Preço - $

Onde Comprar: HIPPER FRIOS – Loja Lourdes: R. Marília de Dirceu, 240 – Tel.: (31) 3213-4082. Feira dos Produtores - Av. Cristiano Machado, 1950 
- Cidade Nova – Tel.: (31) 3484-5357 I Delikatessen - Rua Alberto Cintra, 32 - Cidade Nova. Telefone: (31) 3466-1693 – (31) 9731-1324.
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SAPERAVI KAKHURI GVINIS MARANI 2018 – KAKHETI - GEÓRGIA
 
 A Saperavi é uma casta tintureira, emblema nacional da Geórgia. A vinícola KAKHURI GVINIS MARANI está 
instalada na região oriental de Kakheti, na Geórgia, famosa pela produção de vinho, olhando para as montanhas 
do Cáucaso e para o rico Vale do Rio Alazani ao norte. A localização da vinícola oferece um dos melhores climas 
para a produção de vinho. Seus vinhos já receberam inúmeros reconhecimentos internacionais por sua qualidade. 
Os vinhedos estão localizados nas microzonas de Tsinandali, Teliani, Akhasheni, Mukuzani, Manavi e Gurjaani. As 
práticas de viticultura e vinificação da Marani (quer dizer vinícola em georgiano) combinam técnicas tradicionais e 
modernas.

Corte de uvas: 100% Saperavi.

Notas de Degustação: Cor rubi brilhante. Aroma de fruta escura (cereja), evoluindo para aromas de flores como a 
lavanda e de ervas como menta e hortelã. No final mostra um toque de chocolate em pó. No paladar mostra bom 
frescor e taninos ainda um pouco rústicos, mas que não chegam a incomodar. Corpo médio e boa persistência. Na 
boca me lembrou um Tannat, sendo ótimo para acompanhar comida.

Estimativa de Guarda: é um vinho que já pode ser bebido, mas creio que com mais 1 ou 2 anos, os taninos poderão 
estar mais macios.

Notas de Harmonização: Vinho bem versátil, vai bem com carnes vermelhas (como iscas de filé), com carnes cozidas 
no estilo de Goulash, ou cozidas com legumes, aves, carne suína, embutidos, massas leves e antipastos. Queijos leves 
a médio curados. Acompanhou muito bem um Filet Mignon Súino com molho de creme de Leite acompanhado de 
Arroz Basmati.

Serviço: servir entre 16 e 17ºC.

Faixa de Preço - $$

Onde Comprar: HIPPER FRIOS – Loja Lourdes: R. Marília de Dirceu, 240 – Tel.: (31) 3213-4082. Feira dos Produtores - Av. Cristiano Machado, 1950 
- Cidade Nova – Tel.: (31) 3484-5357 I Delikatessen - Rua Alberto Cintra, 32 - Cidade Nova. Telefone: (31) 3466-1693 – (31) 9731-1324.
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 A Geórgia possui mais de 525 variedades diferentes e nativas em seu território (de um total que se pensa que já tenha sido de 1.400 ou mais!). É um vinhedo carregado 
de energia, com cerca de 55.000 hectares de videiras para 500 vinícolas, chamadas localmente de maranis. 
 Com uma história que se estende por 8.000 anos, investigações recentes atestam que tanto a cultura da videira como a do vinho estiveram bem estabelecidas na 
Geórgia no período do Neolítico. A sul de Tbilisi (capital do país), pesquisadores descobriram áreas de “vitis vinífera” domesticada, datadas por rádio-carbono a cerca de 
6.000 a.C., bem como fragmentos de cerâmica do sexto milénio, com resíduo de vinho resinado.
 Nesta região, melhor esquecer o Cabernet, o Chardonnay, o Malbec. Aqui você vai encontrar Saperavi, Rkatsiteli, Shavkapito, Kisi, Tavkveri, Khikhvi, Ojaleshi, só para 
ficar nas castas mais conhecida! 
 Mas não se espante, uma vinícola bem conhecida da Geórgia, produz um vinho tinto que mistura 417 uvas diferentes !!! Recorde mundial no Guiness Book sem dúvida!
RKATESITELI (რქაწითელი) - Provavelmente a uva branca mais popular na Geórgia, a Rkatsiteli é usada na produção de vinhos tranquilos, espumantes, de sobremesa e 
conhaque. Embora seja cultivada em outros países do Leste Europeu, esta uva resistente continua sendo uma das uvas mais emblemáticas quando se fala de castas brancas 
da Geórgia. 
 Como a história local tem cerca de 8.000 anos de produção de vinhos, muitos a consideração a uva que fez o vinho de Noé, quando o dilúvio parou e ele teve 
oportunidade de se fixar em torno do Monte Ararat (hoje no território da Armênia). Segundo o livro do Gênesis, após o dilúvio, Noé teria se tornado lavrador e plantado uma 
vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se. 
 Os cachos da Rkatsiteli são geralmente grandes, e com pequenas bagas. As uvas atingem simultaneamente altos níveis de açúcar e de acidez. Tem produtividade alta, 
amadurecimento tardio e é resistente a temperaturas frias.
 Os vinhos varietais produzidos a partir de Rkatsiteli tendem a ter um grande equilíbrio entre acidez crocante e doçura que são complementados por aromas complexos 
e sutilmente picantes de flores, marmelo e pêssegos brancos. Este vinho versátil é um excelente acompanhamento para queijos e vários pratos de peixe, porco ou aves.
SERVIR COM: comidas típicas como Khachapuri – Talvez o mais famoso dos pratos típicos, kachapuri significa, literalmente, pão com queijo. Mas não, não é um sanduíche. 
É uma massa, assada (com consistência de pão mais macio) e recheada com grandes quantidades de queijo. São vários tipos, cada região tem o seu e dá para encontrar em 
qualquer lugar, de restaurantes às portinhas que vendem os salgados típicos pela cidade. O mais popular com os estrangeiros é o acharuli, típico da região da Adjara, na 
costa do Mar Negro. Tem um formato ovalado, de “canoa”, cheio de queijo derretido dentro, com o bônus de um (ou dois, ou mais) ovo e um pedaço generoso de manteiga, 
colocados por cima do queijo assim que o prato sai do forno. A ideia é misturar tudo, de preferência usando um pedaço da ponta da massa, e comer ainda quente, com 
aquela montanha de queijo derretido escorrendo por todos os lados. Outro prato muito harmonizado com a Rkatesiteli é o Shkmeruli - frango cozido em molho de alho é 
típico da região de Racha e também não é dos mais difíceis de reproduzir em casa. O frango inteiro cortado em pedaços, é cozido em um molho feito simplesmente de alho 
e leite, finalizado no forno. Há quem acha que fica mais saboroso se feito com creme em lugar do leite, que deixa o molho mais denso. Se tiver um pouco de adjika (pasta 
de pimenta típica) para ficar picante, melhor ainda.
SAPERAVI (საფერავი) - É uma uva tinta georgiana resiliente que se originou na região leste de Kakheti e, embora ainda seja predominante na Geórgia, pequenas 
quantidades também são cultivadas em outras regiões do Leste Europeu, Austrália e Estados Unidos.
 Esta uva tintureira de pele e polpa escuras dá origem a vinhos encorpados, de cor granada escura, caracterizados por aromas a frutos vermelhos maduros e agradável 
acidez. A maioria dos vinhos produzidos a partir das uvas Saperavi são varietais e apresentam uma grande tendência ao envelhecimento.
 Os vinhos Sapervai são incrivelmente versáteis e podem combinar uma variedade de pratos, incluindo pratos delicados de peixe, ensopados, carnes grelhadas ou caça.
SERVIR COM: Como para muito críticos a uva tem muita semelhante com a Malbecs e a Tannat (particularmente acho mais com a Tannat), nada melhor do que acompanhar 
um bom churrasco de carne bovina em um vinho Saperavi. Ele se mostra bem versátil e com certa rusticidade típica da casta. Vai bem também com embutidos, e queijos 
maduros.
VINHO DE ÂNFORA - O vinho de ânfora georgiano é produzido com um método de vinificação antigo no qual uvas incluindo cascas, suco (tkbili), caules e sementes, são 
derramadas em ânforas de terracota tradicionais conhecidas como qvevri (kvevri). 
 O processo de produção é diferente do que estamos acostumados a conhecer e beber. Claro que as grandes vinícolas, operam em larga escala produzem seu vinho 
como na maioria dos outros países, com a tecnologia envolvida de costume. Mas a diferença está no método tradicional georgiano (aquele de 8 mil anos atrás), que fermenta 
as uvas em grandes ânforas de barro, chamadas qvevri, que são seladas com argila e enterradas no solo por um tempo que varia de acordo com o tipo de vinho. É assim 
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também que a população produz seus vinhos caseiros.
 Aliás, a convivência do vinho com a madeira se dá com a Conquista da Gália pelos Romanos cerca de 238 a.C. Ou seja, o vinho se relacionou com as barricas há mais 
ou menos 2.250 anos. Numa história de 8.000 anos de vinho sendo feito em ânforas, a madeira está presente em menos do que 1/3 dela,
 Este método ancestral de produção é muito difundido na Geórgia e há ânforas de 50 a 4.000 litros. Enquanto as menores são comuns em residências, fazendo vinho 
para consumo próprio, as maiores atendem as vinícolas locais – chamadas em georgiano de maranis. Nas vinícolas é comum as ânforas estarem enterradas ou mantidas em 
caves subterrâneas.
 Normalmente, o vinho é deixado para fermentar de cinco a seis meses. O método é usado em todo o país, embora os vinhos possam variar ligeiramente em estilos 
dependendo da região. Em Kakheti, o vinho é produzido com chacha inteira - bagaço - enquanto em Imereti é utilizado aproximadamente um terço (parte do material como 
cascas, engaços e sementes são separados antes do fechamento das ânforas. 
 O aspecto geral tende sempre ao turvo, uma vez que a única forma de clarificação é a decantação espontânea dentro das ânforas e, ao macerar toda a estrutura 
dos cachos com presença de polpas, engaços e sementes, o nível de resíduos e borras é alto. Isso pode implicar em um traço gustativo frequentemente tomado por defeito: 
o amargor. Mas lembremos que estamos bebendo outro estilo de vinho (que muitos chamam de Vinho Laranja) e certos modelos de degustação clássicos deverão ser 
reinterpretados, pois, afinal, a eventual presença de amargor é uma consequência do método e nem sempre uma falha da vinificação.
 O Vinho de ânfora é um exercício de paciência e de muito volume de vinho provado, para conseguir entender suas nuances de aromas e sabores 
(geralmente oxidados), sem considerar que seja um defeito, mas resultado da produção de um vinho único, feito sem nenhuma intervenção humana! Saúde 
!!! (Resultado de pesquisas na internet).
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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

“VINHOS DE PORTUGAL EM EDIÇÃO 
VIRTUAL” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 11/09/2020

 Realizar um mega encontro de vinhos em formato 100% digital sem 
perder o espírito onvivial que caracteriza os presenciais foi o grande desafio dos 
organizadores do evento Vinhos de Portugal – os jornais “Valor”, “O Globo” e o 
português “Público”, neste ano em que a pandemia do novo coronavírus impediu 
apresentações físicas e a vinda dos produtores portugueses. Na impossibilidade de 
repetir proposta levada com tanto sucesso nos anos anteriores no Rio de Janeiro e 
em São Paulo, a organização se esmerou nos detalhes e na produção de conteúdo 
que permitisse à edição virtual, a ser transmitida diretamente de Lisboa de 23 a 25 
de outubro próximos, levar informação de qualidade e sensação de proximidade com 
os produtores como se o público estivesse presente no evento.... Leia a reportagem 
completa em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/09/11/vinhos-
de-portugal-em-edicao-virtual.ghtml

“UM GRANDE VINHEDO, VIBRANTE E 
REMODELADO” - MIRIAM AGUIAR

MONITOR MERCANTIL - 04/09/2020

 As inovações se combinam com a herança de alguns tesouros e colocam 
a Espanha no alto do pódio da vitivinicultura internacional. Apesar da existência 
de videiras na Espanha desde a chegada dos fenícios na região de Andaluzia há 
cerca de 3 mil anos, a conquista de um espaço mais significativo no âmbito da 
vitivinicultura de qualidade demorou a se consolidar e tem muito a agradecer aos 
avanços da enologia moderna. Hoje, as inovações (sejam as que foram introduzidas 
pela tecnologia, sejam as que reinventam técnicas tradicionais) se combinam com a 
herança de alguns tesouros, que afirmam a sua natural aptidão para a produção de 
vinhos e colocam a Espanha no alto do pódio da vitivinicultura internacional. Isso se 
cristalizou em números: seu vinhedo é o primeiro em superfície plantada e o terceiro 
mais produtivo (em vinhos) do mundo.
 Quais os principais marcos desse desenvolvimento? Após o start advindo da 
ocupação romana há mais de 2 mil anos, a expansão da economia vinícola sofreu 
com conflitos religiosos e foi inibida pela difícil troca entre as regiões, devido à 
própria configuração geográfica espanhola – um mosaico de serras e vales. Na 
segunda metade do século XIX, a destruição generalizada da Phylloxera vastatrix 
poupou a Espanha inicialmente e favoreceu a melhor estruturação de seu vinhedo, 
especialmente na região da Rioja, que atraiu investimentos de negociantes bordaleses 
atingidos pela praga em território francês. De certo modo, o savoir faire enológico 
dos franceses estimulou o nascimento de grandes bodegas que ganharam destaque 
no século XX e serviram de modelo para outras regiões.
 De forma mais efetiva, a entrada na União Europeia em 1986 veio dar um 
impulso ao desenvolvimento espanhol em diversos segmentos, inclusive no de vinhos. 
Facilidades fiscais e reformas institucionais estimularam o crescimento da economia 
no setor de vinhos e em campos que promovem o seu consumo, como cultura, turismo 
e entretenimento. Empreendedores de novas gerações criaram bodegas modelo, 
com alta tecnologia e arquitetura arrojada, valorizando também a apresentação dos 
vinhos, o design dos rótulos e a promoção do enoturismo. Essa entrada é importante 
para renovar um modelo tradicional em que muitos viticultores não fazem o próprio 
vinho e grandes bodegas concentram a produção, ainda em certa medida existente.... 
Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/um-grande-
vinhedo-vibrante-e-remodelado

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/09/11/vinhos-de-portugal-em-edicao-virtual.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/09/11/vinhos-de-portugal-em-edicao-virtual.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://monitormercantil.com.br/um-grande-vinhedo-vibrante-e-remodelado
https://monitormercantil.com.br/um-grande-vinhedo-vibrante-e-remodelado


9VINOTÍCIAS

“NA PRIMAVERA, APOSTE NOS ROSADOS” - SUZANA BARELLI 
REVISTA MENU - 02/10/2019

 Na região sudeste da França, numa paisagem de plantações de lavanda, planícies e montanhas, e com o mar mediterrâneo como fronteira, está a Provence, um dos 
mais famosos destinos turísticos desse país europeu e também uma das poucas áreas vinícolas onde reinam os vinhos rosés. A gastronomia, fortemente ligada ao mar, e o 
clima quente, com uma média de 3 mil horas de sol por ano e poucas chuvas, ajuda a explicar o sucesso dos rosados, um vinho seco, leve, com pouquíssimos taninos, fresco 
e capaz de combinar com receitas de frutos do mar.
 Na Provence, os rosados nascem a partir da prensagem de diversas uvas tintas, que lá chegaram pela sua rica colonização ao longo dos séculos. A começar pelas 
chamadas variedades mediterrâneas, como grenache e cinsault, e também por uvas mais potentes, digamos assim, como a cabernet sauvignon. A diversidade de uvas para 
esse estilo de vinho provençal (nessa área é permitido o cultivo de mais de dez uvas diferentes) não é uma marca apenas da região. Ao longo do mapa-múndi do vinho, o 
rosé é elaborado por uma ampla variedade de uvas, da grega agiorgitiko até a potente e tânica tannat, e de regiões.
 O que vem mudando nos rosados, e explica o seu consumo crescente, é a melhora em sua qualidade, e não apenas na Provence. Deve-se a isso, primeiro, uma 
mudança na maneira de elaborar o vinho. No passado, não raro, os rosados nasciam da necessidade de concentrar os vinhos tintos. Eram feitos pelo método de sangria, 
da redução da quantidade de líquido dos tintos. Podia-se dizer que os rosados eram quase um subproduto dos tintos, elaborados naquelas safras de clima ruim, em que era 
preciso concentrar os tintos.
 Atualmente, as uvas crescem nos vinhedos já sabendo que darão origem a esse estilo de vinho. São colhidas, em geral, quando ainda tem boa acidez e jamais 
sobremaduras. Ao chegar na vinícola, os enólogos já sabem o destino dessas uvas.
 Ou são resfriadas para depois serem maceradas ou vão imediatamente para os tanques onde serão maceradas. Suco e películas ficam juntos, em contato por um 
curto período de tempo, em um ambiente de temperatura controlada e fria. É esse breve tempo de contato, junto com a variedade de uva utilizada, que serão os principais 
responsáveis pela cor do vinho. Se esse tempo for mais longo, como mais de um dia, o vinho será mais escuro e também mais concentrado, em antocianos, taninos e outros 
compostos fenólicos presentes na casca da uva. Se o contato entre casca e líquido for curto – quatro ou seis horas muitas vezes são suficientes –, o vinho tende a ter uma 
cor rosa-clara, muitas vezes definida como cor de casca de cebola, e também ser mais leve, com pouquíssimos taninos.
 A partir da prensagem e da separação do líquido e da casca, os rosés são vinificados como brancos. E aqui explica-se a segunda razão de aumento de qualidade 
desses vinhos. Atualmente há maior acesso à tecnologia, o que significa prensas de qualidade, tanques com controle de temperatura, entre outros ganhos tecnológicos, que 
garante maior precisão no processo de elaborar o vinho. Terminada a fermentação, os rosados ficam em tanques, em geral de inox, e depois são engarrafados. Elaborados 
dessa maneira, são vinhos que dificilmente envelhecem por muitos anos na garrafa. São pensados para um consumo mais imediato. E essa regra vale não apenas para os 
vinhos da Provence, mas também para os demais rosados do sul da França – Loire, com o seu Rosé D’anjou, Languedoc e Roussillon são também boas regiões produtoras 
desse vinho – e de todo o mundo.
 A exceção a essa regra são os champanhes. O mais conhecido espumante francês é uma das poucas denominações de origem controlada (DOC) em que a legislação 
permite misturar vinhos brancos e tintos para elaborar um rosado. É essa mistura de vinhos, em geral de um pinot noir, vinificado como tinto, com os vinhos-base, de uvas 
tintas ou brancas, porém vinificadas como brancas (sem ter contato com as cascas), que dá origem aos champanhes rosés. Mas, nos demais espumantes ao redor do mundo, 
a maioria dos rosés são elaborados com vinhos-base já de coloração rosada, pelo contato das uvas tintas com o mosto.
Uma história na Provence - Quando chegou à Provence, no final do século 19, o francês Marcel Ott, um engenheiro agrônomo, formado na Alsácia, não podia imaginar 
que criaria uma referência entre os rosados da região. Os vinhedos locais estavam destruídos, atacados pela filoxera, praga que atingiu as plantações europeias. Mas o 
jovem gostou dessa região mediterrânea e decidiu se estabelecer por lá. A Domaines Ott, hoje uma propriedade da Louis Roederer, nasceu em 1912.......
A degustação (Por Felipe Campo) - Na degustação dos rosados, temos de considerar o novo patamar que esses vinhos alcançaram. É certo que o rosé mais adoçado do 
passado não desapareceu, e sim se tornou uma parte da gama de estilos, que “serve” a esse ou àquele propósito, variando desde a elaboração de um coquetel com um 
rosado despretensioso até uma elegante harmonização enogastronômica com um vinho mais complexo.
 Na própria França, os rosés de Provence se diferem daqueles originados no Languedoc ou mesmo em Bordeaux, por exemplo. Os primeiros se caracterizam pela 
coloração salmão bem clara, enquanto o Bordeaux, antigamente chamados de claret, se expressa quase como um tinto muito claro.
 Países como Itália, Espanha e Portugal produzem grandes exemplares de rosados, porém com maior extração de cor em geral, e dependendo da adoção ou não do 
estágio em barricas de carvalho, mais complexidade.
 O que deve ser comum a todos os melhores rosados é o equilíbrio entre o frescor, a acidez e a fruta. Essas características tornam o rosé uma carta na manga na 
escolha de quem... Leia a reportagem completa em: https://www.revistamenu.com.br/2019/10/02/na-primavera-aposte-nos-rosados/
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“CHEGOU O BARCA VELHA 2011, CHEGOU O LEÃO” -  ALEXANDRA PRADO COELHO
PÚBLICO - VINHOS - 11/09/2020

 Nove anos depois da vindima, foi lançado o novo Barca Velha, o de 2011 (o anterior é o de 2008). Para o enólogo responsável, Luís Sottomayor, o mais recente Barca 
Velha é “único e extraordinário”. Luís Sottomayor, o enólogo da Casa Ferreirinha (Sogrape) responsável pelo mítico vinho Barca Velha, não tem dúvidas: “Chegou o leão”. 
Nos copos temos o novíssimo Barca Velha 2011 - o 20º da história - que acaba de ser lançado, e que, para Luís Sottomayor, é um vinho que já “nasceu um Barca Velha”. 
Não houve hesitações. Desde o primeiro momento que o enólogo sabia o que tinha em mãos, a partir das uvas colhidas nesse Verão quente de há nove anos.
 “Desde a nascença que é um Barca Velha”, declarou, num dos três jantares de lançamento (foi preciso dividir os convidados ao longo de três dias por causa das 
restrições provocadas pela pandemia de covid-19), realizados esta semana na belíssima Quinta da Leda, no Douro Superior, precisamente onde nascem as uvas que dão 
origem ao Barca Velha.
 Aí, no meio das vinhas, foi montado uma espécie de acampamento improvisado, com uma longa mesa. Estrategicamente colocadas, as luzes iluminavam as videiras. 
No final da noite, a lua subiu no céu, erguendo-se por trás da sombra da montanha. “Chegar aqui é chegar ao paraíso, é o contacto puro e directo com a natureza”, diz 
Fernando da Cunha Guedes, presidente da Sogrape e anfitrião do evento. “É aqui que nasce o Barca Velha. Estamos em comunhão perfeita vinho-natureza e isso fascina-
me.”......................
 “A vindima de 2011 foi extraordinária”, recorda o enólogo. “Tivemos uma quantidade bastante razoável e uma qualidade excepcional. Ao fazer o lote [com 45% de 
Touriga Franca, 35% de Touriga Nacional, 10% de Tinto Cão e 10% de Tinta Roriz], não tínhamos sete ou oito vinhos com qualidade para ser Barca Velha, tínhamos 14, 15 
ou 16. Uma enormidade. Depois foi só ajustar, perceber quais é que tinham as características e a qualidade para este tipo de vinho, engarrafar e esperar.”
 É um vinho diferente do anterior Barca Velha, o de 2008. “Não é tão misterioso como esse”, reconhece o enólogo, precisamente por ser de um ano quente, ao 
contrário do de 2008. O mais recente Barca Velha “chega e mostra-se, diz ‘estou aqui’, é como um leão que anda na savana, não tem medo de nada, é respeitado e sabe 
que é respeitado, por isso vai a todo o lado sem qualquer problema.”
 Não hesita, por isso em descrevê-lo como “único e extraordinário”, com “uma textura e concentração de boca inigualáveis”, que se aliam a uma “elegância 
extraordinária”. Recorda uma prova vertical que fez no ano passado no Rio de Janeiro, na qual provou vinhos desde 1952 (o primeiro ano de Barca Velha) até ao 2008, e 
destaca nesse conjunto o de 54, que considera excepcional ainda hoje. “Estou certo que [o 2011] vai chegar tanto ou mais longe do que o de 1954. Para mim, este vinho é 
já uma certeza”.
 Nota: O Barca Velha 2011 não tem um preço de venda ao público definido pela Sogrape; serão as garrafeiras e restaurantes a estabelecer o preço.... Leia a 
reportagem completa em: https://www.publico.pt/2020/09/11/fugas/noticia/barca-velha-2011-lancado-mercado-chegou-leao-1931254
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“UM ESTUDO NAS SUTILEZAS DOS TERROIRS DO NORTE DO RHÔNE” - ERIC ASIMOV
NEW YORK TIMES - 03/09/2020

 

  Este mês, vamos tentar algo um pouco diferente. Normalmente, sugiro três garrafas do mesmo tipo de vinho. Em vez disso, quero comparar três vinhos que estão 
intimamente relacionados, mas vêm de denominações diferentes dentro de uma região maior, o Vale do Ródano Norte da França. Cada um é feito com a uva syrah. Mas e 
se alguma coisa distinguir um dos outros? É isso que vamos examinar.
 O sistema de denominação francês sugere que cada lugar terá suas próprias características distintas. Uma coisa é, digamos, comparar um Chambolle-Musigny da 
Borgonha com um Chinon do Vale do Loire. Um é feito de pinot noir, o outro com cabernet franc. Você esperaria que eles fossem diferentes apenas por esse motivo.
 Mas se os vinhos são feitos com a mesma uva, outros fatores entram em jogo. No caso do Norte do Ródano, as autoridades francesas concluíram há muito que os 
vinhos produzidos em St.-Joseph, Crozes-Hermitage e Cornas eram todos suficientemente distintos para justificar denominações distintas.
Qual seria a base para as diferenças? Solos, drenagem, microclimas, elevações, ângulos de inclinação em direção ao sol, viticultura e, sim, o elemento humano, todos 
desempenham um papel. Terroir, em shorts.
 Claro, seríamos ingênuos em não reconhecer outros fatores, como a economia e a política, que influenciam a forma como as denominações são moldadas.
 Quando a denominação St.-Joseph foi fundada em 1956, por exemplo, pretendia transmitir as qualidades do vinho cultivado em encostas íngremes de granito 
agrupadas perto de seis aldeias. Eventualmente, porém, por causa da pressão econômica e política, a denominação foi estendida para incluir áreas planas, férteis e fáceis 
de cultivar, que produzem vinhos de qualidade inferior e turvam o significado do lugar.
 Ainda assim, os St.-Josephs feitos por bons produtores, que respeitam o espírito da denominação, devem dar boas idéias sobre o caráter de um lugar. Aqui estão os 
três Rhones do Norte que sugiro:
 J.L. Chave Sélection Crozes-Hermitage Silène 2018 (Erin Cannon Imports, Manhasset, N.Y.) $ 30
 J.L. Chave Sélection St.-Joseph Offerus 2017 (Erin Cannon Imports, Manhasset, N.Y.) $ 31
  Domaine Vincent Paris Cornas Granit 30 2018 (A Thomas Calder Selection / Polaner Selections, Mount Kisco, N.Y.) $ 40
 Você notará que dois dos vinhos vêm do mesmo produtor, J.L. Chave Sélection, o braço negociante de Jean-Louis Chave, um dos grandes produtores do Rhône do 
Norte. Acho que esses estão entre os melhores e mais acessíveis exemplos de São José e de Crozes-Hermitage. Se Chave oferecesse uma Cornas, eu poderia ter escolhido 
essa garrafa também. Vincent Paris é uma escolha excelente por si só.
 Se você não conseguir encontrar essas garrafas, consulte as colunas da Wine School em St.-Joseph e Crozes-Hermitage para outras opções.
 Não cobrimos Cornas anteriormente, então se você não conseguir encontrar o Granit 30, considere as garrafas de Franck Balthazar, Alain Voge, Guillaume Gilles, 
Mickaël Bourg, Domaine Lionnet e Jean-Baptiste Souillard. Não estou sugerindo produtores lendários como Thierry Allemand e Auguste Clape, mas se você tiver uma garrafa 
de reserva, vá em frente e beba.
 Gosto de quase tudo com os tintos do norte de Rhône, mas não há como errar com frango assado, vários pratos de carne e guisados   saborosos.
 Uma nota de advertência: você pode não encontrar diferenças convincentes entre os vinhos. Este é simplesmente o começo de uma exploração, não um experimento 
científico destinado a chegar a conclusões definitivas.
 Se você encontrar diferenças, elas podem nos dizer pouco sobre as denominações. Podem ser as variáveis   usuais que seriam aparentes em vinhos feitos de diferentes 
produtores, ou safras diferentes no caso do St-Joseph.
 As diferenças no terroir tornam-se aparentes ao longo de muitos anos de avaliação consistente. Os vinhos deste mês não são o fim, mas o começo... Leia a reportagem 
completa em: https://www.nytimes.com/2020/09/03/dining/drinks/wine-school-assignment-northern-rhone-reds.html
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA

 2021 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 Gellewza (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 
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

QUAL O FUTURO PARA O MUNDO DO VINHO NOS ESTADOS UNIDOS?
  “Estamos em um momento crítico nos Estados Unidos, com condições econômicas incertas e um mercado de vinhos necessitando de novos consumidores”.
 É um eufemismo dizer que o mundo dos restaurantes e vinhos nos Estados Unidos foi abalado nos últimos meses. Com suas dramáticas consequências 
de saúde, econômicas e sociais, a Covid-19 revelou de forma violenta as desigualdades no setor.
 A morte de George Floyd e do movimento #blacklivesmatter tornaram ainda mais evidente a necessidade de justiça social real em todos os níveis. Por 
efeito dominó, como outros setores, a sommellerie foi levada a questionar suas práticas, questionada por um setor da opinião pública fortemente engajado na 
rua ou nas redes sociais.
 Vamos refazer a história da sommellerie nos Estados Unidos. Antes da década de 1980, a profissão só existia em alguns restaurantes chiques, principalmente 
de Nova York, onde o sommelier era um branco arrogante. A partir da década de 1980, entusiastas sem formação adquiriram a profissão na prática, tirando 
a sommellerie das sombras. Após a revolução gastronômica no início de 2000, o sommelier se tornou uma carreira legítima sancionada por diplomas de 
excelência que exigiam pesados   sacrifícios pessoais e financeiros.
 Desde 2012, a profissão, que passou de uma profissão de serviço a um curador de estilo de vida em garrafas raras e estrelas de cinema, atraiu uma série 
de novos talentos de todas as esferas da vida, gênero, cor e cultura. Acredita-se que a “briga entre clássicos e modernos” tenha sido evitada: mais mulheres e 
minorias parecem ter direito a capítulos e cargos de responsabilidade, instituições estão se abrindo e questões sociais são convidadas para as degustações. Mas 
o movimento #metoo no final de 2017 está forçando os restaurantes a admitir que as desigualdades persistem. A Covid-19 e os movimentos de justiça social 
acabam por revelar as carências da profissão e, por analogia, as do mundo do vinho nos Estados Unidos... Leia mais em: https://www.larvf.com/quel-futur-
pour-le-monde-du-vin-aux-etats-unis,4700157.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Pascaline Lepeltier – 11/09/2020).

O AQUECIMENTO GLOBAL BENEFICIA A VITICULTURA BRETÃ
 A Bretanha tem níveis de temperatura equivalentes a região de Anjou há 50 anos. O cultivo da videira está a desenvolver-se na Bretanha devido às 
condições climáticas cada vez mais favoráveis, embora as chuvas continuem a ser um travão. Com o aquecimento global, a Bretanha está se tornando uma 
região propícia ao cultivo de videiras?
Hervé Quenol: A Bretanha vive uma loucura incrível. Nos últimos anos, muitos vinhedos pequenos foram plantados porque as condições térmicas são favoráveis. 
Até recentemente, eram mais associações ou agricultores que plantavam algumas vinhas. Agora, os primeiros vinhedos comerciais estão começando a ser 
plantados. Observamos um aumento para o norte das áreas de potencial cultivo da vinha. A videira necessita de um somatório de temperaturas acumuladas ao 
longo do seu crescimento. Hoje, na Bretanha, estamos na temperatura de Anjou há 50 anos. Na estação meteorológica de Quimper, temos um valor (térmico) 
equivalente ao que tínhamos em Angers nas décadas de 1970 e 1980.
Este fenômeno está fadado a continuar nos próximos anos? - Em termos de temperatura, é bastante positivo. Existem muitas incertezas, mas não há razão 
para que não possamos fazer vinho na Bretanha nas próximas décadas. As condições serão muito mais favoráveis   do que hoje. No entanto, ainda falamos da 
temperatura, mas ainda há muita precipitação, principalmente no verão, o que coloca problemas de doença nas vinhas. Na metade norte da França, não houve 
aumento ou diminuição nas chuvas no século passado. E em simulações de mudanças climáticas futuras, nem todos os modelos fornecem a mesma coisa. É 
bastante complexo.
Por outro lado, vimos videiras queimar devido à onda de calor de 2019 no sul da França. As ondas de calor não correm o risco de impossibilitar 
o cultivo de videiras em certas regiões? - Para evitar esse tipo de problema, que chamamos de escaldamento, existem formas de adaptação. O viticultor, 
por exemplo, evita descascar muito as vinhas para proteger os cachos. Até certo limite, as práticas dos viticultores podem limitar esse risco, mas se as ondas de 
calor se sucedem, isso pode causar problemas. De um modo geral, o impacto dos eventos extremos dependerá da intensidade do evento, mas sobretudo da 
repetitividade nos anos seguintes. Se esses eventos se repetirem por vários anos consecutivos (o que é previsto por modelos do clima futuro), a adaptação pelas 

VINHO E CULTURA
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práticas dos viticultores será muito mais complicada. O problema também estará relacionado à seca no sul. No momento, não irrigamos a videira. Há uma 
demanda da profissão para poder irrigar. Mas se não houver mais água, a água não vai dar prioridade para a vinha... Leia mais em: https://www.larvf.com/
le-rechauffement-climatique-avantage-la-viticulture-bretonne,4699994.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Equipe Editorial com AFP – 10/09/2020).

O PREÇO JUSTO
 O preço dos vinhos obedece a um mecanismo fino e complexo, por vezes desconcertante. O que faz o preço de um vinho? Pegue o Quintaine da Vinícola 
de Guillemot-Michel, um Chardonnay delicado e suave, sem dúvida um dos brancos mais sedutores do sul da Borgonha, uma garrafa que nunca o deixa 
indiferente: pode ser encontrada em torno de 25 euros em alguns comerciantes de vinho inspirados, ou seja, menos caros do que muitos premiers crus da Côte 
de Beaune, que nem sempre transmitem a mesma emoção.
 Em outra escala, que perturbação monstruosa poderia ter impulsionado a garrafa de Château Lafite Rothschild por um tempo além da estratosférica 
marca de 1.100 euros, inclusive em safras passáveis, antes de “cair” de volta para 700 euros em o mercado de leilões?
 Por que, apesar de todos os seus esforços, La Petite Sibérie do carismático Hervé Bizeul, um cuvée de vinhas velhas de Roussillon pensado desde o início 
como um vinho de garagem, custa em leilão entre 150 e 200 euros - ou seja? o preço de compra pública na propriedade - enquanto no vizinho Languedoc, um 
Grange des Pères de Laurent Vaillé, muito mais barato comprado diretamente do viticultor, regularmente excede 300, ou mesmo 350 euros na sala de leilões?
A MAGIA DO VINHO - Vários fatores explicam este complexo yo-yo. É claro que há globalização, em particular a demanda chinesa que inflamou o preço de 
certos rótulos de grandes vinhos de Bordeaux, como o Lafite. A reputação das denominações também é importante. Apesar dos esforços de pioneiros como 
Jean-Marie Guffens ou Fabien Duperray, muitas colheitas passarão antes que os amadores aceitem sem vacilar a ideia de que um grande mâcon-loché ou 
Pouilly-Vinzelles pode valer o preço e exibir uma qualidade comparável ao de certos Chassagne-Montrachet.
 Mas existe também, e talvez acima de tudo, a magia do vinho. Seu sabor, é claro. Sua dimensão artesanal. Sua poesia. É raridade. A imaginação 
que transmite, a personalidade do viticultor que lhe dá origem. Na indústria de joalheria ou relojoaria, um colar ou relógio assinado por uma grande casa 
geralmente vale quinze vezes seu custo de produção. No vinho, torna-se alucinante: algumas garrafas custam mais de cinquenta vezes o valor investido na sua 
produção.
POR MENOS DE 10 EUROS, “ISLE FORT” OFERECE A ELEGÂNCIA DE BORDEAUX - E, ao mesmo tempo, algumas garrafas mágicas permanecem acessíveis. 
Quem negará que uma criação de Thierry Richoux não é capaz, por pouco mais de dez euros, de trazer o prazer que se espera dos maiores borgonheses? Quem 
contestará que La Lune de la Ferme de la Sansonnière, o fabuloso chenin com aromas de mel de Mark Angeli, não merece seu lugar entre os maiores brancos 
da França? Seu preço: cerca de trinta euros. E tudo o que você precisa fazer é abrir uma garrafa de Château L’Isle Fort - menos de dez euros - para se deliciar 
com o espírito e a elegância associados aos melhores vinhos de Bordeaux.
 Sim, o preço dos vinhos obedece a um mecanismo fino e complexo, por vezes desconcertante. É por isso que nos orgulhamos, com o arquivo completo 
sobre as melhores ofertas das feiras de vinhos na revista de setembro, com a iluminação do leiloeiro Claude Maratier sobre a evolução dos preços das 
grandes marcas, ajudando a identificar as melhores oportunidades de volta às aulas. A todos e cada um, La RVF deseja um bom setembro, rico em saborosas 
descobertas.... Leia mais em: https://www.larvf.com/le-juste-prix,4698965.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Denis Saverot – 26/08/2020).

DUPLA DECANTAÇÃO, SAIBA O QUE É E COMO FUNCIONA ESSA TÉCNICA
  Um decantador serve para separar os sedimentos do vinho e exaltar os aromas e sabores da bebida através da aceleração no processo de oxidação
 Para falar dessa técnica muito apreciada em Bordeaux, tanto que um dos nomes para ela é decantação bordalesa, vamos relembrar alguns tópicos.
 Primeiramente, lembraremos que a decantação tem duas funções primordiais. Uma delas é colocar o líquido em contato com o oxigênio para que ele 
possa “aerar” e assim desprender mais facilmente moléculas de aroma e, teoricamente, suavizar taninos (tese com a qual nem todos os especialistas concordam). 
Por isso, por exemplo, tendemos a decantar vinhos muito jovens, com taninos mais marcantes e maior sensação de adstringência. 
 A outra função é decantar mesmo, na acepção da palavra, ou seja, separar sedimentos. Por esse motivo, decantam-se vinhos antigos com muitas borras 
formadas pelo tempo de guarda ou por não terem passado por processo de filtragem, por exemplo.
 Dito isso, a dupla decantação nada mais é do que trasfegar a bebida da garrafa para um decanter e depois voltá-la novamente para o recipiente original, 
agora já sem os sedimentos.

https://www.larvf.com/le-rechauffement-climatique-avantage-la-viticulture-bretonne,4699994.asp
https://www.larvf.com/le-rechauffement-climatique-avantage-la-viticulture-bretonne,4699994.asp
https://www.larvf.com/le-juste-prix,4698965.asp


15VINOTÍCIAS

Para quê - Dessa forma, essa técnica de decantação não apenas separa os sedimentos, como aera a bebida duas vezes – a primeira quando o líquido é vertido 
no decanter e a segunda quando volta para a garrafa. Contudo, a principal ideia por trás da dupla decantação não é somente a aeração mais intensa do 
líquido, mas também a retirada dos sedimentos e a possibilidade de servir o vinho em seu recipiente original, livre de borras.
Como fazer? O método da dupla decantação não é tão complicado quanto se possa supor. Primeiramente, você deve fazer a decantação convencional. Ou 
seja, abra a garrafa e despeje cuidadosamente o líquido dentro do decanter. Se houver borra, lembre-se de deixar a garrafa em pé por algumas horas antes, 
abra, verta lentamente o líquido no decanter tendo uma fonte de luz (uma vela ou lanterna) sob o gargalo para controlar a saída dos sedimentos que estão no 
fundo. Se quiser aproveitar cada mililitro da bebida, termine a operação passando a borra por um filtro... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/
artigo/dupla-decantacao-como-usar_12450.html (Fonte – Revista ADEGA – André de Faria – 02/09/2020).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/dupla-decantacao-como-usar_12450.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/dupla-decantacao-como-usar_12450.html
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