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3VINOTÍCIASAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

ABS-RIO FLAMENGO
VINHO & CINEMA 

18/01/2018- 19:30

O cinema descobriu o vinho, e o vinho 
descobriu o cinema. Nos últimos anos 
cineastas, atrizes e atores famosos 
têm se aventurado como produtores 
de vinho. Enquanto isso, a cada dia, 
novos filmes são lançados tendo o 
vinho como estrela, desde Sideways 
até os recentes A Year in Burgundy e 
Red Obsession. Além disso, é longa 
a lista de filmes clássicos e modernos 
nos quais o vinho é personagem, de 
Hitchcock a James Bond. A linguagem 
cinematográfica e a linguagem do 
vinho possuem uma rica analogia, 
histórica, estilística e sensorial, já que 
fazer filmes e fazer vinho não são 
tarefas tão diferentes assim. Marcelo 
Copello, especialista em vinhos e 
cinéfilo, faz uma rica, abrangente 
e divertida análise paralela destas 
duas artes, indo muito além da 
exibição de cenas de vinho em 
filmes. Venha, aprenda, divirta-se, 
deguste e surpreenda-se! Os vinhos: 
Champagne Taittinger Brut Réserve 
I Amélia Chardonnay I Cabernet 
Sauvignon Fond de Cave I Grand 
Reserve Cabernet Sauvignon 2012 I 
Dona Berta Sousão 2013 I San Pedro 
de Yacochuya 2014. 

Valor Individual: R$ 252,00 (sócio) 
e R$ 328,00 (convidado)
Inscrição: (21)2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br

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

VINOTÍCIAS?

BASTA ENTRAR EM CONTATO 
PELO E-MAIL: VINOTICAS@

VINOTICIAS.COM.BR

ABS-RIO FLAMENGO
SALADA GERAL  

23/01/2018- 19:30

O ano começa na ABS com uma 
degustação de saladas supertransadas 
– e sempre criativas e refrescantes –, 
harmonizadas com os vinhos mais 
adequados para o verão. O evento 
será dirigido por Celio Alzer, que 
montou o programa abaixo: Salada 
de quinoa do Gordon Ramsay com 
Verdejo 2014, José Pariente (Espanha) 
I Salada tailandesa de camarão 
com manga com Jackson Estate 
Stich Sauvignon Blanc 2012 (Nova 
Zelândia) I Cuscuz com legumes e 
curry com Gewürztraminer des Princes 
Abbés 2010, Schlumberger (França) 
I Salada de farfalle com salmão 
defumado com Anselmi San Vicenzo 
2014 (Itália) I Salada de abacate, 
tomate e tapenade de azeitonas 
pretas com Inès rosado (França) I 
Salada de frutas com sorvete de 
creme e licor de cassis com Muscat de 
Beaumes-de-Venise 2010, Domaine 
Coyeux (França). 

Valor Individual: R$ 196,00 (sócio) 
e R$ 255,00 (convidado) - Limitado a 
30 Participantes
Inscrição: (21)2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br

ABS-RIO FLAMENGO
SERRA GAÚCHA: SUA HISTÓRIA E 
SEUS VINHOS  

31/01/2018- 19:30

Serra Gaúcha, berço e principal 
produtor de vinhos finos do Brasil, não 
descansa; está sempre se renovando 
e crescendo… Rogério Dardeau, hoje 
um dos mais aclamados especialistas 
da vitivinicultura brasileira e autor do 
livro Vinho Fino Brasileiro, dirigirá esta 
imperdível degustação.Eis a relação 
dos vinhos: Azzul Cattacini Espumante 
Extra Brut – Vinícola Cattacini I Aurora 
Chardonnay Reserva Pinto Bandeira 
– Vinícola Aurora I Cristofoli Moscato 
de Alexandria – Vinícola Cristofoli I 
Don Guerino Sinais Moscato Giallo 
– Vinícola Don Guerino I Barão de 
Petrópolis Cab Franc – Empório 
MultiMix I Barcarola Lagrein – Vinícola 
Barcarola I Viapiana Expressões 
Marselan – Vinícola Viapiana. 

Valor Individual: R$ 165,00 (sócio) 
e R$ 215,00 (convidado)
Inscrição: (21)2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br
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VINOTÍCIA-BH
CURSO DE INFORMAÇÃO BÁSICA DE VINHOS

22 E 29/01/2018- 20:00 H

Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para terminar!

Descomplicando o tema, o curso desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do vinho. Duas aulas sobre a história do 
vinho, os principais países produtores e as uvas mais emblemáticas. Aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, armazená-lo, escolher a taça correta 
e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. No Curso Básico de Informações de Vinhos você fará um passeio pelos países produtores mais 
importantes, as características de cada variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de armazenamento e consumo, decifrando os diferentes 
rótulos, introdução à harmonização.  

Assuntos desenvolvidos: História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, O Vinho e sua Elaboração, Tipos de Vinhos (brancos, tintos, rosés, espumantes 
e fortificados). O Enólogo, o Sommelier e o Enófilo. Análise Sensorial do Vinho: Avaliação Visual, Avaliação Olfativa, Avaliação Gustativa, Avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de Degustações. Guarda e Serviço do Vinho. Acessórios do Vinho. Formação de Adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões 
Produtoras. Degustações Orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e Notas de Críticos. Ficha de Avaliação

SOMENTE 10 VAGAS. Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio Oliveira).  Valor Individual: R$ 450,00 (pode ser pago de 2 vezes) - Local: Rua Dominicanos, 
nº 165- SL.605 - Serra - Belo Horizonte. Horário: 20:00 horas. 

O Participante do Curso recebe a apostila “ABC DA DEGUSTAÇÃO DE VINHOS” e degusta no mínimo 14 vinhos diferentes (mínimo de 7 rótulos a cada 
Encontro). Datas e programas passíveis de alteração. Os eventos de Vinhos do Márcio Oliveira são para maiores de 18 anos. 

AGENDA VINOTÍCIAS:

https://www.vinoticias.com.br/cursos
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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.

PEZAT BORDEAUX BLANC SEC 2008 – BORDEAUX - FRANÇA
 

 O Château Pezat é um projeto impressionante de Jonathan Maltus. Maltus é proprietário do Château Teyssier e 
produtor do cultuado Le Dome de St. Emilion, tinto que arrematou 100 pontos de Parker na safra de 2010. 
Jonathan Maltus é considerado um “estrangeiro” em Bordeaux, onde é chamado de “Englishman”. Em 1994, adquiriu 
o Château Teyssier, um Grand Cru que remonta aos anos 1700. Agregou diversos pequenos vinhedos em locais 
privilegiados da denominação e construiu uma vinícola de última geração, onde produz uma gama invejável de 
vinhos, que chega ao mais alto nível da região com o fantástico Le Dôme. Vários outros de seus vinhos ficaram acima 
dos 90 pontos: Les Astéries (96), Vieux Château Mazerat (95+), Château Laforge (94) e Château Teyssier (92). Seus 
vinhos sempre têm elegância, concentração, intensidade e equilíbrio, além de rótulos modernos e charmosos.

 Com este branco, não seria diferente, mas sendo safra 2008, já está evoluído. É um corte de 90% Sauvignon Blanc, 
com um toque de Muscadelle, prima da Viognier, uva rara mas ainda nativa em certas partes de Bordeaux. Os vinhedos 
encontram-se em uma região montanhosa ao sul do rio Dordogne, a caminho de Creon, cidade medieval. As vinhas 
são conduzidas pelo sistema Double Guyot, os galhos secundários são removidos, as plantas são desfolhadas e os 
cachos são raleados, a fim de obter um menor rendimento. A colheita é manual, realizada nas primeiras horas da 
manhã, e as uvas são transportadas para a adega em pequenas caixas. Há um pequeno contato com as cascas a fim 
de enfatizar o caráter frutado do vinho. É feita uma prensagem suave e suspensão das borras para garantir o frescor 
do vinho.

Notas de Degustação: As informações de degustação quendo jovem, mostravam um vinho de cor amarelo palha 
delicada, favorecida pela transparência da garrafa. No nariz, apresentava aromas de frutas cítricas, com pêssegos 

brancos e um toque de flores brancas. Um vinho que era um típico Sauvignon no estilo, vivaz e frutado, com um final refrescante. Com os 10 anos de evolução 
na garrafa o vinho mostra cor âmbar, ainda cristalino. Os aromas de redução lembram um elegante Jerez no estilo Palo Cortado, com notas de amêndoas secas. 
No paladar o Jerez volta à lembrança. Final persistente, seco, com toque mineral.

Guarda: bebido em janeiro 2018, na minha opinião está no seu limite. 

Notas de Harmonização: vai bem com peixe gordo ou peixe branco, mariscos, verduras e legumes grelhados, queijos com média maturação.

Temperatura de Serviço: 8 a 10ºC por conta da evolução. 

Onde comprar: Compartilhado numa degustação entre amigos. Pode ser comprado na PREMIUM - Em BH: Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - 31 3282-1588 I  
Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 - Sumaré - 11 2574-8303.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

www.premiumwines.com.br
www.premiumwines.com.br
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 O mês de janeiro marca um novo ano no ciclo do desenvolvimento das videiras, com a expectativa de mais uma grande safra que nos encha as taças 
de vinhos plenos, complexos e deliciosos. Mas também marca um ciclo que se repete a cada ano – as liquidações de vinhos pelas importadoras e lojistas 
especializadas.
Para muitos confrades, é o momento ideal de reabastecer a adega, aproveitando que há descontos significativos nos preços dos vinhos nas lojas físicas ou nos 
sites de venda virtual, com promoções do tipo pague 3 e leve 4 garrafas, além dos descontos sedutores de 40 a 60%.
 Num mundo em que cada centavo conta no resultado da empresa, grandes barganhas devem ser vistas com cuidado, porque é a hora em que os lojistas 
fazem uma avaliação criteriosa de seus estoques, aproveitando-se para liquidar vinhos com estoques excessivos, linhas de produtos que pretendem deixar de 
importar, ou vinhos com safras próximas da fase ideal de consumo. Afinal, sobreviver neste mercado dinâmico não é coisa para amador. Portanto, para evitar 
os riscos de cair em furadas, vale a pena seguir algumas dicas:

LOJA FÍSICA X VENDA VIRTUAL – para alguns amantes de vinho, uma garrafa com rótulo perfeito, sem manchas, rasgos, mofo ou outras imperfeições é algo 
fundamental. Isto só pode ser visto numa loja física. Somente com a garrafa em mãos é possível verificar o seu estado real. Além disto, leve em conta o conceito 
do importador ou lojista no mercado. Comprar vinhos em fornecedores tradicionais, com bom histórico no mercado sempre é mais seguro. Mas isto não invalida 
a oportunidade de encontrar grandes ofertas em lojas virtuais nas quais você já está acostumado a comprar.

MANCHAS EM RÓTULOS DE VINHOS PODEM SER UM BOM ALERTA – podem ser um sinal de más condições de estocagem. O ideal é que os vinhos tenham 
sido estocado em ambientes climatizados, mas nem todo mundo consegue fazer isto, ainda mais quando falamos de pequenas delikatessens onde os vinhos 
ficam expostos nas prateleiras por muito tempo. Nestas situações, a exposição à luz intensa e ao calor excessivo causam oxidação do vinho, e além disto, as 
garrafas que ficaram em pé muito tempo podem ter rolhas ressecadas.

SAFRAS ANTIGAS PODEM ESCONDER RISCOS – o maior cuidado deve ser tomado com os vinhos brancos, rosés e alguns tintos como Beaujolais que 
aparecem com os descontos atrativos, pois a melhor condição de consumo destes vinhos é cerca 
de até 2 anos a partir da safra. Uma das forma de se observar a maturidade do vinho é observar 
sua cor. O vinho tinto ao longo do tempo, tenderá a se tornar laranja, opaco, chegando mesmo 
a cor de água marrom. O vinho branco por seu turno, vai se transformando de amarelo pálido a 
palha de ouro para terminar em ouro cobreado, ou âmbar (especialmente os vinhos doces). Os 
rosés ficam amarelados e âmbar quando degradados.

O DETALHE DA ROLHA ESTUFADA – verifique atentamente se a rolha está estufada, porque 
isto geralmente indica que a garrafa esteve sujeita a uma temperatura de calor anormal.  Nestes 
casos, o vinho costuma passar por alguma fermentação espontânea (que cria gás internamente 
e empurra a rolha para fora do garagalo), e fica com gosto de frutas cozidas.

Mas nem tudo é risco, ou está perdido, pois podem realmente surgir grandes oportunidades para 
abastecer sua adega com bons rótulos, e neste caso, as dicas são:

ABRA A CABEÇA – que tal aproveitar as liquidações para provar vinhos de regiões desconhecidas, 

AS LIQUIDAÇÕES DE VINHOS EM JANEIRO E SEUS RISCOS
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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fora dos radares – com em casos de denominações menos conhecidas em países de grande tradição enológica, ou feitos com uvas menos comuns. Tomando os 
cuidados citados anteriormente, para não comprar “gato por lebre”, vale a pena experimentar novos rótulos. Recentemente Jorge Lucki falou sobre o cominho 
para beber vinhos sem estourar o orçamento sugerindo regiões como Gigondas, menos conhecida que Chateneuf-du-Pape, mas com quem guarda muita 
semelhança, por exemplo. Em próximos artigos, pretendemos falar um pouco mais sobre este tema. 

DIMINUINDO RISCOS - duas formas de diminuir os riscos quanto a vinhos menos conhecidos, podem ser:  participar de degustações nas lojas é uma maneira 
de provar rótulos com origem em novas regiões, ou fazer uma compra de vinhos rateada com amigos. Desta forma, você gasta menos e compartilha rótulos 
com amigos, tendo a oportunidade de avaliar em grupo cada um dos vinhos comprados e o que agrada um, pode surpreender a outro! 

VALORIZE OS VINHOS NACIONAIS – vinhos brasileiros tem tido sua qualidade reconhecida internacionalmente. Está na hora de deixarmos de lado a nossa 
baixa-estima e provar rótulos brasileiros. Além dos vinhos provenientes do sul do país (Rio Grande do Sul e Santa Catarina), há novas fronteiras a serem 
conhecidas (vinhos produzidos em Mians Gerais, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, entre outras novas regiões).

LISTAS DOS MELHORES VINHOS DO ANO – Claro que vinhos que estejam relacionados nas Listas de Melhores do Ano nem sempre serão ofertados em 
liquidações, especialmente vinhos muito caros, mas grandes produtores costumam ter uma grande consistência de qualidade e seus vinhos merecem todo 
crédito, mesmo que sejam seus segundos ou terceiros vinhos. Assim sendo, listo alguns dos grandes vinhos de 2017. Listas completas podem ser obtidas em 
revistas especializadas como ADEGA, ou PRAZERES DA MESA, ou listas de críticos como Jorge Lucki, Marcelo Copello, Jorge Carrara, entre outros.
VINHOS ESPUMANTES – Cave Geisse Terroir Nature, Cava Gramona La Cuvée Reserva Brut (Casa Flora/ Porto a Porto), Casa Valduga Espumante Sur Lie Nature, 
Champ Divin Crémant du Jura Zero Dosage 2014 (Premium), Espumante Hermann Lírica Crua, Espumante Pericó Brut Nature, .Nero Moscatel Espumante, 
VINHOS BRANCOS – De Martino Quebrada Seca Chardonnay 2014 (Decanter), Garzón Single Vineyard Albariño 2016 (World Wine) Ventisquero Tara White 
1 Chardonnay 2014 (Cantu), Boya Sauvignon Blanc 2015 (Mistral), Leyda Single Vineyard Garuma Sauvignon Blanc 2016 (Grand Cru), Roquevale Branco de 
Curtimenta 2015 (qualimpor), Haras de Pirque Gran Reserva Albaclara Sauvignon Blanc 2015 (Winebrands), Sol de Sol Chardonnay 2009 (Zahil), Casa Marin 
Miramar Riesling 2016 (Vinci), De Lucca Marsanne Reserva 2016 (Premium), Hunter´s Sauvignon Blanc 2016 (Premium). Puklavec Sauvignon Blanc 2015 
(Puklavec)
VINHOS ROSÉS – Covela Rosé 2015 (Winebrands), Lapostolle Le Rosé 2016 (Mistral) Cabriz Colheita Selecionada Rosé 2016 (Global Wines), Domaine Sorin 
Terra Aamata Rosé 2015 (Decanter), Le Jaja de Jau Rosé de Syrah 2016 (Zahil), Garzon Estate Pinot Noir Rosé 2017 (World Wine).
VINHOS TINTOS – Terroir Al Limit Terroir Históric Negre 2015 (Premium), La Garnacha Salvaje del Moncayo 2009 (Vinissimo), Leyda Pino Noir Reserva 2015 
(Grande Cru), Carmen D.O. Matorral Chileno Syrah Cinsault Viognier 2016 (mistral), Craggy Range Te Muna Road Single Vineyard Pinot Noir 2012 (Decanter), 
Quintas dos Murças Minas 2015 (Qualimpor), Acróbata n.º 3 (Terruares), Cedro do Naval 2011 (Adega Alentejana), Dido La Universal 2014 (Grand Cru), 
Matetic EQ Syrah 2011 (Grand Cru), Lazuli Cabernet Sauvignon 2014 (Zahil), Clos de Fous Pour Ma Gueule Blend 2015 (World Wine), Amat 2011 (Zahil), Bouza 
Parcela Única B6 2013 (Decanter), Ostler Blue House Pinot Noir 2015 (Premium), Dona Maria Tinto 2014 ( PPS), Dona Maria Gr. Reserva Tinto 2012 (PPS), Papa 
Figos 2015 (Zahil), Meandro do vale Meão (Mistral), Vallado 2014 (PPS)
VINHOS DOCES OU FORTIFICADOS -  Moscato D´Asti Prunotto 2016 (Winebrands), Vigneau-Chevreau Vouvray Moelleux 2009 (Premium), Fonseca 10 Anos 
(Decanter), Quinta do Noval Tawny (Adega Alentejana), Fonseca Tawny (Decanter), Madeira Boal 5 Anos Barbeito (casa do Vinho), 
VINHOS BRASILEIROS -  Pizzato Legno Chardonnay 2016, Pizzato DNA 99 Merlot 2011, Maria Maria Syrah 2015, Aracuri Collection Cabernet Sauvignon 
2012, Miolo Lote 43 2012, Casa Valduga Storia Merlot 2010, Salton Desejo Merlot 2008, Guaspari Vale da Pedra Syrah 2016, Luiz Argenta Cave Corte 2011, 
Guaspari Syrah Vista do Chá 2015, Casa Verrone Speciale Syarh 2015, Lídio Carraro Agnus Tannat 2014

Creio que já dá para começar 2018 com belos vinhos em nossas taças! 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

“A VEZ DA COREIA”- POR LUIZ HORTA
REVISTA MENU - 14/01/2018

 Toda comida é esquisita, da primeira vez. Lembro quando conheci o sashimi, foi preciso coragem, colocar peixe cru na boca, ficar ali sem saber bem se 
mastigava, que gosto procurar, o que era aquilo? Estou gostando? Estava e nunca mais deixei de comer. Hoje, décadas depois, sushi e sashimi são tão triviais 
na minha vida (e na brasileira) quanto um prato feito. Há rodízio, delivery, invenções e atrevimentos.
 A comida chinesa estilo caixinha foi mais simples de aceitar, bem ocidentalizada, mais adaptada ao gosto americano do que à vasta e rica culinária da 
China. Era sonho de consumo do cinema, via as pessoas comendo direto na embalagem em filmes, parecia bom. Sou de outra época. Nem havia chegado isso 
aqui.
 Virou uma coisa sem graça, fast-food no lado trash e, felizmente, as novas casas com receitas não ocidentalizadas estão aparecendo e vou tentando 
prová-las com curiosidade e um medinho infantil permanentes, apreciando o renascimento da comida chinesa na cidade.
 E a Coreia? Moro no que era o mais coreano dos bairros paulistanos, com restaurantes tradicionais e bem estabelecidos, com clientela fiel. Já fiz uma 
coluna sobre o assunto, a curiosidade não acabou. A comida coreana se expande, começa a sair do seu público cativo e vai atingindo outros sabores e se 
popularizando.
 Não é só aquele churrasco feito na mesa.Nem sou fã dele. Gosto de cozinhar, mas não de ser obrigado a trabalhar no restaurante.
 Meu atual xodó fica na Liberdade, chama Portal da Coreia. O bibimbap (um arroz festivo com montes de coisinhas, de cogumelos a carne e ovo) é tão 
bom que comi até o vegetariano. E o bulgogi (uma carne de boi desfiada, marinada num molho agridoce suculento) virou minha comida de emergência, porque 
resolve o apetite e oferece a variedade para o dia em que a pizza não atende o anseio por múltiplos sabores. O bulgogi é meu prato reconfortante atual -quem 
pensaria que uma frase dessas seria escrita?
 Mas há muita Coreia por percorrer, basta uma palavra “kimchi” e já começa o problema. Considerada comida desafiante, descrita com certo horror 
pelos mais sensíveis (“tem cheiro azedo”, “é picante demais”) não passa de uma excelente conserva. Eu acabei de chegar do México, então falar em desafios 
alimentares é risível.
 Andei lendo o mexicano Octavio Paz, prêmio Nobel de literatura em 1990, e catei uma expressão que não me larga: barroco existencial. Ele fala da 
sociedade mexicana como sendo assim. Barroca dentro da cabeça, o que se revela na mesa: de tão poucas coisas -pimentas, milho- cria-se banquete. A 
variedade delas é por repetição modificada e não por oferta infindável.
 Parei, não vou encher o domingo de ninguém com teorias. Mas vi na mesa coreana, lotada de potinhos misteriosos, um reflexo dessa luxúria com poucos 
elementos, que a aproxima do México. E o uso do picante como cor, para dar vivacidade. A cozinha coreana usa a acidez e a picância em contraponto com o 
doce como usamos o sal, ali está sua alma.

ONDE: PORTAL DA COREIA - R. da Glória, 729, Liberdade, tel. 3271-0924. Quando: seg. a sex., das 12h às 14h30 e das 18h às 22h; sáb., das 12h às 15h 
e das 18h às 22h

FORA DO CALDEIRÃO - O livrão mais consultado, o “Oxford Companion to Food”, me dá um puxão de orelhas. A cozinha coreana não deve ser vista dentro 
de um caldeirão onde coloco a Ásia indistintamente. Ela é muito antiga, muito sofisticada, com três reinos já no tempo de Cristo e uma elaborada etiqueta 
palaciana, banquetes longos e complexos.
 Ainda hoje tudo se baseia nos cinco sabores, como a cozinha japonesa, e no equilíbrio de cinco cores. O que mais gostei foi de saber que os jantares 

SELEÇÃO DE ARTIGOS
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comemorativos mais importantes são os do sexagésimo primeiro aniversário das pessoas, pois é a vitória sobre a morte. Já comecei a pensar no meu, se o 
planeta sobreviver até lá.
 O kimchi, presente em todas as refeições, é feito em casa, de preferência, com acelga como base e deixado fermentar. É uma conserva indispensável no 
país, suprindo a falta de legumes frescos nos meses de inverno, mas virou tradição. O do Portal da Coreia é muito bom.

ALGUMA UTILIDADE - Para beber com essa comida, eu acho que saquê é melhor, mas finalmente vejo alguma utilidade para os rosés. Lembrei do que dizia 
Kurt Vonnegut sobre o ponto e vírgula, que era uma pontuação meio inútil e mal resolvida. Os rosés também são (claro, há o Tondonia Rosado, o Château 
Musar, mas a maioria é uma água geladinha bem sem graça).

VINHOS DA SEMANA – 1)- La Flor de Pulenta Rosé, na Grand Cru (R$ 63,20). 2)- Quinta da Alorna Rosé, na Adega Alentejana (R$ 71,06). 3)- Cortes de Cima 
Rosé, na Adega Alentejana (R$ 92,62). 4)- Musar Jeune Rosé, na Mistral (R$ 166,99). * 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 no Jornal Folha de São Paulo.
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“MEDALHAS AUMENTAM PREÇOS DOS VINHOS EM 13% - 
ESTUDO COMPROVA”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA - 10/01/2018

 O que muda no desempenho comercial de um vinho quando ele ganha uma medalha em um concurso? Um estudo que acaba de ser divulgado comprova 
em números o que já suspeitávamos.
 O trabalho chama-se “The Causal Impact of Medals on Wine Producers’ Prices and the Gains From Participating in Contests”, e foi elaborado pela 
American Association of Wine Economists ( www.wine-economics.org  ).
 Os números divulgados mostram que o preço de um vinho sobe em média 13% ao ganharem medalhas em concursos, além da demanda/procura pelo 
produto aumentar. Obviamente quanto mais importante o prêmio, maior o impacto no preço/demanda.
 O estudo conclui ainda que a procura por concursos é crescente, e que os distribuidores estão preferindo este diferencial à fazer promoções baixando 
preços.
 As medalhas são especialmente boas para vinhos ou regiões menos conhecidos, pois dão mais confiança ao consumidor para experimentar algo novo.
 Como organizador da GRANDE PROVA VINHO DO BRASIL posso atestar. É normal após um prêmio em nosso concurso um vinho se esgotar nas prateleiras. 
É certamente um reconhecimento à qualidade do produto.
 O estudo completo pode ser lido em: www.wine-economics.org/aawe/wp-content/uploads/2018/01/AAWE_WP223. Leia mais em: http://
www.marcelocopello.com/post/medalhas-aumentam-precos-dos-vinhos-em-13-estudo-comprova. Mais em www.marcelocopello.com/contato@
marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog

www.wine-economics.org/aawe/wp-content/uploads/2018/01/AAWE_WP223
http://www.marcelocopello.com/post/medalhas-aumentam-precos-dos-vinhos-em-13-estudo-comprova
http://www.marcelocopello.com/post/medalhas-aumentam-precos-dos-vinhos-em-13-estudo-comprova
www.marcelocopello.com
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“O VINHO VIRALIZOU”- ALEXANDRA FORBES
FOLHA DE SÃO PAULO - 14/01/2018

 Nizan Guanaes, embaixador do Fasano Trancoso, na Bahia, que 
abrirá no ano que vem, mostrou-me dias atrás, orgulhoso, a primeira “villa” 
decorada. “Tá lindo isso aqui, né?”, perguntou o publicitário. E, apontando 
para uma verdejante colina atrás da casa, anunciou: “Ali quero fazer uma 
adega espetacular. Spa e piscina todo hotel bom daqui já tem, mas quem é que 
tem adega?”.
 Sinal dos tempos. O apetite do brasileiro “bem de vida” por vinhos 
bons explodiu, na contracorrente da crise. Que o diga o recém-aposentado 
jogador de futebol Jussiê Vieira, radicado em Bordeaux. O capixaba trocou o 
gramado pelos vinhos, sua paixão. Lançará no fim deste mês, no Rio de Janeiro, 
a importadora Juss Millésimes, especializada em borgonhas de prestígio. 
Confiante no sucesso, planejou uma degustação no hotel Emiliano em parceria 
com o portal Wine Advocate, do temido crítico Robert Parker, a US$ 1.500 por 
pessoa, e um jantar no Oteque, novo restaurante do chef Alberto Landgraf.
 Viajarão ao Rio para o retumbante lançamento nada menos que dez 
vinhateiros de primeira linha da Borgonha, entre eles os cultuados Jean-Claude 
Ramonet e Isabelle Raveneau. Vieira diz que está apostando (alto) no negócio 
porque seu feeling lhe diz que a hora é agora. “Até pelo Instagram e pelo 
Facebook eu vejo que tem muito brasileiro bebendo bons borgonhas e que 
existe uma lacuna grande no mercado”, diz. “O interesse está aumentando 
muito.”
 Os “vinhões” já estão vendendo como água (teve cliente querendo 
comprar o estoque inteiro), mas Jussiê insiste em oferecer também ótimos vinhos 
a menos de R$ 200. Aposta na clientela mais jovem que está se iniciando no 
universo dos vinhos de qualidade, como fazem também as sommelières Daniela 
Bravin e Cássia Campos, que abriram, dias atrás em Pinheiros, o bar de vinhos 
SEDE261. Ali a dupla pretende “desmistificar e popularizar o vinho de alta 
qualidade” e servir, de quinta-feira a sábado, estilos pouco conhecidos, como 
jerezes, madeiras e vinhos laranja, em taça ou em “flights” (cinco amostras).
 Hoje, pululam no Brasil sites de venda de vinhos, wine bars, confrarias e 
enofanáticos do Instagram. Que venham mais e mais! Onde há bons bebedores 
há demanda por boas cartas, boas taças e bom serviço de vinho, coisas raras no 
Brasil até há pouco. ♦ Alexandra Forbes é jornalista gastronômica, ‘foodtrotter’ 
e autora de ‘Jantares de Mesa e Cama’. Escreve aos domingos, a cada duas 
semanas.
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

OS MAIS RICOS DA FRANÇA 
 Lista dos 500 franceses mais endinheirados é encabeçada por diversos donos de vinícolas. Anualmente, a revista Challenges publica uma lista das 500 
maiores fortunas da França e sempre proprietários de vinícolas não somente estão entre os primeiros colocados, como representam uma grande porcentagem 
dos endinheirados. Em 2017, por exemplo, mais uma vez, o francês mais rico é Bernard Arnault, dono do grupo LVMH, que detém os Châteaux d’Yquem e 
Cheval Blanc, além as marcas Krug, Moët & Chandon, entre outras. Ele tem fortuna estimada em 46,9 bilhões de euros. 
 Ele ultrapassou Liliane Bettencourt, do grupo L’Oreal, que estava no topo da lista em 2016. Outro nome ligado ao vinho e Serge Dassault, proprietário do 
Château Dassault, em Saint-Émilion, que aparece em quinto lugar, com 21,6 bilhões de euros. Depois, em sétimo, está François Pinault, dono Château Latour, 
com 19 bilhões.
 No entanto, nomes menos conhecidos como a família Bolloré, dona do Domaine de la Bastide Blanche, em Provence, aparece em 12° lugar. Em 13° está 
a família Perrodo, donos dos Châteaux Labégorce e Marquis d’Alesme. Em 20° está Benjamin de Rothschild, que têm propriedades em Bordeaux, mas também 
na África do Sul e Argentina. Em 30° surgem os irmãos Bouygues, do Château Montrose.
 Philippe Rouzard, da Louis Roederer, está na 108° posição e Philippe Sereys de Rothschild e sua família na 110°. Corinne Mentzelopoulos, do Château 
Margaux, ficou em 135° lugar. A extensa lista apresenta ainda muitos outros nomes ligados à produção de vinho na França, como a família Frey, do Château 
La Lagune, os Moueix, de Pétrus, Gerard Perse, do Château Pavie, Aubert de Villaine, do Domaine de la Romanée-Conti, as famílias Bollinger e Pol Roger de 
Champagne, os Boüards, do Château Angélus, os Leflaive, da Borgonha etc.. (Fonte – Revista ADEGA - Redação – 08/01/2018).

VINHO PODE BAIXAR TAXAS DE DEPRESSÃO
 Um estudo conduzido por especialistas espanhóis da área médica – publicado na revista BMC Medicine – apontou que o consumo moderado de vinho 
pode estar relacionado a menores taxas de depressão. 
 Cientistas colheram dados de 5.505 homens e mulheres e descobriram que a ingestão moderada, de 5 a 15 gramas por dia de álcool, está associada 
a uma taxa 28% menor de chance de depressão. E, o consumo de vinho, entre duas e sete taças por semana, está relacionada a uma taxa 32% menor de 
depressão. “O vinho pode ajudar a prevenir a depressão entre as pessoas que não estão deprimidas, mas não podemos dizer que ele pode ajudar aquelas que 
já estão”, atesta Miguel Martínez González, coautor do estudo. 
 Segundo os cientistas, uma das explicações para essa ajuda na saúde mental pode vir do resveratrol, que tem propriedades neuroprotetoras. “Neuroproteção 
aplicada ao hipocampo (área que tem papel fundamental no desenvolvimento da depressão aguda) pode prevenir quem bebe moderadamente de desenvolver 
depressão”, diz o estudo. (Fonte – Revista ADEGA - Redação – 10/01/2018).

OUVIR A ROLHA SENDO RETIRADA DA GARRAFA FAZ O VINHO SE TORNAR MELHOR?
 Uma curiosa pesquisa da universidade de Oxford, no Reino Unido, revelou que ouvir o som da rolha de cortiça sendo retirada da garrafa pode fazer com 
que um vinho se torne melhor. 
 Pois é, um estudo realizado com 140 pessoas verificou que elas apreciavam mais um vinho quando ouviam o som da rolha saindo. Para o teste, vinhos 
iguais foram servidos em garrafas fechadas com rolhas de cortiça natural e com tampas de rosca. 
 Os resultados apontaram que, ao ouvir o som das rolhas naturais, o vinho foi avaliado como sendo cerca de 15% melhor do que o de tampa de rosca. A 
pesquisa foi promovida pela associação dos produtores de cortiça.
 “O som e a visão de uma rolha de cortiça saindo da garrafa aumenta nossa expectativa sobre o vinho antes mesmo de a bebida ter tocado nossos lábios, 
e essa expectativa ancora nossa experiência ao degustar”, afirmou o professor Charles Spence.. (Fonte – Revista ADEGA - Redação – 12/01/2018).

VINHO E CULTURA
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