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SãO PAULORIO DE JANEIRO
ABS-RIO-fLAMENGO
INTRODUçãO AO MUNDO DO VINHO 
PARA JOVENS

31/10/2019 - 19:15

a aBs-Rio está lançando um curso 
introdutório planejado especialmente 
para jovens adultos, na faixa etária de 18 
anos completos até 28 anos, interessados 
em ingressar no mundo do vinho. seja 
pelo prazer de conhecer a história e os 
sabores da bebida, ou pelo interesse em 
investir profissionalmente neste segmento, 
o novo curso é o primeiro passo para que 
este público possa receber conhecimentos 
básicos e se ambientar com essa cultura 
tão encantadora.

Valor: R$510,00 Pode ser parcelado no 
cartão de crédito, em até 3 x R$ 170,00. 
PRÉ-REQUISITO: comprovar idade na 
faixa de 18 anos completos até 28 anos.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

ABS-SP
VINHOS E QUEIJOS BRASILEIROS

23/10/2019 - 20:00

Já há algum tempo, a qualidade 
dos melhores vinhos brasileiros é 
reconhecida dentro e fora do país. o 
mesmo vem ocorrendo, recentemente, 
com nossos queijos, premiados 
em alguns dos mais importantes 
concursos internacionais, superando 
concorrentes tradicionais e mais 
famosos.

Valor Individual: R$ 85,00 (associados) 
e R$75,00 (associados participantes) 
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
VALE DO RHÔNE É TEMA 
DE DEGUSTAçãO – VINHOS 
IMPORTADOS PELA WINEBRANDS

29/10/2019 - 20:00

a sBaV-sP, em parceria com a 
importadora WineBRands, traz o 
sommelier José eduardo Barboza para 
degustação orientada com vinhos do 
Vale do Rhône.

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

ABS-RIO-BARRA
CURSO DE VINHO E SUA DEGUSTAçãO

07/11/2019 - 19:15

Uma ótima notícia para quem deseja 
adquirir mais conhecimentos sobre o 
vinho! a aBs-Rio está abrindo mais 
uma turma do Curso de Vinho e sua 
degustação, no Flamengo, ainda este 
ano. as aulas começarão em novembro, 
e você já pode fazer sua reserva. o Curso 
de Vinho e sua degustação é indicado aos 
apreciadores do vinho, àquelas pessoas 
que valorizam a bebida e desejam ampliar 
seus conhecimentos sobre degustação, 
serviço e harmonização, por exemplo.

Valor: R$ 1.315,00 (R$ R$ 1.290,00 do 
curso + R$ 25,00 Taxa de inscrição). 
Pode parcelar em até 3x no cartão.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / 2285-0497 / abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
ALSÁCIA: 
VINHOS EXTRAORDINÁRIOS EM 
LOCAL PARADISÍACO

22/10 A 12/11/2019 - 19:30

na fronteira entre a França e a 
alemanha (ao longo de sua história, 
mudou de mãos por mais de uma vez), 
a alsácia é uma das regiões vinícolas 
mais interessantes da França. embora, 
naturalmente, a primeira associação 
que se faz seja a seus fabulosos 
Rieslings, ela também é fonte de 
ótimos brancos de outras castas.

Programação completa e inscrição: 
(11)3814-7853 / abs-sp@abs-sp.com.br

ABS-RIO-fLAMENGO
TOUR DE fRANCE: ALÉM DE BORDEAUX 
E BORGONHA

05/11/2019 - 19:30

a França sofreu, desde 2016, uma 
mudança na sua divisão administrativa. 
Houve mudança nas regiões, nas capitais 
regionais e na administração local. alguns 
vinhedos até estão dentro de novas 
regiões administrativas – embora sejam 
mais antigos que a própria França –, mas 
continuam produzindo vinhos com igual 
excelência, com a mesma diversidade e 
qualidade, porém cheios de novidades. 
Bordeaux e Borgonha são as regiões 
produtoras mais conhecidas, mas há 
também várias outras regiões vinícolas e 
uma infinidade de aoPs fora desse eixo.

Preço por módulo: será divulgado em 
breve.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br
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segundo encontro da temporada de 2019 dos nossos ConViViUM com uma ótima oportunidade para aproveitar e rever novos e antigos 
amigos e compartilhar uma taça de vinho e uma boa conversa na Casa de JanTaR, capitaneado pela Chef Maria Paula.

o cardápio do Jantar Convivium foi cuidadosamente elaborado:
PeTisCos: Barriga de porco assada e goiabada picante i Queijo Canastra e melado i Terrina de paté de aves i Cogumelos frescos 
confitados i Pão caseiro de sementes i Torradinhas com azeite.
enTRada: Vichyssoise (creme de batata e alho poró).
PRinCiPaL: Bacalhau à Brás i arroz de pato com laranja e linguiça defumada.
soBReMesa: Mousse de vinho do Porto com amêndoa torradas. 
Bebidas e serviço inclusos: Água Mineral com ou sem Gás, e Café (uma unidade por participante).

Valor individual: R$ 120,00 / serviço será cobrado à parte.

TRaGa seU VinHo CoM o TeMa de “VinHos de PoRTUGaL” PaRa CoMPaRTiLHaR CoM os aMiGos. Valor Mínimo sugerido do 
Vinho individual por Pessoa: R$ 70,00/garrafa.

Local: Casa de Jantar - Rua Jornalista djalma andrade, 1484 – Belvedere – BH/MG.
inscrições com Márcio oliveira – Cel. (31) 98839-3341 ou pelo e-mail: molivierbh@gmail.com 

CONVIVIUM CASA DE JANTAR
01 de novembro de 2019 – 6ª.feira – 20:00 hs – BH

BELO HORIzONTE
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ENCONTRO DE INfORMAçãO BÁSICA DE VINHOS
06 DE NOVEMBRO DE 2019 - 20:00

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

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

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

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

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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CHATEAU SOCIANDO-MALLET 2005 – JEAN GAUTREAU – HAUT MÉDOC - BORDEAUX - fRANçA 
 
 Prestigiada vinícola de Bordeaux, onde exigência e tradição são valorizadas e que, segundo Robert Parker “é 
meticulosamente dirigida, com grande perfeccionismo.” Um famoso Château que produz vinhos longevo, para serem 
guardados por muitos e muitos anos. a vinícola está localizada na margem esquerda de Bordeaux na comuna de 
saint-seurin-de-Cadourne, ao norte de saint-estèphe. 
 sociando-Mallet era uma propriedade esquecida e abandonada de terras vastamente reduzidas no momento 
em que foi comprada por Jean Gautreau, um négociant de Lesparre, em 1969. desde então, a propriedade passou 
por considerável expansão e modernização e goza de alta de preços e boa reputação no mercado de vinhos. 
 apesar de ser um produtor de vinho de alta qualidade, não foi classificado na Classificação oficial do Vinho 
de Bordeaux de 1855, nem está listado entre os Cru Bourgeois da Médoc, devido a uma decisão de seu proprietário 
Jean Gautreau para não entrar para essa classificação. a vinícola também produz um segundo vinho chamado 
La demoiselle de sociando-Mallet. a vinha se estende até 50 hectares, com as variedades de 55% de Cabernet 
sauvignon, 40% de Merlot e 5% de Cabernet Franc. Uma média de 20.000 caixas do Grand vin são produzidas por 
ano

Notas de Degustação: Rubi intenso sem demonstrar sua guarda de 14 anos. nariz com aromas de notas de frutas 
vermelhas e escuras como cerejas e ameixas. no paladar o ataque é vivo, deliciosamente frutado, elegante, equilibrado 
e com final de boa persistência. Com o tempo em taça aparecem as outras camadas, com notas de defumados, terra, 
tabaco, chocolate. Corte de Cabernet sauvignon+Merlot+Cabernet Franc, 95% do vinho permanece, durante 12 
meses, em barricas de carvalho francês e 5% em tanques por 12 meses.

Estimativa de Guarda: está pronto, mas ainda aguenta mais 5 anos.

Reconhecimentos: 93 Marcelo Copello – safra 2015 

Notas de Harmonização: acompanha muito bem embutidos, carnes assadas, carnes de caça como coelho, queijos de meia cura. Harmonizou com o cordeiro 
assado e molho de vinho.

Serviço: servir entre 16 a 17ºC.

Compartilhado com amigos de São Paulo.

 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. os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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 Visitar vinícolas, degustar e comprar vinhos em viagens é um motivo a mais para quem quer viajar nas férias, Mas tudo isto requer uma certa etiqueta quando se 
pretende que tudo corra da melhor forma.

DICAS DO QUE NãO fAzER DURANTE UMA VISITA NA VINÍCOLA: Há hábitos de falta de elegância e educação mínimas, como por exemplo: 
- evite caminhar tocando, pegando e abrindo as coisas da vinícola, especialmente as barricas de carvalho. 
- Não fume. se for indispensável fumar, lembre-se que dentro das caves isto é proibido. numa sala de degustação acabará com qualquer aroma. se for o caso, saia ao ar 
livre. 
- Nunca se sirva diretamente das garrafas, sem pedir. em geral o valor pago pelo tour de degustação contempla uma dose de cada vinho. são degustados dois ou três 
vinhos, mas em geral as pessoas acham que é pouco. se lembrarmos que iremos a mais duas vinícolas depois, isto terá acumulado mais de meia garrafa de vinho, bebida 
suficiente para acabar com qualquer sensação mais apurada. Claro que o visitante ficará mais alegre, mas não há como confundir liberdade com liberalidade. 
- Evite perguntar qual dos vinhos é o melhor, cada um tem características próprias, e são as percepções pessoais que darão valor de arte ao vinho.
- Nunca, mas nunca mesmo, perca o respeito pelo(a) guia. É comum que os guias sejam mulheres, mas isto não dá direito depois de duas ou três doses a que se 
proponha algo constrangedor...

DEGUSTANDO COM ESTILO: 
- Tenha então cuidado para não ficar “alto”, muito rápido. Uma boa dica é cuspir o vinho para que não haja o efeito acumulativo do álcool (pode ser deselegante, 
mas é um recurso legítimo!). as vinícolas sempre colocam potes ou baldes para esta finalidade. 
- fique ligado; quanto mais “soltinho” você estiver, maior a chance de abrir o bolso na hora de levar uma lembrança. 
- Vinhos são degustados com os olhos, nariz, boca e ouvido. Primeiro aprecie o aspecto visual do vinho, inclinando a taça contra um fundo claro, percebendo cores e 
reflexos da bebida. depois passe a taça próximo do nariz e perceba o primeiro aroma do vinho, as vezes mais fechado e sutil. Gire a taça para liberar o álcool e os aromas, e 
mais uma vez passe a taça próximo do nariz, e desta vez, em geral, o vinho estará mais intenso nos aromas. Uma boa inspiração é suficiente. depois se prepare para beber 
o vinho. Prove sugando o ar com o gole. Passe o vinho pelos vários pontos da boca, pois doçura, acidez, salinidade e amargor são sentidos em partes diferentes da língua. 
Perceba se o tinto é tânico ou não (é aquela sensação de grudar a boca, quando se come banana verde) e como é sua acidez (quando mais fizer salivar, mais ácido o vinho 
será). só assim você poderá perceber o quanto o vinho pode ser complexo. e quanto aos ouvidos, escute, perceba, esteja aberto a ouvir os comentários e a história do vinho. 
a arte e a cultura são mais fáceis de serem aprendidos nas aulas práticas, do que em muitos livros didáticos sobre o assunto.

DICAS BÁSICAS PARA COMPRAR VINHOS EM VIAGEM (ESPECIALMENTE SE VOCÊ ESTIVER fORA DO BRASIL): 
- Pesquise antes de viajar. anote as melhores safras e os preços dos seus vinhos prediletos e veja as taxas de câmbio. algumas vezes há surpresas no país de origem 
quanto aos preços praticados. Costumam ser menores, por conta de não haver caros impostos de importação, mas nem sempre isto é verdadeiro.
- Peça sugestões locais. o boca-a-boca é um bom indicador para rótulos menos badalados. os sommeliers de restaurantes e hotéis geralmente indicam vinhos mais caros, 
mas se você disser que está atrás de “best buys”, eles certamente indicarão (até mesmo por vaidade), os melhores vinhos de preços acessíveis e muitas vezes pouco óbvios.
- Experimente outros sabores e aromas. não vá ao Rio Grande do sul, argentina ou Chile só para beber o seu vinho preferido pagando menos. novos vinhos podem 
reservar belas surpresas e a viagem ficará mais gostosa. 
- Nas vinícolas, pergunte por produtos mais recentes e nem sempre disponíveis no mercado, ou aproveite para conhecer outras castas menos comuns, como 
Zinfandel(eUa), Carmenere(Chile), Tannat(Uruguai), ou Torrontés(argentina), que são menos comuns no Brasil. 
- Nem sempre os vinhos vendidos nas vinícolas são mais baratos que nas lojas especializadas, e especialmente nos free shop de aeroportos. no Chile, em média, 
os vinhos vendidos no free shop ou em supermercado, eram mais baratos que nas vinícolas. 
- Nas viagens os vinhos costumam custar menos que aqui. Mas não faça uma economia em vinhos mais simples. se for para pagar menos, escolha os vinhos mais 
sofisticados. Comprar em free shop tem a vantagem que você não fica a viagem inteira com uma bagagem pesada, carregada de vinhos. as lojas geralmente têm embalagens 
apropriadas para o transporte, mas há o risco de não se encontrar o vinho específico que você queria. no Rio Grande do sul as vinícolas geralmente despacham para todo 

QUANDO O VINHO É MOTIVO PARA VIAJAR...
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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o Brasil com fretes acessíveis. 
- Garimpe promoções. Há vinhos surpreendentes por até 5 dólares ou euros. se for investir em vinhos mais caros, lembre-se de ter um guia de melhores safras regionais 
à mão. 
- Se você gosta de vinhos para o dia-a-dia, ou de vinhos jovens, aqueles que mal passam, ou nem passam por barris de carvalho, a dica é sempre escolher a safra 
disponível mais recente. Para vinhos brancos, sempre prefira safras mais recentes.
 aproveite as viagens para abrir sua cabeça e taças a novos aromas e sabores !!! 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

“HORA DE PROVAR VINHO 
LARANJA” - SUzANA BARELLI

ESTADãO - PALADAR - 17/10/2019 

 impossível saber quais eram os aromas e os sabores do vinho quando 
ele começou a ser elaborado cerca de 8 mil anos atrás na região do Cáucaso, 
hoje divisa da europa com a Ásia. Umas das poucas certezas é sobre sua 
cor: os vinhos brancos tinham uma tonalidade alaranjada e os tintos, mais 
avermelhada. e é esta cor ãmbar que batiza o estilo de vinho que vem fazendo 
sucesso atualmente...
 Leia a reportagem completa em: https://paladar.estadao.com.br/noticias/
bebida,e-hora-de-dar-uma-chance-ao-vinho-laranja,70003052247

SELEçãO DE ARTIGOS

“RESULTADO DO 11º CONCURSO DO ESPUMANTE 
BRASILEIRO” - MARCELO COPELLO

VEJINHA SP - VINHO E ALGO MAIS - 19/10/2019

 o 11º Concurso do espumante Brasileiro, realizado de 16 a 18 de 
outubro pela associação Brasileira de enologia (aBe), reflete esta realidade 
ao conceder 14 Grandes Medalhas de ouro e 111 Medalhas de ouro para 
espumantes de 54 vinícolas de sete estados brasileiros, num desempenho 
recorde de pontuação avalizado por 52 jurados entre enólogos, sommeliers, 
médico, jornalistas e wine influencers.
 o Concurso - o maior de todos - não apenas cresceu no número de 
amostras, que nesta edição foi 20% maior que a de 2017, chegando a 376 
espumantes de 89 vinícolas, como também evoluiu na qualidade. Prova disso, 
é que todos os 125 espumantes premiados atingiram notas superiores a 88. 
os 14 espumantes que conquistaram Grande Medalha de ouro superaram os 
92 pontos......
Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/resultado-do-11-
concurso-do-espumante-brasileiro I contato@marcelocopello.com 
Mais em www.marcelocopel.com.br  / contato@marcelocopello.com | 
Facebook – vinhocommarcelocopello | instagram – marcelocopello | http://
www.marcelocopello.com/blog

“PARA AUMENTAR OS SABORES DO VINHO, 
VOCÊ PRECISA DA TAçA CERTA. MAS VOCÊ 

SÓ PRECISA DE UMA” - DAVE MCINTYRE
THE WASHINGTON POST – WINES -  18/10/2019

 na semana passada, discuti o debate sobre se a decantação beneficia o vinho, 
permitindo que respire quando exposto ao ar. o veredicto foi misto. os decantadores 
podem ser caros, difíceis de limpar e difíceis de limpar. eles são úteis para despejar 
vinhos antigos de seus sedimentos, e o ritual de decantação pode aumentar nossa 
satisfação com o vinho, especialmente em ambientes mais formais.
 Para melhorar o sabor de um vinho, no entanto, o copo é mais importante do 
que um decantador. o tamanho e a forma de um copo de vinho afetarão os aromas 
e sabores, não apenas ao saborear, mas durante toda a refeição.
 isso não significa que você precisa investir em copos de cristal caros ou em uma 
variedade de óculos de formas diferentes. “Você realmente não precisa de nenhum 
outro tipo de copo de vinho além de um copo para todos os fins”, escreve Maryse 
Chevriere, uma sommelier e a satirista de vinhos ganhadora do prêmio James Beard 
do Fresh Cut Garden Hose no instagram, em seu novo livro, “Compreendendo a uva: 
desmistificando as variedades de uva para ajudá-lo a descobrir os vinhos que você 
ama” “especialmente, se você está apenas começando a entrar no vinho. ”
 Portanto, se você é novo no vinho ou está considerando um presente para 
alguém que é, o que deve procurar em um copo para todos os fins? Chevriere 
estabelece alguns critérios básicos.....
 Leia a reportagem completa em: https://www.washingtonpost.com/
lifestyle/food/to-heighten-wines-flavors-you-need-the-right-glass-but-you-
only-need-one/2019/10/18/c141c81c-ef56-11e9-8693-f487e46784aa_story.
html

https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Ce-hora-de-dar-uma-chance-ao-vinho-laranja%2C70003052247
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Ce-hora-de-dar-uma-chance-ao-vinho-laranja%2C70003052247
%20http://www.marcelocopello.com/post/vertical-de-mouton-em-jeroboam
http://www.marcelocopello.com/post/resultado-do-11-concurso-do-espumante-brasileiro%20I%20contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/post/resultado-do-11-concurso-do-espumante-brasileiro%20I%20contato%40marcelocopello.com
www.marcelocopello.com
mailto:contato%40marcelocpello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/to-heighten-wines-flavors-you-need-the-right-glass-but-you-only-need-one/2019/10/18/c141c81c-ef56-11e9-8693-f487e46784aa_story.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/to-heighten-wines-flavors-you-need-the-right-glass-but-you-only-need-one/2019/10/18/c141c81c-ef56-11e9-8693-f487e46784aa_story.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/to-heighten-wines-flavors-you-need-the-right-glass-but-you-only-need-one/2019/10/18/c141c81c-ef56-11e9-8693-f487e46784aa_story.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/to-heighten-wines-flavors-you-need-the-right-glass-but-you-only-need-one/2019/10/18/c141c81c-ef56-11e9-8693-f487e46784aa_story.html
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

IMPOSTO AMERICANO CONTRA O VINHO fRANCÊS: 25% É CONSIDERAVEL!
 o que o mercado dos eUa representa para o vinho francês? os estados Unidos são o maior mercado de exportação de vinhos e bebidas espirituosas 
francesas (3,2 bilhões de euros em vendas, de um total de 13,2 bilhões em 2018 em todo o mundo).
normalmente, como um vinho francês é tributado nos estados Unidos? ele sofre dois conjuntos de impostos. Um primeiro na entrada no território americano, 
extremamente variável de acordo com o vinho e um segundo, também variável, de acordo com a época do estado em que o vinho é vendido.
 o imposto adicional, o que é? o imposto adicional decidido por donald Trump corresponde ao aumento do imposto de entrada nos estados Unidos. isso 
aumentará para 25%, o que é bastante considerável.
 o preço dos vinhos franceses aumentará 25%? não é tão simples. É provável que aumente de 35 a 45%. o vinho normalmente vendido por Us $ 10 
agora pode ser vendido por cerca de Us $ 14. Um vinho de Us $ 100, certamente mais de Us $ 150. Porque, mesmo que os intermediários tenham interesse 
econômico em reduzir suas margens, para amortizar os efeitos do imposto e preservar seus clientes, eles devem continuar a ganhar dinheiro. Uma garrafa de 
vinho francês passa pelas mãos de três intermediários no território americano, antes de ser comprada pelo consumidor final. esses três intermediários são o 
importador, o distribuidor e a loja de vinhos.
 Quais vinhos serão os mais impactados? em valor absoluto, os grandes vinhos de Bordeaux ou Borgonha serão os mais afetados, mas, como a elasticidade 
dos preços é mais baixa para os últimos, os vinhos de entrada serão realmente os mais impactados.
 e o menos impactado? as regiões francesas oferecem vinhos com teor alcoólico superior a 14%, não estando este último sujeito a este imposto adicional... 
Leia mais em: https://www.larvf.com/taxe-americaine-contre-le-vin-francais-25-c-est-considerable,4651000.asp (Fonte - Revue du Vin de France – 
Jacques-olivier Pesme – 18/10/2019).

CHAMPAGNE MUITO OTIMISTA COM A SAfRA DE 2019
 em 2018, foram vendidas 301,9 milhões de garrafas de champanhe, com um faturamento total de 4,9 bilhões de euros. os produtores de champanhe 
planejam produzir 306 milhões de garrafas em 2019, um bom ano em qualidade e quantidade, mas estão preocupados com a desregulamentação das 
plantações planejadas pela União europeia até 2030.
 “Mais um ano excepcional, todos os parâmetros estão juntos para fazer uma boa safra”, disse sexta-feira, 4 de outubro, Maxime Toubart, presidente da 
união geral dos produtores de champanhe.
 enquanto o champanhe é um vinho de montagem entre as colheitas de vários anos, um “vintage” é identificado com uma colheita precisa. “o início da 
temporada foi complicado, mas o clima quente e ensolarado de agosto e setembro, combinado com as noites frias que se aproximavam da colheita, possibilitou 
a colheita de uvas em plena maturidade”, explica M. Toubart, assegurando, no entanto, que “é muito cedo para falar em” vintage “”, a decisão a ser tomada 
no início de 2020 de acordo com a evolução do vinho.
UM INQUÉRITO SOBRE O REGULAMENTO DE PLANTAçõES - em 2018, foram vendidas 301,9 milhões de garrafas de champanhe, com um faturamento 
total de 4,9 bilhões de euros. Por outro lado, os viticultores de Champagne estão muito preocupados com as conseqüências da desregulamentação anunciada 
das plantações em toda a União europeia em 2030.
 “estamos lutando para convencer os outros estados membros a manter uma ferramenta para regular as plantações, um dispositivo que permite plantar 
uvas de maneira razoável, seguindo a demanda econômica”, disse Toubart... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-champagne-tres-optimiste-sur-le-
millesime-2019,4649318.asp (Fonte - Revue du Vin de France – editorial com aFP – 08/10/2019).

10 RESTAURANTES COM CARTAS DE VINHO GIGANTESCAS
 Quer opções? Preparamos uma super lista de restaurantes com inúmeras variedades de vinhos. Quando você vai a um restaurante e quer escolher um vinho, gosta 
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de ver muitas opções na carta? ou prefere as mais enxutas para não ficar muito perdido? Quantos rótulos você acha que uma carta de vinhos deve ter? Você acha que 
encontra algo interessante em uma seleção com 100 vinhos? Quem sabe com 200? 500 talvez? diante de mil rótulos diferentes, você faria uma boa escolha? e se fossem 
mais ainda, acha que daria conta de escolher algo por si só ou dispensaria a carta e pediria ajuda ao sommelier?
 Mas há cartas assim enciclopédicas? sim, há. existem restaurantes ao redor do mundo com adegas enormes e seleções de vinho tão gigantescas que são quase 
impraticáveis. Como assim? Para se ter uma ideia, a carta do aclamado Bern’s steak House, na Flórida, tem quase 200 páginas. ou seja, um livro. e é preciso de um índice 
para poder pensar em consultá-la, pois são mais de 6.500 referências. aliás, em alguns restaurantes, nem adianta solicitar a carta ao sommelier, pois ou ela sequer existe 
fisicamente ou é tão volumosa e pouco prática que é melhor pedir uma indicação do que tentar encontrar algo específico. Confira então 10 restaurantes com listas de vinhos 
“infindáveis”.
La Tour d’Argent - essa “instituição” parisiense, um dos restaurantes mais celebrados do planeta, conhecido por seu típico “caneton” (pato) numerado, também mantém 
uma das mais impressionantes adegas do Velho Mundo. Um labirinto subterrâneo abriga mais de 400 mil garrafas de 15 mil rótulos diferentes, o que dá uma carta com 
400 páginas. david Ridgway, sommelier e diretor da adega do Tour d’argent, diz que raramente um cliente pede para ver a carta. a fama de sua adega é tamanha que 
atualmente eles possuem até rótulos próprios, que são vendidos online... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/10-restaurantes-com-cartas-de-
vinho-gigantescas_12007.html (Fonte – arnaldo Grizzo -  14/10/2019).

AS QUATRO UVAS ESQUECIDAS DE CHAMPAGNE
 Champagne não se resume apenas a Chardonnay, Pinot noir e Pinot Meunier. algumas uvas esquecidas da região fazer parte da produção dos espumantes 
assim como as castas mais clássicas .
 Quando falamos das uvas de Champagne, prontamente surgem os nomes das tintas Pinot noir e Pinot Meunier, além da branca Chardonnay, que 
correspondem a quase 100% das cepas plantadas na mais famosa região produtora de espumantes do mundo, que conta com 33.868 hectares. no entanto, 
meros 0,3% das plantações não são dessas três aclamadas cepas.
 arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (o nome champenois da Pinot Blanc) e Fromenteau (também conhecida como Pinot Gris) são as quatro variedades 
“esquecidas” autorizadas pelo Comitê de Champagne, mas muito pouco usadas na produção das famosas borbulhas. Cerca de 300 anos atrás, 50% dos 
vinhedos de Champagne eram plantados com Pinot Gris (Fromenteau). no entanto, quando os produtores começaram a ver a qualidade do vinho de seus 
vizinhos do sul (da Borgonha), substituíram Pinot Gris por Pinot noir e Chardonnay.
 Com o passar do tempo, essas variedades foram ficando para trás e perderam espaço, mas não deixaram de existir, tampouco foram “desautorizadas”. 
Há quem diga que essas uvas não podem ser replantadas, pois seriam mais suscetíveis a geadas, míldios, botrytis, além de terem menor rendimento. Mas isso 
não é verdade, ou seja, para muitos, essas castas não valem a pena pelo risco.
 ainda assim, alguns produtores simplesmente mantiveram suas parcelas com as antigas variedades e até hoje engarrafam um pouco dessa história. são 
apenas 100 hectares de vinhedos. desses hectares das chamadas “uvas ancestrais”, 80 são da Blanc Vrai (Pinot Blanc).
AS SETE - diante dos milhares de blends “convencionais” com Chardonnay e as duas Pinots, há quem produza raras cuvées com as antigas variedades... Leia 
mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/quatro-uvas-esquecidas-de-champagne_11997.html  (Fonte – Beto duarte -  10/10/2019).
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