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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

E EVENTOS

QUER VER O SEU EVENTO DE VINHO OU 
DEGUSTAÇÃO DIVULGADO AQUI NO VINOTÍCIAS?

BASTA ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL: 
VINOTICIAS@VINOTICIAS.COM.BR
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VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

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

A SÍRIO 2009 SANGERVASIO – ROSSO TOSCANA - ITÁLIA

  A Sirio é o carro-chefe da vinícola Sangervasio e uma homenagem ao avô de Luca, Sirio Tommasini. É um 
‘supertoscano’, ou seja, um vinho da Toscana que não segue as regras de DOC da sua região, optando por um estilo 
mais internacional, com produção de qualidade reconhecida. Oficialmente, é classificado como Toscana Rosso IGT, 
mas independente disso, recebe altas pontuações e ótimas críticas há quase duas décadas. O vinho da safra de 2007 
ganhou o prêmio Top10 da Expovinis na categoria Tinto do Velho Mundo em 2015.

  A propriedade fica nas imediações da vila de San Gervasio, próximo a Pisa, na Toscana. Ela se localiza a 25Km 
do mar, na primeira cadeia de colinas, a partir do litoral. A propriedade, que pertence à família de Luca há 60 anos, 
possui 400ha, dos quais apenas 22ha contém vinhas, plantadas em altitudes que variam entre 160 e 200 metros, 
em solos calcários ricos em fósseis marinhos, e muita areia. As vinhas recebem boa insolação, favorecendo uma 
maturação adequada; recebem constantemente os ventos do mar Tirreno, que além de trazer frescor, contribuem para 
a sanidade das uvas; e estão plantadas em solos pobres em matéria orgânica, rica em minerais, e com boa drenagem. 
A densidade de plantio das vinhas é de 10 a 12 mil videiras por hectare, com estrito controle da produtividade, 
reduzindo produção a menos de um quilo de uvas por planta, conseqüentemente concentrando mais nutrientes nas 
uvas. 
  A vinícola adota cultura biológica, baseada no princípio de que o ecossistema saudável reduz a necessidade de 
tratamentos químicos. Seus vinhedos são entremeados de outras plantas, e ele não utiliza nenhum adubo, já que as 

próprias plantas auxiliares são responsáveis por aportar nutrientes ao solo. O único elemento que necessita aplicar é o cobre, que é permitido pelas certificações 
de cultivo biológico, e previne o míldio e oídio. Além do cobre, utilizado nas plantas, o único outro produto que utiliza é o sulfito, no vinho (em quantidades 
muito pequenas). Desde 2003 a fermentação é feita com leveduras nativas dos vinhedos, expressando o melhor deste terroir.

Notas de Degustação: Cor rubi límpida. No nariz mostra boa intensidade aromática, predominando frutas escuras como ameixa, amora, cereja, nota balsâmica 
e herbácea de mentol. No paladar muito encorpado, fruto do corte de Sangiovese (95%) e Cabernet Sauvignon (5%), o sabor é macio, vivo e persistente, com 
final tostado.
Guarda: Já está pronto, creio que aguenta guarda por mais 2 ou 3 anos!
Notas de Harmonização: O vinho vai muito bem com carnes assadas e suculentas, carnes de caça, massas com molho de linguiça até a alta gastronomia.
Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC

Onde comprar: Em BH -ZAHIL – REX-BIBENDI - End.: Rua Antônio de Albuquerque, 917 - Funcionários. Esquina de Rua Levindo Lopes. Tel.: (31) 3227-3009.
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SASSOALLORO 2009 
JACOPO BIONDI SANTI – 
TOSCANA - ITÁLIA

 Sassoalloro é um ambicioso projeto 
da renomada vinícola Biondi Santi para 
produzir um vinho moderno e exuberante, 
aliando potência e concentração com 
muita fruta e elegância. Delicioso, rico 
e profundo, trata-se de um tinto em 
estilo moderno, exuberante e cheio de 
fruta, elaborado com a uva Sangiovese. 
Sua ótima acidez, seu toque macio e o 
excelente equilibrio entre fruta e estrutura 
fizeram do Sassoaloro um enorme 
sucesso, sinônimo de vinho moderno de 
alta qualidade na Toscana. O bouquet é 
amplo e complexo, enquanto na boca se 
mostra saboroso e fresco, com um longo 

final.

Notas de Degustação: Cor rubi brilhante e profunda, sem sinal de evolução. 
Nos aromas, este complexo sangiovese grosso mostrou notas de frutas escuras 
como a cereja, especiarias, chocolate e tabaco. O paladar encorpado mostra 
taninos macios, num vinho de grande equilíbrio, prazeroso e persistente.

Guarda: Já está pronto, mas a vinícola considera que pode ter guarda por 10 
anos.

Notas de Harmonização: O vinho vai muito bem com carnes assadas e 
suculentas, carnes de caça, massas com molho de linguiça até a alta gastronomia.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC

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

SESSANTANNI SAN 
MARZANO PRIMITIVO DI 
MANDURIA 2013 – PUGLIA 
- ITÁLIA

 Em 1962, 19 vinicultores da região 
italiana de San Marzano se uniram para 
fundar a “Cantina San Marzano”. Ao 
longo dos anos, essa cooperativa cresceu 
ao ponto de atrair 1200 produtores de 
vinho que, utilizando equipamentos 
modernos e tecnologia avançada, 
entregam rótulos elegantes com o 
máximo respeito às tradições do vinho 
da Puglia. A vinícola está no coração do 
Primitivo di Manduria, uma faixa de terra 
suspensa entre dois mares, onde vinhas 
e floreiras nascem lado a lado em um 
manto de terras vermelhas. 
Este tinto é feito com uvas cultivadas em vinhas velhas, com mais de sessenta 
anos, dentro da denominação Primitivo di Manduria, a mais famosa para o 
cultivo desta casta. Com certeza, uma experiência inesquecível tanto para os 
fãs da Primitivo quanto para os que ainda não conhecem esta uva.

Notas de Degustação: Cor rubi escuro, profundo. No nariz o vinho mostra 
aromas de geleia de ameixa e cereja, que logo evoluem para notas de tabaco 
e especiarias. Um perfil mais que doce em compota. Encorpado em boca, 
mostra a compota de ameixa, nota de chocolate, café e baunilha por longos 
segundos depois de cada gole. Incansável, vai evoluindo na taça a cada minuto. 
Recomendo decantar por 30 minutos.
Guarda: : Vinho de longa guarda, aguenta fácil 15 anos.
Notas de Harmonização: O vinho vai muito bem com carré de cordeiro 
temperado com ervas finas e charuto de folha de uva.
Temperatura de Serviço: 15 a 17ºC

Onde comprar: Em BH – GRAND CRU – Av. Ns. do Carmo, 1650 - Sion  Belo 
Horizonte – MG. Tel.: (31) 3286-2796.
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 Os espumantes podem ser bebidos durante todo o ano, uma vez que são vinhos de celebrações, mas ficam em evidência 
nas Festas de Natal e Ano Novo. E já que falamos sobre eles nas duas semanas passadas, agora é hora de sugerir que tipos de 
vinhos espumantes irão melhor com que tipo de comida.
Há vários estilos de espumantes, face as uvas diferentes com que são feitos, os métodos de produção, o nível de açúcar residual, 
e a grande variedade de rótulos disponíveis no mercado, mas um traço comum a todos eles é seu frescor e elegância, criando 
uma fácil combinação com vários tipos de comidas mais leves e sutis.
Harmonizando com as Entradas – espumantes são excelentes para receber amigos e abrir o apetite. O frescor de um brut irá 
muito bem como aperitivo ou com saladas de frutos do mar como camarões ou um carpaccio de polvo. Podemos combinar um 
espumante rosé com salmão ou um carpaccio de carne bovina. Para um espumante mais suave como um prosecco, podemos 

combinar com frutas secas como damasco, figos, amêndoas, castanha do Pará. 
Harmonizando com Pratos Principais – Espumantes irão muito bem com frutos do mar e peixes mesmo em molhos mais encorpados, em especial os Blanc 
de Noir (ou seja espumantes brancos feitos a partir de uvas tintas vinificadas sem contato com as cascas).
 Para as carnes brancas como aves, carnes de porco, em preparações assadas ou em molhos prefira os espumantes secos e ácidos. Uma boa opção poderá 
ser os Blanc de Blanc (neste caso espumantes brancos feitos a partir de uvas brancas apenas, como a Chardonnay).
Quanto a carnes vermelhas em preparações com sabor forte, ou molhos mais encorpados, o melhor será evitar espumantes, mas é famosa a harmonização do 
leitão pururucado da Bairrada com espumante tinto. 
Harmonizando com Sobremesas - Um bom vinho espumante doce ou mesmo demi-sec acompanhando uma sobremesa cremosa ou com base em frutas será 
muito bom. Já o espumante Asti será ideal com panetone ou com uma colomba pascal.
Mas não se arrisque procurando harmonizar espumantes com os panetones trufados ou com muito chocolate, porque neste caso será mais interessante um 
vinho do Porto.
E se você quiser criar um menu diferenciado e sofisticado neste Natal, que tal experimentar:
Espumante Brut e Salada Verde com Milho - O espumante irá muito bem com salada verde com milho que é doce e combina com o frescor do vinho. Há 
um bom equilíbrio entre o doce e o frescor. E a acidez do espumante irá muito bem com os aromas, sabores e a própria acidez da salada.
Espumante Brut e Lentilhas – Que tal experimentar esta dica no Ano Novo?  O espumante irá muito bem com receitas de lentilhas gordurosas e com o frescor 
do prato.
Espumante Rosé com Carnes e Aves de Pato – Os espumantes rosés podem ser muito bem harmonizados com pratos onde o doce convive com o salgado, 
como pato com laranja, carnes com molhos doces, de abacaxi ou maracujá, como o pernil ou o tender nas Festas de Natal e Ano Novo.
Espumante Rosé com Sobremesa – O espumante rosé vai muito bem com sobremesas em geral, especialmente com as feitas à base de frutas (como uma 
Tarte Tatin) ou um Sgroppino e também com chocolate (desde que mais leve), porque o amargo do chocolate realça o fruto do champanhe rosé. 
Receita de Sgroppino - Super fresco e saboroso, o Sgroppino é também chamado de sorvete alcoólico já que é feito com sorvete de limão e espumante 
Prosecco, que é floral e cítrico, bem fresco e delicioso com notas de pêra.
Ingredientes para 5 pessoas: 400g de sorvete de limão + 1 taça de Prosecco + ½ copo de Vodka.
Modo de preparo: Bata o sorvete de limão no liquidificador até que ele fique cremoso. Adicione o Prosecco e a Vodka e misture tudo até que se torne um creme 
homogêneo e espumoso. Coloque o creme na geladeira por 2 horas e sirva! Fica lindo decorar com raspinhas de limão ou folhinhas de hortelã.

ARTIGO
HARMONIZANDO VINHOS ESPUMANTES COM COMIDAS 

POR MÁRCIO OLIVEIRA
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SELEÇÃO DE ARTIGOS
 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

“O MARQUES DE POMBAL E O VINHO DO 
PORTO”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA - 16/12/2017

 Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal ou Conde de Oeiras, 
foi o secretário de Estado do Reino (o equivalente a primeiro-ministro) do Rei D. José I entre 1750 e 
1777. Pombal é até hoje um dos personagens mais carismáticos e controversos da história de Portugal. 
Poderoso e autoritário, foi um grande impulsionador da indústria vinícola e responsável por várias reformas 
administrativas, econômicas e sociais que marcaram a história de Portugal e a história do vinho, como a 

criação da primeira região vinícola demarcada e regulamentada do mundo. 
♦ A criação da “Companhia” - “Eu el-rei, faço saber... que os principais lavradores de cima do Douro, e homens bons da cidade do Porto, nelas enunciados, fizeram 
e ordenaram com meu real consentimento [os cinqüenta e três capítulos e condições], para formarem uma Companhia, que sustentando competentemente a 
cultura das vinhas do Alto Douro, conserve ao mesmo tempo as produções delas na sua pureza natural, em benefício do comércio nacional e estrangeiro, e da 
saúde dos meus vassalos, sem alguma despesa da minha Fazenda, antes com benefício dela e do bem comum dos meus Reinos”. 
Trecho do alvará de D. José I, que instituía a “Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro” em 1756 (do livro “Real Companhia Velha”, Fernando 
Souza, página 13).
O ano de 1775 marca, além do auge da crise do comércio do Vinho do Porto, o Terremoto de Lisboa, que arrasou a capital e abalou o país. Nesta época Portugal 
estava economicamente estagnado e estava sendo informalmente colonizado pelos ingleses. O ouro brasileiro dissimulava esta situação. O início da decadência 
do Ciclo do Ouro no Brasil, que teve seu início em 1695 e chegou ao apogeu em 1750, foi o estopim da política Pombalina. 
A estratégia de Pombal foi usar Vinho do Porto como alternativa para equilibrar o déficit do estado português. Em outras palavras, Pombal pagou a reconstrução 
de Lisboa com vinho do Porto. O Marquês procurou fomentar o comercio dos vinhos do Douro e preservá-lo da concorrência de outros vinhos portugueses.
Em 10 de Setembro de 1756, por alvará régio, Pombal cria a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, com o objetivo de fomentar, de forma 
articulada, a cultura da vinha do Douro, proteger a pureza do produto e controlar a produção, a comercialização e os preços, travando a concorrência de outros 
vinhos portugueses. Além disso, esta empresa estatal visava combater o monopólio dos comerciantes ingleses no grande negócio que era o Porto, aumentando 
os rendimentos da Coroa. Não por acaso o Vinho do Porto ao longo de séculos foi uma das maiores fontes de renda do estado português.
A “Compainha” tinha amplos poderes e privilégios, ficava com o monopólio da exportação, pelo Porto, dos vinhos do Douro, tinha o monopólio da aguardente 
(usada na “beneficiação”) e o monopólio da exportação para o Brasil, então o 2º melhor mercado, depois da Grã-Bretanha, para os vinhos portugueses.
♦ A Região Demarcada do Douro - Dentre as funções da Companhia estava a demarcação dos terrenos do Alto Douro. Assim, Pombal introduziu na história do 
vinho o conceito de D.O.C. (Denominação de Origem Controlada), que depois se espalharia pela Europa. Chianti (Itália) e Tokay (Hungria) foram as primeiras 
regiões vinícolas do mundo a serem geograficamente delimitadas, respectivamente em 1716 e 1737. O Douro foi, contudo, muito além, pois vinhedos foram 
classificados, a produção e o comércio controlados, vinhos certificados, em uma rígida e extensa regulamentação, que foi implementada em um processo que 
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de vários anos, revista algumas vezes e que vigora até hoje (leia mais em 
“O Vinho do Porto e Douro”). Pombal chegou a ponto de mandar arrancar 
todos os sabugueiros de um raio de quilômetros dos vinhedos, para evitar o 
fabrico dos falsos “vinhos de feitoria”.  Como a medida não funcionou, o gentil 
ministro mandou arrancar os sabugueiros de todo o norte de Portugal. Entre 
1757 e 1761 foram colocados marcos de granito delimitando geograficamente 
a região. Alguns destes marcos, chamados de “marcos Pombalinos”, podem 
ser vistos ainda hoje espalhados pelo Douro.
Preços foram fixados para as diversas qualidades de vinho do Douro: 25 a 30 
mil réis para o Vinho de Feitoria (o verdadeiro), que ia para o mercado inglês; 
19.200 réis para o vinho de 2ª categoria que ia ao para o Brasil e outros paises, 
e de 3.500 a 1.500 réis para os “vinhos de ramo”, “vinhos comuns” ou “vinhos 
de mesa”, normalmente não fortificados, para consumo nas tabernas do Porto 
e Douro. O comércio do Porto tomou novo impulso, com muitas oscilações os 
volumes e os preços voltam a subir. Em 1769, por exemplo, a casa Christie´s, 
de Londres, promoveu o primeiro leilão dedicado exclusivamente ao Vinho 
do Porto. Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/o-marques-de-
pombal-e-o-vinho-do-porto
MARCELO COPELLO VENCE O GOURMAND COOKBOOK AWARDS MAIS UMA 
VEZ – (14/12/2017) - Caros amigos, gostaria de dividir com vocês a alegria 
deste novo prêmio, o Gourmand Cookbook Awards.
 A vitória foi dupla. Recebi agora a notícia de que meu primeiro livro em 
inglês, o Wine & Something Else, foi eleito campeão em duas categorias: “Best 
Wine Book for Professionals” e “Best Digital Wine Book”.

Eu já havia ganho o Gourmand Cookbook Awards em 2009 com o meu 
livro “Os Sabores do Douro e do Minho” e tive em 2004 uma indicação a 
prêmio JABUTI com o livro “Vinho & Algo Mais”. Um brinde com vocês leitores, 
obrigado! Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://
www.marcelocopello.com/blog

“MELHORES DE 2017 (NOVO 
MUNDO)”- JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 015/12/2017

  Depois que muita gente do meio vitivinícola mundo afora percebeu 
que o Brasil não era a “nova” China no que se refere ao consumo de vinhos 
- há uns quatro anos era difícil convencê-los do contrário -, atualmente 
é complicado explicar como, em 2017, mesmo com um quadro político-
econômico desfavorável, o mercado de importados subiu mais de 20% sobre o 
ano anterior, que já havia crescido dois dígitos em 2016. 
Isso, porém, não significa que o aumento tenha ocorrido em todas as faixas 
de preço. Com o achatamento do poder aquisitivo da classe média, os 
consumidores de vinho foram atrás de rótulos mais acessíveis. Se isso obrigou 
as importadoras a mudar seu portfólio, buscando produtos mais baratos, e 
fortaleceu os supermercados e empresas de e-commerce, mostra também 
o potencial do mercado brasileiro e a perspectiva de que o apreciador suba 
de patamar à medida que melhore a conjuntura econômica do país. Estima-
se que o número de rótulos disponíveis no mercado brasileiro seja (bem?) 
superior a 20 mil, dos quais, seguramente, mais de 90% são vinhos correntes. 
Independentemente da importância que essas garrafas mais acessíveis têm no 
Brasil na atualidade, é preciso reconhecer que nenhuma delas merece entrar 
numa lista dos melhores vinhos do ano como esta, que, desde dezembro de 
2000, sem interrupção, compõe meu espaço semanal no Valor.
O quesito preço é sempre relevante não só na coluna da direita, a da “A melhor 
relação qualidade/preço existente”, mas também na “O melhor degustado do 
mercado brasileiro”. Não é, porém, para exagerar. Vinho apenas “bonzinho” 
não é mérito, é obrigação. Em outras palavras, vinho bom custa mais caro. 
Assim como vinhos excessivamente caros não precisam de indicação. Na 
categoria média e superior, deixando de lado as “grifes”, há achados que 
merecem atenção.
Seguindo o formato dos anos anteriores, a lista está dividida em regiões, gêneros 
e categorias de preço, dentro do princípio de comparar o que é comparável. 
Não consigo imaginar formato diferente. Eleger os 100 ou 200 melhores, 
embolando origens e categorias, seria desprezar a individualidade de cada 
um, e ignorar preferências do consumidor. A relação de hoje contempla os 
vinhos do Novo Mundo. Na da semana que vem os rótulos europeus.
Leia mais em http://www.valor.com.br/cultura/5227885/melhores-de-2017-
novo-mundo   * 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.

http://www.marcelocopello.com/post/o-marques-de-pombal-e-o-vinho-do-porto
http://www.marcelocopello.com/post/o-marques-de-pombal-e-o-vinho-do-porto
www.marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.valor.com.br/cultura/5227885/melhores-de-2017-novo-mundo
http://www.valor.com.br/cultura/5227885/melhores-de-2017-novo-mundo


9VINOTÍCIAS

  “NO NATAL, UMA TAÇA DE VINHO DO 
PORTO É MELHOR QUE UM POST NAS 

REDES SOCIAIS” - POR  LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - 17/12/2017

 
 Prometi, num momento de insensatez, uma coluna em que só se beberia 
vinhos do Porto. Eu já fiz jantares assim, mas não é coisa corriqueira. Falo essas 
coisas e acho que ninguém prestou atenção ou vai se lembrar. Pois sim, há 
pedidos para que fale do assunto.
 Vinho do Porto é mais forte que vinho de mesa, pois é fortificado. Sem 
fazer o chato, bem rápido, explico (quem quiser só comer e beber pode saltar 
para a parte dois do texto, sem problema).
♦ PARTE UM - Os vinhos são uva fermentada, leveduras transformam os açúcares 
da fruta em álcool (o processo é muito mais complexo, claro, mas o que nos 
interessa aqui é esta parte). Aos vinhos fortificados se adiciona álcool também 
feito de uvas (pense numa aguardente, como um conhaque, mas elaborada 
com esta finalidade, sem passar por madeira).
 Quando o álcool entra, os bichinhos da fermentação não conseguem 
mais trabalhar. Morrem. A fermentação termina naquele momento. Ou seja, 
todo o açúcar que ainda restava para ser processado fica no líquido. Por isso, 
os vinhos do Porto são doces, em diferentes níveis, dependendo do momento 
em que se detém a fermentação.
 Espero que nenhum enólogo leia isso, estou simplificando ao máximo, 
porque não é sobre isso que estou escrevendo. O resumo: são vinhos mais 
fortes em álcool e com mais doçura. A cara do Natal.
♦ PARTE DOIS - Uma ceia só com vinhos fortificados começa com um port tonic, 
que é uma boa ideia, ainda por cima pelo calor que é nossa festa, um drinque. 
Uma dose de Porto branco e água tônica, rodela de limão para quem gosta. É 
o aperitivo.
 Gosto de ceia com tudo na mesa e quem quer vai se servindo do que gosta. 
Tem que ter panetone claro, chocolate. Depois do port tonic, que consumirei 
com algo que espero o ano todo para comer (sim, confesso: salpicão de frango 
desfiado), virão as carnes (pernil e tender, no meu caso).
 Carnes assadas combinam bem com Porto LBV (a safra mais recente 
engarrafada, são portos jovens, com taninos, e que parecem um pouco com 
vinhos tintos potentes e encorpados). Esae estilo de Porto difere totalmente dos 
demais. Uma vez aberta, a garrafa precisa ser consumida logo, em alguns dias. 
Não são como os que duram bastante depois de abertos, a exemplo dos Tawny, 
que já são levemente oxidativos e não sofrem com o oxigênio. São também 
os mais “vinhos” de todos, com os fortes líquidos que saem de lugares muito 
quentes, como o próprio Douro, e que podem passar por um tinto normal.

 Um amigo me disse que encontra muita resistência para que as pessoas 
bebam Portos. Ele usa um truque. Coloca num decantador, diz que é um vinho 
estilo dos amarone e consegue que provem. Que coisa estranha, não? Portos 
são dos melhores vinhos do mundo e com ótimos preços, mas ficaram com a 
fama de algo que se bebe um golinho, de vez em quando, em tardes frias com 
as tias. É preciso desfazer essa ideia.
 Estou virando aquele parente chato que só fala de vinhos durante a 
comida, desculpem, já deixo o aspecto técnico de lado.
 E para os queijos, justamente um Tawny 20 anos. É o meu Porto favorito 
entre todos os tipos. Ele é complexo, cheio de camadas para o nariz e para a 
língua, tem gosto de frutas secas, castanhas, amêndoas tostadas e sozinho já 
é um Natal em garrafa. Posso ficar com ele para as sobremesas também. Um 
Tawny mais simples faz o trabalho, mas uma extravagância de abrir um desses, 
mais caros, justifica-se pela festa.
 Se alguém ainda estiver acordado e com sede, eu acho que um espumante 
encerra a noite e a festa, só para não ficar monotemático.... Leia mais em: 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2017/12/1943133-e-hora-
do-vinho-do-porto.shtml 
Onde: R. Nossa Senhora do Outeiro, 537, Cidade Dutra, Interlagos, 5666-
0877.
VINHOS DA SEMANA: (1) Niepoort LBV 2011. R$ 189,81 (www.vinci.com.br ). (2) 
Acróbata. R$ 169 (www.terruares.com). (3) Cuvée Blanche Castel. R$ 50 (www.
bevgroup.com.br) (4) Quinta das Tecedeiras Tawny. R$ 130 (www.winebrands.
com.br) * valores de referência.  * Luiz Horta - Viajante crônico e autor dos 
livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no 
seu bolso’. Escreve aos domingos na Folha de São Paulo e aos sábados no O 
Globo/Ela.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2017/12/1943133-e-hora-do-vinho-do-porto.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2017/12/1943133-e-hora-do-vinho-do-porto.shtml
www.vinci.com.br
www.terruares.com
www.bevgroup.com.br
www.bevgroup.com.br
www.winebrands.com.br
www.winebrands.com.br


10VINOTÍCIAS

VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

VEUVE CLICQUOT VOLTA AO TOPO DO RANKING NO BRASIL, MOET & CHANDON CAI 
 Veuve Clicquot retoma o posto de Champagne líder no mercado brasileiro em 2017. Faltam ainda dois meses para o encerramento do ano, mas não há 
dúvidas de que Möet et Chandon cai muito nas vendas e volta para sua posição de vice-líder dos Champagnes mais vendidos no Brasil. Historicamente Veuve 
Clicquot sempre é a primeira colocada, mas um 2016 atípico fez a sua coirmã Möet et Chandon trazer para o Brasil um volume acima do habitual e assim ser 
içada ao topo do pódio. Pelo visto houve um descompasso entre importação e vendas e os volumes não se sustentaram em 2017. Ambas pertencem ao grupo 
LVMH, no Brasil Möet Hennessy Brasil, que detém ainda Ruinart, Krug e D. Pérignon.
 As vendas caíram e Möet et Chandon voltou para o segundo lugar no ranking. Em 2016 Möet et Chandon trouxe para o Brasil 167.683 garrafas e 
somente 93.459 em 2017. Já Veuve Clicquot importou 120.414 em 2016 e 118.962 esse ano. Esses dados mostram uma queda de 44,3% em volume e 53,8% 
em valor e uma queda de 1,2% em volume e de 4% em valor para Veuve Clicquot. Os dados são da Ideal Consulting, empresa de consultoria especializada em 
importações, e abrangem os primeiros 10 meses deste ano, janeiro a outubro de 2017. Para o diretor da Ideal Felipe Galtaroça a situação é provocada por uma 
mudança nos hábitos de consumo. Alguns fatores são fundamentais nessa mexida como a variação cambial, o aumento do IPI dos espumantes em dezembro 
de 2015 e a migração do consumidor para outros espumantes importados, especialmente o francês. Outro aspecto importante é o aumento da importação de 
Champagnes, espumantes e vinhos pelas empresas digitais e os supermercados.
 O que se percebe analisando esses números é que a marca de menor glamour do grupo LVMH perde muito espaço para os novos players do mercado. 
Notadamente os Champagnes importados pelas empresas digitais como Montaudon, a submarca do Champagne Jacquart dedicada a supermercados na França 
e produzido por Alliance Champagne, é importada pela Wine.com cresceu 65%. A recém-chegada Nicolas Feuillatte trazida pela Evino é a líder na França e 
terceira do mundo e no Brasil já é a oitava, com crescimento de 493% em volume. Importantíssimo destacar o crescimento de terceira colocada Taittinger, com 
mais 69% em volume atingindo 69.912 garrafas e não muito distante Perrier-Jouët que com mais 49,5% em volume chega a 63.456 garrafas, ambas crescem 
devido a uma agressiva política de vendas. A Piper Heidsieck, trazida pelo Bev Group e posicionada no off trade, vendas em lojas e supermercados, também 
chega forte e conquista mercado na grande distribuição alcançando o sétimo lugar. Neste ritmo Taittinger pode em breve assumir a segunda posição.
 Para o diretor da Ideal, as empresas digitais estão fazendo um grande bem ao mercado. São extremamente profissionais e estão ampliando o consumo de 
vinho no Brasil. Elas ainda possuem algumas vantagens de ICMS, o que as torna muito competitivas, mas que devem terminar em dois anos, afirma Galtaroça. 
O fim deste incentivo não deve mudar o cenário já que seu grande ganho é não ter de pagar a ST, substituição tributária.  A queda no consumo total de 
Champagne que havia chegado a ultrapassar a marca de 1 milhão de garrafas antes da crise econômica cai e abre espaço para que o espumante francês ocupe 
espaço neste segmento premium. Outro fator que deve aumentar as vendas em um futuro próximo é o provável acordo do Mercosul com a União Europeia que 
deve retirar o imposto de importação dos vinhos e espumantes europeus.
 Observando o antigo estudo do CIVC (Comitê Interprofissional dos Vinhos de Champagne) de 2010, época em que Veuve Clicquot importava 267 mil 
garrafas e Möet Chandon 180 mil, D. Pérignon 10 mil e que juntas detinham 70% do mercado percebemos hoje uma democratização das marcas líderes, com 
Taittinger saltando de 4% para 16,8% e Perrier-Jouët atingindo 13,3% quando em 2010 se contentava com 1%. Montaudon 3,2%, Louis Roederer 2,5%, Piper 
Heidseick 1,7%, Nicolas Feuillatte 1% e Laurent Perrier com 1%, mas com queda 30%, completam a lista dos 9 primeiros colocados.
 Apesar de ter recebido as informações da Ideal para análise a Möet Hennesy Brasil preferiu “não comentar os dados de vendas. Além disso é política da 
empresa não citar números de importação”, afirmou a assessora de imprensa Gabriela Galvêz da Tema Assessoria de Comunicação. Santé. (Fonte- CONEXÃO 
FRANCESA JB – Rogério Rebouças - 13/12/2017).
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UM ITALIANO PRETENDE LANÇAR “COURO” DE VINHO
 O empreendor aposta na produção do novo “tecido” a partir de fibras de cascas e sementes de uva. O arquiteto e empreendedor Gianpiero Tessitore 
pretende lançar um novo tipo de tecido, ainda neste ano, baseado em fibras de cascas e sementes de uva. O “couro de vinho”, como está sendo chamado, deve 
fazer parte de uma linha de roupas e acessórios para atender consumidores que não querem usar tecidos vindos de origem animal.
 O trabalho com o novo material começou em 2014 com uma cooperação entre diversos centros de pesquisa italianos, incluindo a Universidade de 
Florença. Em junho de 2016, Tessitore patenteou o processo de produção do “couro” e lançou sua própria empresa, a Vegea. 
 Tessitore afirma que o novo tecido pode ser produzido em larga escala com custos reduzidos. Além disso, ele revela que sua empresa é sustentável já que 
os 26 bilhões de litros de vinho produzidos proporcionam 7 bilhões de resíduos, o que pode produzir 3 bilhões de metros de “couro de vinho”. (Fonte – Revista 
ADEGA - Redação – 12/12/2017).

FAMÍLIA TRADICIONAL DO DOURO INVESTE NO ALENTEJO
 Os Symington acreditam que era necessário empreender também em outra região portuguesa. O sobrenome Symington está intrinsecamente ligado ao 
Vinho do Porto e ao Douro, mas a partir de agora também poderá ficar vinculado aos vinhos do Alentejo. A família, uma das mais tradicionais do Vinho do 
Porto, acaba de adquirir uma propriedade de 207 hectares na região da serra de São Mamede, em Portalegre, no Alto Alentejo.
 O local já conta com 43 hectares de vinhedos maduros, que eram de propriedade do produtor Altas Quintas. “Após 135 anos no Douro, nossa família 
sentiu que era a hora certa de fazer vinho em outra grande região portuguesa. Amamos o Alto Alentejo e especialmente o local do vinhedo. Pretendemos fazer 
grandes vinhos lá”, afirmou Rupert Symington. 
Segundo ele, a família pretende começar do zero mesmo, tanto que não comprou nada do estoque do antigo produtor. O valor do negócio não foi informado, 
mas estima que cerca de 10 hectares nesta região do Alentejo valham cerca de 1,2 milhões de euros. (Fonte – Revista ADEGA - Redação – 13/12/2017).

COMO OS ITALIANOS ESCOLHEM VINHO? 
 Estudo revela o que leva o consumidor do País da Bota escolher um rótulo. Segundo estudo feito por um portal italiano especializado em marketing, o 
fator que os consumidores mais levam em conta na hora de comprar uma garrafa de vinho é o logotipo da empresa produtora. 
 O site Spot and Web fez uma pesquisa nas redes sociais com 500 pessoas entre 25 e 60 anos e, dentro dessa amostra, 26% respondeu que a primeira 
coisa que leva em consideração na hora de adquirir um vinho é o logotipo da empresa, que, no caso dos vinhos italianos, na maioria das vezes, é representado 
por um brasão de armas da família produtora, algo muito comum de ser visto em regiões tradicionais como Chianti, por exemplo.
 O segundo ponto considerado pelos consumidores é o nome do vinho, com 22% e, em terceiro, a logomarca do local de origem (o Galo Negro de Chianti, 
por exemplo), com 17%. Depois, vem a clareza das informações no rótulo, com 14%. Em quinto está o formato da garrafa (11%). (Fonte – Revista ADEGA - 
Redação – 14/12/2017).

PINK WINE INVESTE EM VINHEDOS NA CALIFÓRNIA
 Em entrevista recente, a cantora Pink revelou que tem um projeto vinícola no sul da Califórnia. A vencedora do Grammy em três ocasiões disse que é uma 
grande fã da vitivinicultura biodinâmica e que passou quatro anos cultivando um vinhedo orgânico depois de se inspirar em viagens para conhecer alguns dos 
maiores produtores de vinho do mundo. 
Após terminar uma turnê pela Austrália, há quatro anos, ela e o marido, Richard Hemming – que é Master of Wine – moldaram o plano de ter uma vinícola. 
“Fiz cursos online, comecei o Wine & Spirit Education Trust (WSET). 
 Saia do palco e meio que: ‘Ops, tenho uma prova’. Amei isso, especialmente os vídeos online”, revelou Pink. “Primeiro, queria aprender como podar. 
Então, peguei meu novo álbum ‘Beck’, peguei meus fones de ouvido e saí podando as videiras por dias. É meu ‘trabalho’ favorito. Onde mais você ficaria oito 
horas em contato direto com a
natureza?”, contou.
 A propriedade da cantora tem 25 acres (cerca de 10 hectares) e produz Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec, Grenache e Grenache 
Blanc. Mas, segundo Pink, o Malbec está sendo arrancado. “Trabalhamos com ele durante três anos e agora está me tirando do sério. O Cabernet Franc é o 
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próximo que me tirará do sério.
 Então estamos replantando”, afirmou. Os vinhos ainda não estão disponíveis para a venda. Segundo Pink, foram os Châteauneuf-du-Pape que a fizeram 
se interessar pelo mundo do vinho. “Foi o que me fez amar o vinho”, revelou. No começo, contudo, como todo enófilo iniciante, ela achava que Châteauneuf 
era o nome de um produtor, e não de uma região vitivinícola. (Fonte – Revista ADEGA - Redação – 15/12/2017).
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