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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão 
ai mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 
786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 chegamos a 
mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos 
e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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MARQUES DE CASA CONCHA CABERNET SAUVIGNON 2017 CONCHA Y TORO – VALE DO MAIPO – CHILE 
 
 Marcelo Papa, enólogo da linha Marques de Casa Concha e Diretor Técnico da Vinícola Concha y Toro, tem 
tido amplo destaque como uma das figuras mais influentes no cenário vitivinícola chileno, sendo escolhido como 
“enólogo do ano” de 2019 pelo renomado crítico inglês, Tim Atkin.
 A Concha y Toro é uma das maiores produtoras de vinho do mundo e é a maior do Chile. Com exportação 
para mais de cem países, produz doze marcas de vinhos em dezenas de vinhedos espalhados por todo o país.
 O Marques Casa Concha Cabernet Sauvignon, tem origem nos Vinhedos Puente Alto e Pirque, D.O. Maipo, 
Vale do Maipo. Ambos os vinhedos estão próximos aos pés da Cordilheira dos Andes – Puente Alto a 650 e Pirque 
a 570 metros de altitude -, seus solos são de origem aluvial, pobres em nutrientes, pedregosos e com grande 
permeabilidade, devido à quantidade de cascalho presente no subsolo.  Considerado um tinto de médio corpo 
para encorpado e com muita fruta madura, mostrando a tipicidade dos vinhedos da D.O. Maipo. As vinhas estão 
bem próximas à Cordilheira dos Andes, sendo cultivadas na região mais fria do Maipo, originando um Cabernet 
Sauvignon com bom frescor, apesar da safra 2017 corresponder a um ano mais quente. 

Uvas: Corte de Cabernet Sauvignon (85%), Syrah (8%), Cabernet Franc (4%), Malbec (1%), Petit Verdot (1%), Merlot 
(1%).

Notas de Degustação: rubi intenso, sem sinal de evolução. Nos aromas aparecem as frutas escuras como cereja, 
cassis e amora com um toque de carvalho e tostado muito bem integrado. No paladar as notas de frutas escuras 
estão bem percebidas, num vinho com bom frescor, taninos macios (mas perceptíveis) e final de boa persistência. 
Recomendo ter uma segunda garrafa por perto.

Reconhecimentos Internacionais: 93 pontos James Suckling; 93 pontos Patricio Tapia - Descorchados; 90 pontos 
Wine Enthusiast; 90 pontos Tim Atkin; 90 pontos CellarTracker; Bronze · International Wine & Spirit Competition. Revista Adega 92 pontos.

Estimativa de Guarda: Pronto para beber, mas aguenta fácil até 2024.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas, churrasco, carne de panela, um verdadeiro curinga por se tratar de um 
Cabernet fresco e frutado. Cordeiro, picanha suína na brasa, risoto picante, medalhão de filé mignon serão ótimos acompanhamentos. Vai bem com carnes 
com molhos intensos e levemente ácidos (tomate ou vinho), ou com ervas como alecrim, tomilho e louro. Perfeito com a maioria dos queijos.

Serviço: servir entre 15 e 16ºC, numa taça grande estilo Bordeaux.

Faixa de Preço – $$

Em BH – Você poderá encontrar este rótulo em Supermercados, Delikatessens e Lojas de vinho.
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 “Cada um de nós tem seus próprios limites não apenas para doces, mas para todos os sabores.”

 Recentemente, numa Confraria Virtual com amigos de Salvador, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e Belo Horizonte, que tenho um grande prazer em participar, uma 
questão veio à tona: “Porque ao longo do tempo na taça, um vinho como o Amarone poderia ter a percepção da doçura sendo alterada?”. 
 O açúcar no vinho costuma gerar um grande mal-entendido. Todos os vinhos têm um sabor doce, mas como você pode ver, a doçura geralmente é uma questão de 
percepção.
 As papilas gustativas podem registrar cinco tipos de sensação: doce, azedo, amargo, salgado e umami. Recentemente, o sabor “Aquoso” vem sendo descrito, uma vez 
que foi provado que possuímos receptores gustativos próprios para a água. 
 Outro conceito recente é que não sentimos apenas os gostos básicos. Nosso córtex gustativo, localizado no lobo temporal, também percebe uma ampla gama de 
variações de intensidade e qualidade, formando assim um complexo leque de sabores.
 Outro ponto que gera discussões é se o sentido do paladar é sintético ou analítico. A visão é sintética: em um vinho tinto percebemos a sua cor vermelho violácea, 
por exemplo, mas não conseguimos distinguir entre a combinação de tons de amarelados e azulados que produziram a cor resultante. O olfato, por outro lado, é analítico: 
podemos perceber os diversos aromas que compõem o final de um vinho.
 No que diz respeito ao sabor, ainda não há dados conclusivos, quanto a se conseguimos realmente sentir acidez, doçura, e outros sabores em separado, ou se 
simplesmente percebemos um estímulo único e só depois racionalizamos e decompomos mentalmente a sensação.
 O processo pelo qual as moléculas causam essas sensações é extremamente complicado e não é tão importante quanto entender como essas sensações gustativas se 
relacionam entre si.
 Geralmente, a doçura do açúcar equilibra o amargor dos fenóis. Embora a relação não seja tão simples, sua percepção geral de um vinho é baseada nessas 
propriedades. Diferentes fatores influenciam a doçura; por exemplo, o álcool aumenta sua percepção de doçura.
 A vinificação é uma ciência exata, com cada componente que entra em um vinho – da levedura e conservantes à própria variedade da uva - em última análise, 
afetando o perfil de sabor eventual. E mesmo assim, cada vinho será experimentado de forma diferente por pessoas diferentes, com base em seu olfato e paladar que pode 
ser mascarado pela saliva e resíduos de sais minerais na boca. No entanto, embora os níveis de tanino, álcool e acidez desempenhem um papel significativo na doçura 
percebida de um vinho, o maior fator é o açúcar residual. Provavelmente não será surpresa para você saber que quanto mais açúcar residual houver em um vinho, mais doce 
ele será.
 Açúcar residual (geralmente abreviado para RS) são os açúcares naturais da uva deixados em um vinho após a conclusão do processo de fermentação alcoólica. Os 
vinhos secos também costumam conter algum nível de RS - geralmente para ajudar a equilibrar a alta acidez. É medido em gramas por litro, com 10 gramas por litro de 
açúcar residual, dando um nível de doçura de 1%. 
 A doçura perceptível é o nível limite de doçura que seu cérebro registra. Cada indivíduo possui um valor limite diferente; o mais agudo será em torno de 0,2% de 
açúcar por volume. No entanto, a maioria das pessoas começa a perceber a doçura em torno de 1%.
 Um dado interessante neste sentido é que o bebedor de vinho médio geralmente não consegue detectar níveis de doçura abaixo de 1,5%, enquanto provadores 
treinados podem estimar a doçura em cerca de 0,2%!
 Os produtores de vinho devem levar em consideração as diferenças individuais de limiar para o produto final. Além disso, os produtores de vinho devem prestar muita 
atenção aos tipos de açúcares do vinho. Açúcares diferentes induzem respostas diferentes, e estas são baseadas na estrutura molecular.
A PERCEPÇÃO DE GOSTO DE AÇÚCARES EM UM NÍVEL MOLECULAR - O fenômeno da doçura do açúcar é percebido em um nível macro, mas seus fundamentos são 
construídos em nível molecular. As moléculas de açúcar têm a fórmula básica de (CH2O) n. O açúcar mais comum e importante, a glicose, tem a fórmula C6H12O6. A 
química do açúcar é de extrema importância na percepção da doçura.
 Os açúcares tendem a se unir para formar longas cadeias. Isso é benéfico para os organismos por uma série de razões; sendo o armazenamento e a manutenção da 
osmolaridade os mais importantes.

“QUANDO O AÇÚCAR NO VINHO PODE 
GERAR PERGUNTAS INTERESSANTES” 

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 A percepção da doçura depende do tamanho das moléculas de açúcar. Na percepção do paladar, você percebe a frutose como o açúcar mais doce, depois a glicose. 
Isso ocorre porque eles são moléculas de açúcar individuais. À medida que as moléculas de açúcar se unem, sua doçura percebida diminui. É por isso que os carboidratos 
(longas cadeias de açúcares) não têm gosto doce.
 O mecanismo por trás deste resumo, mas simples em princípio; no nível molecular, suas papilas gustativas têm sensores que se adaptam a moléculas específicas. Assim 
que uma molécula se liga a esses sensores, um sinal é enviado ao seu cérebro e você percebe conscientemente a “doçura”. Isso é relevante porque polímeros maiores de 
glicose (longas cadeias de açúcares) não se encaixam nesses receptores.
 Faz sentido, então, que os menores açúcares sejam os mais doces. E os carboidratos de cadeia longa, como os das batatas, não são. 
 Quantos de nós pensam que uma Coca é menos doce do que o Riesling médio ou vinho doce? Você ficaria surpreso em saber que a Coca tem aproximadamente o 
mesmo nível de açúcar, a 108 g / L, que alguns dos vinhos de sobremesa mais doces? Por exemplo, um Tokaji Aszu de 5 puttonyos tem 120 g / L de açúcar residual (um 
Tokaji Aszu de 4 puttonyos tem 90). 
 Todos esses vinhos (e a coca) têm um sabor doce, mas como você pode ver, a doçura geralmente é uma questão de percepção. O amargor, como a cafeína nos 
refrigerantes, ou taninos no vinho, reduzirá a percepção do açúcar. O mesmo acontece com a acidez. Daí o delicioso ácido fosfórico na sua Coca-Cola e a importância da 
acidez natural no vinho.
 Em algumas degustações técnicas, costumo usar a limonada como exemplo desse equilíbrio delicado. O ácido (azedo) dos limões é equilibrado pela doçura do açúcar. 
Muito de um ou de outro e você terá uma limonada muito azeda ou muito doce - para a sua percepção. Ofereça a mesma limonada para outra pessoa, e poderá estar 
perfeito para ela. Cada um de nós tem seus próprios limites não apenas para doces, mas para todos os sabores.
 Para um Riesling bem equilibrado, ou qualquer vinho com açúcar residual, a chave é um equilíbrio cuidadoso entre o doce e o azedo, que muitas vezes traduzimos 
como os elementos de maciez e de dureza num vinho. Este ato de malabarismo vínico é um dos mais difíceis na vinificação e nem todos acertam. Então, por que os vinhos 
brancos mais doces raramente recebem o respeito que podem merecer? Fale sobre vinhos doces decentes e a conversa quase sempre salta para os vinhos de sobremesa 
surpreendentes do mundo, ignorando aqueles com menos açúcar.
DE ONDE VEM O AÇÚCAR NO VINHO? - O açúcar no vinho é chamado de açúcar residual, ou RS, e não vem do xarope de milho ou do açúcar granulado, mas dos 
açúcares naturais encontrados nas uvas viníferas para fazer vinho, que incluem frutose e glicose. Durante a vinificação, as leveduras normalmente convertem todo o açúcar 
em álcool, tornando o vinho seco. No entanto, às vezes nem todo o açúcar é fermentado pelas leveduras, deixando um pouco de doçura restante.
A DOÇURA NO VINHO CRIA ALGO DE ESTILO OU CLASSE DE VINHO? - Percepção de novo, só que desta vez a percepção não é sobre o sabor mas sim sobre a “classe” 
do vinho. Existe uma escala de classes na mente da maioria das pessoas sobre o vinho que geralmente está relacionada ao preço. Os que estão no topo são vinhos secos 
ou os raros e caros vinhos de sobremesa. 
 Os vinhos na parte inferior da pirâmide geralmente estão cheios de açúcar residual, mascarando os seus ingredientes baratos. Estes vinhos são comercializados para 
quem se preocupa mais com o álcool do que com o sabor. Os vinhos doces que estou defendendo pertencem a uma classe esquecida.
 Vinhos brancos ou tintos baratos são conhecidos por mascarar o sabor de uvas de qualidade inferior com açúcar residual. Então, não tenha vergonha de seu amor 
por vinhos mais doces.
 Podemos citar vários rótulos de ótima qualidade feitos com as uvas Riesling, Gewürztraminer e Muscat e a maioria das pessoas irá imediatamente presumir que você 
está falando sobre vinhos mais doces. E embora possamos estar realmente falando sobre vinhos mais doces neste caso, essas uvas também se destacam por belíssimos vinhos 
secos. 
 Por causa do medo do açúcar, sinto que muitos vinicultores trabalham muito para fazer vinhos secos a partir dessas variedades, fermentando a doçura que tantas vezes 
é a fonte do encanto destes vinhos. Não se envergonhe de seu amor por vinhos mais doces, não importa a variedade de uva. E se ainda não se encantou com um belo vinho 
suave, está mais que na hora de provar um bom Riesling, Gewürztraminer ou um Muscat!
COMO POSSO SABER QUANTO RS CONTÉM MEU VINHO? - A resposta curta é: você não pode - pelo menos não facilmente! 
 Uma vez que o vinho não é obrigado a incluir informações nutricionais em seu rótulo, não há razão para os produtores adicionarem detalhes sobre o teor de açúcar. 
Dito isso, com exceção de alguns casos ocasionais, qualquer açúcar encontrado em um vinho – seco ou doce - normalmente ocorrerá naturalmente, e não como o açúcar 
frequentemente mencionado em histórias de terror de aditivos encontrado nas notícias de fraudes nas produções de vinhos.
 Creio que ao longo do tempo na taça e na medida em que vamos bebendo as percepções podem ir alterando, até mesmo por ação do álcool sobre as papilas 
gustativas. Um vinho muito ácido, por exemplo, pode ser intragável. Outro, com a mesma acidez, mas também com alto teor de doçura, pode ser delicioso. A percepção dos 
sabores depende do ambiente dos receptores gustativos.
 Isto ocorre porque, quando provado, o vinho atinge os receptores gustativos à medida que é dissolvido pela saliva. Esta reação química varia imensamente conforme 
a composição do vinho, o que mudará a dinâmica e a velocidade de todo o processo.
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 A percepção do sabor também sofre a ação da fadiga. Um mesmo vinho parecerá mais ou menos doce, tânico ou ácido, dependendo do que foi servido antes ou junto 
com ele - como um prato harmonizado, por exemplo. 
 É comum dizer que a melhor maneira de valorizar um vinho é servir outro mais simples antes. Por isso, a ordem correta do serviço de vinhos em uma degustação é 
fundamental, sempre mantendo um crescente, pois um sabor mais forte irá impregnar as papilas gustativas e influenciar na avaliação do vinho seguinte. 
COMO ENTENDER O ESTILO AMARONE? - Vinhos de sobremesa feitos de uvas passificadas são algo comum no mundo dos vinhos, mas vinho seco tinto feito a partir de 
uvas passificadas, tem no Amarone a única referência mundial neste estilo.
 Enquanto o Valpolicella é feito como a maioria dos vinhos tintos secos, com suas uvas esmagadas logo após a colheita, iniciando o processo de fermentação, para a 
produção do Amarone, as uvas só serão esmagadas quatro meses depois. Isso por que durante esses 120 dias, as uvas ficam em esteiras secando, encolhendo, concentrando 
o açúcar, e se transformando em uvas (quase) passas, perdendo 35% do seu peso (processo que se chama em italiano, appassimento). Logo, as uvas colhidas nas duas 
primeiras semanas de outubro (a colheita do Valpolicella acontece no fim de setembro quando as uvas estão menos maduras) só serão esmagadas no fim de janeiro ou 
começo de fevereiro do ano seguinte.
 Para se ter uma ideia, em alguns produtores uma taça de vinho precisa de cachos de uma videira inteira ou até mais. Pode acontecer que durante o appassimento 
o fungo da Botrytis cinérea ataque as uvas tintas, danificando os compostos de cor que resulta em vinhos com coloração que tende ao castanho, apesar disto criar alguns 
Amarones botritizados muito interessantes.
 Dizem que o Amarone della Valpolicella teria surgido como um Recioto (que é um vinho doce de sobremesa feito de uvas pacificadas na região do Vêneto, na Itália) 
que deu errado, sendo fermentado por tempo maior que o usual, resultando em um vinho totalmente seco e com acentuado amargor final, e disto veio o nome Amarone 
(amargo em italiano é amaro). 
 O aparecimento do Amarone no mercado é recente, pois foi apenas a partir da década de 1950, que alguns produtores locais começaram a investir especificamente 
nessas versões secas. Com o tempo, o sucesso dos Amarones della Valpolicella inspirou produtores, aqui e ali, a fazerem vinhos secos (ou quase secos) de uvas desidratadas 
mundo afora.
 Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet e minhas considerações)
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“O LEGADO DE STEVEN SPURRIER” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 14/05/2021

 Promotor do “Julgamento de Paris” colocou em discussão muitas questões e 
fez os produtores franceses se mexerem. 
 O fato de os tintos franceses escolhidos para encarar os californianos no 
“julgamento de Paris”, em maio de 1976, terem vindo em grande parte da safra de 
1970 (Mouton Rothschild, Haut Brion e Montrose, fora o Léoville las Cases, de 1971), 
que se caracterizava por taninos mais duros e evidentes, foi usado como atenuante 
para o placar desfavorável, já que os Bordeaux estariam muito jovens para serem 
provados naquele momento. Era de se operar uma inversão no resultado no futuro, 
mesmo porque também se questionava, então, a capacidade de envelhecimento dos 
vinhos americanos. 
 Várias degustações independentes foram feitas nos anos seguintes com os 
mesmos vinhos, inclusive uma em Nova York, em 1986, só com os tintos, assistida por 
Steven Spurrier, confirmando dois californianos na frente, o Clos du Val 1972 seguido 
do Ridge Montebello 1971. O melhor tira-teima, em todo caso, foi o realizado no 30º 
aniversário do evento original. Mas não foi apenas uma reedição. O Julgamento de 
Paris Il aproveitou para colocar em discussão muitas outras questões que apareceram 
nesse meio tempo. 
 Uma das mais importantes era a existência de duas escolas na análise de um 
vinho, opondo europeus e americanos, tema especialmente pulsante na época. Os 
primeiros, culturalmente, desde sempre se acostumaram a priorizar a elegância e 
a harmonia do vinho, condições essenciais para que tintos e brancos sejam mais 
palatáveis e desempenhem sua função maior. Não era o padrão de Robert Parker e 
outros críticos americanos, que dando ênfase a uma.. Leia a reportagem completa em: 
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-promotor-do-julgamento-
de-paris-fez-os-franceses-se-mexerem.ghtml

“ZODÍACO DOS VINHOS: TOURO” 
- MIRIIAM AGUIAR

MONITOR MERCANTIL - 14/05/2021

 Touro é um dos signos do elemento Terra, que concretiza e torna mais duráveis 
as conquistas do Fogo. Realismo, perseverança e materialismo são características 
alinhadas com os signos de Terra. Além de ter como elemento natural a Terra, o 
planeta regente de Touro é Vênus, segundo planeta do sistema solar, em média o 
mais próximo da terra (o que depende das órbitas), e, ainda, o mais quente e o mais 
brilhante.
 Na mitologia romana, Vênus corresponde a Afrodite da mitologia grega, Deusa 
do Amor e da Beleza. Vênus é considerado um planeta do tipo terrestre ou telúrico, 
pela sua similaridade quanto ao tamanho e massa da Terra. Apesar de Mercúrio 
estar mais perto do Sol, Vênus tem uma superfície mais densa, que acumula mais 
calor. Isso reforça o caráter de fixação do signo de Touro. O taurino busca rotina, 
estabilidade e relações sólidas, mas tem o perfil caloroso e atraente de sua deusa 
inspiradora. O seu calor é direcionado ao acasalamento, é o calor da terra, que 
nutre e fecunda.
 A imagem que me vem da passagem de Áries a Touro é de alguém que, cansado 
da vida intempestiva, busca um abrigo, recolhe o fruto de suas conquistas e vai 
descansar, comer, dormir e amar. Guloso, sexual, possessivo, teimoso e preguiçoso, 
estes são alguns dos estereótipos do taurino, que também remetem ao perfil parrudo 
do animal representativo.
 Vamos aos vinhos? Continuamos a falar de vinhos tintos, que são mais 
calorosos, para esse filho de Vênus e Terra. A estrutura de um vinho taurino vem 
especialmente do álcool, que se ressalta diante de uma acidez mediana (diminui em 
climas mais solares) e provoca mais sensação de untuosidade em contato com notas 
de frutas adocicadas. O tanino está presente, mas é macio, preservando a volúpia 
envolvente do conjunto.
 A espanhola Garnacha (Grenache na França) ocupa o primeiro decanato 
taurino, afinal não podia faltar a Espanha no repertório de um Touro. Mais tardia 
para amadurecer, ela gosta de estar perto do sol, como na região mediterrânea 
da França, da Espanha e da Itália, onde se chama Cannonau. Ali ela acumula 
açúcar, fazendo um vinho potente em álcool, mas com estrutura tânica menor em 
relação a seus parceiros de corte. Tem aromas adocicados de frutas vermelhas, 
ameixa seca e especiarias doces. Ainda tem um pouco do ímpeto ariano andarilho, 
principalmente se motivado pelas suas paixões (que são muitas): Syrah, Mourvèdre, 
Tempranillo, Graciano, Carignan etc... Leia a reportagem completa em: https://
monitormercantil.com.br/zodiaco-dos-vinhos-touro/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-promotor-do-julgamento-de-paris-fez-os-franceses-se-mexerem.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-promotor-do-julgamento-de-paris-fez-os-franceses-se-mexerem.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://monitormercantil.com.br/zodiaco-dos-vinhos-touro/
https://monitormercantil.com.br/zodiaco-dos-vinhos-touro/
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“NOS COPOS E TAÇAS, O VERMUTE VOLTA A GANHAR PROTAGONISMO” -  MARCEL MIWA
NEOFEED - 16/05/2021

 Com uma nova geração de vermutes importados de produtores que apostam na qualidade, o Brasil é um dos países que está reforçando a procura pela bebida, cujo 
consumo global cresceu, em média, 16% nos últimos dois anos.
 Mais conhecido por ser o ingrediente de drinques clássicos como Negroni, Manhattan ou o Dry Martini, o vermute vem ganhando cada vez mais protagonismo nos 
copos e taças.
 Esse ‘renascimento’ vem na esteira de produtores renomados, que estão apostando na qualidade do vinho base e na complexa combinação dos botânicos infusionados, 
seguindo a bem-sucedida onda surfada pelos gins.
 Essa nova posição é atestada pelos números. Segundo o instituto de pesquisa britânico IWSR, nos dois últimos anos, o consumo mundial de vermute cresceu, em 
média, 16%. Até 2027, deve ser um mercado global de US$ 15,7 bilhões, de acordo com estimativa da Grand View Research.
 O mercado brasileiro está em linha com essa tendência. Por aqui, um dos grandes casos de sucesso recente é o do vermute francês Lillet, produzido na região de 
Bordeaux, que chegou ao Brasil pela Brand Factory (Pernod Ricard Brasil).
 O Lillet foi criado no século XIX, utilizando o vinho branco de Bordeaux e amadurecido em barricas de carvalho por cerca de seis meses. Em 2020, as vendas ao 
mercado brasileiro do vermute francês registraram um crescimento superior a 60%.
 Outro destaque no Brasil é a Rey Fernando de Castilla, vinícola histórica de Jerez, que lançou seu vermute em junho de 2016, utilizando um blend de Oloroso, com 
idade média de oito anos de envelhecimento e infusionado com 27 botânicos.
 Jan Petersen, enólogo e sócio da vinícola, comenta que os vermutes de Jerez passaram pela mesma crise dos vinhos de Jerez nas últimas décadas, quando o foco 
migrou para a produção de grandes volumes, deixando de lado a qualidade.
 “É uma lição que trazemos para os vermutes de Jerez também: manter o foco na qualidade do produto para não repetirmos os erros do passado”, diz Petersen.
Segundo a Casa Flora, importadora dos produtos de Rey Fernando de Castilla no Brasil, o vermute da vinícola registrou um crescimento de 15% nas vendas em 2020.
 Influenciada pelo sucesso espanhol, a restauratrice Cristiana Beltrão, do carioca Bazzar, criou o seu vermute após comentário de um amigo e cliente catalão. “Há dois 
anos, ele falou sobre o fenômeno do vermute em Barcelona, onde se cunhou o termo vermuteo, em associação ao tapeo”, conta Cristiana Beltrão. “O costume de sair para 
beber vermute já estava tão presente quanto sair para comer tapas”
 O Bazzar lançou seu vermute neste ano, utilizando apenas produtos brasileiros (vinho da Serra Gaúcha e botânicos da região Sudeste). Segundo a restauratrice, a 
previsão mais otimista era que as garrafas produzidas durassem um mês. Mas, em poucos dias, elas já se esgotaram.......................
 Hoje, tanto a fortificação quanto o anisado podem ser atenuados, dando maior amplitude de expressões aos vermutes. Para valorizar e perceber a boa qualidade dos 
vinhos e botânicos utilizados, estes novos vermutes podem ser bebidos apenas gelados, como um vinho branco, ou com algumas pedras de gelo da taça... Leia a reportagem 
completa em: https://neofeed.com.br/blog/home/nos-copos-e-tacas-o-vermute-volta-a-ganhar-protagonismo/
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“VINHO E QUEIJOS” -  HUGH JOHNSON
DECANTER - 11/2012

 Não consigo me lembrar de um jantar de classe média inglês em que ninguém levantou a questão do queijo ser servido antes da sobremesa, ou se a sobremesa 
deveria vir antes do queijo. Você não pode com certeza dizer isto na Inglaterra, mas na França ... você termina seu tinto com o queijo”. 
 Tivemos convidados bastante irritados por não comerem seu pudim de verão logo após a carne e dos vegetais. Mas a tradição é uma coisa poderosa em questões de 
gosto; pensamento novo baseado em gostos reais, mensagens das papilas gustativas, é subversivo ou um desafio intelectual que o deixa cansado de contemplar.
 Conclusão: é tenso servir o queijo primeiro, e considerado “quadrado” por servir queijo por último. É muito tenso, pelo menos entre nossos conhecidos, sugerir que o 
vinho branco é uma aposta mais segura do que o tinto. No estágio de queijo, a sensação vai, passamos do branco e passamos do tinto, e quem vai lavar mais uma porção 
de taças?
 É verdade que a convenção da tábua de queijos complica as coisas - como um banquete chinês onde nem tinto nem branco combinam com todos os pratos. Por 
que fazemos isso com queijo, afinal? Não tenho nada contra uma seleção de vegetais frescos, cenouras com espinafre com feijão e menos ainda contra uma cornucópia 
de frutas, mas por que os queijos - cada um aos olhos de seu criador uma obra de arte - são colocados juntos em um prato, cremoso com picante, macio com duro com 
crocante e granulado? O que reblochon tem a ver com gouda ou maroilles com roquefort? Eles nem vêm dos mesmos animais. Você serviria o seu Nuits-St-Georges com 
uma pitada de Barbera e um toque de Frontignan?
 Certamente melhor encontrar um grande cheddar de fazenda, brie derretido ou um stilton e servi-lo sozinho na glória com pão, biscoitos, aipo e um prato de 
manteiga. E com ele um vinho para iluminar o queijo.
 Com cheddar, Châteauneuf-du-Pape; com brie, recém-envelhecido Borgonha ou Graves brancos; com Stilton, Tawny Port ou Maury. Com roquefort suculento e 
salgado, uma taça de Sauternes. Com queijo de cabra branco, um Sancerre. Não é um curso completo e seu complemento, onde quer que venha na refeição?
 Mas uma tábua de queijos se torna uma mala de viagem de diferentes sabores ricos, salgados, ácidos, fortes ou insossos, e você precisa de um caráter unificador no 
vinho; algo não muito sutil que é fresco e apetitoso após cada garfada. O tanino raramente é uma boa ideia, a acidez sempre. Pode ser tão rápido quanto um Sauvignon 
Blanc, tão resistente quanto um Riesling ou embrulhado em mel em um Sauternes ou Tokaji Aszu. Alguns Sherries vão muito bem e Savennières pode levar o queijo a 
outro nível. Mas não acredite apenas na minha palavra; esta noite é a noite... Leia a reportagem completa em: https://www.decanter.com/wine-news/hugh-johnson-
november-2012-column-24854/
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“CHENIN – UMA MARAVILHA TRANS-HEMISFÉRICA”  - JANCIS ROBINSON
JR – 15/05/2021

 
 Chenin Blanc pode muito bem ser a uva de vinho branco mais subestimada do mundo. Faz vinhos com alto teor de acidez que geralmente demoram um pouco para 
se desenrolar e mostrar seu vigor. Mas com o tempo em garrafa os vinhos podem se manter com os melhores vinhos brancos do mundo e, o que é crucial, continuam a 
melhorar por décadas - um verdadeiro sinal de qualidade.
 A casa francesa de Chenin Blanc é Vouvray, no Vale do Loire e, nos velhos tempos frios, antes do aquecimento do verão francês, os jovens Vouvrays podiam ser um 
trabalho árduo. Os produtores mais comerciais deliberadamente garantiam que continham um pouco de açúcar para contrabalançar a acidez, o que significava que muitos 
bebedores de vinho - a brigada anti-açúcar - não levavam Vouvray ou Chenin Blanc a sério.
 A África do Sul tem ainda mais Chenin Blanc plantada do que Loire - na verdade, é a uva mais plantada lá. Isso não ajudou em nada sua reputação no final do século 
passado, quando muitos produtores de vinho sul-africanos a consideraram simplesmente como uma uva burra de carga e freqüentemente se inclinaram a substituí-la por 
uma importação francesa mais moderna e mais recente, como Sauvignon Blanc ou Chardonnay.
 Mas, nos últimos 20 anos, houve uma revolução na forma como Chenin é visto na África do Sul. O produtor de vinho Ken Forrester teve um papel importante nisso. 
Quando ele comprou uma fazenda de vinho estabelecida em Stellenbosch em 1993, ele, excepcionalmente, recusou-se a arrancar o Chenin e tem alimentado a reputação 
do sul-africano Chenin desde então.
 “Eu certamente não tinha ideia de como Chenin poderia e iria reescrever o manual para a África do Sul”, disse ele em um e-mail quando o questionei sobre a história 
recente do Cabo Chenin. “Estou tão emocionado em ver todos os vinhos brilhantes e em conhecer as próximas gerações de jovens produtores de vinho que simplesmente 
parecem não dar valor a Chenin. Eles não sabem que o mercado não estava interessado em Chenin. Eles nunca ouviram meu vizinho no final da década de 1990, que não 
me disse de forma tão jocosa: “se você acha que pode usar carvalho francês em Chenin, terá que usar sua passagem de volta e voltar para Joanesburgo!” Parece que esses 
garotos e garotas mais jovens simplesmente assumem que sempre foi a uva favorita para a excelência. É realmente um conto de fadas moderno que se torna realidade! ‘
 Forrester ajudou a fundar a Associação Chenin Blanc da África do Sul em 2000 e três anos depois garantiu a participação da África do Sul no concurso de vinhos 
Rendezvous du Chenin na França, na Abadia de Fontevraud, no Loire.
 Mais ou menos na mesma época, Bernard Germain, com quem Forrester estagiou no final da década de 1990, foi o palestrante principal em um simpósio de Chenin 
organizado pela Forrester na África do Sul. Germain semeou as sementes do que viria a ser um dos vinhos mais famosos do país, a mistura Palladius da família Sadie, à 
base de Chenin, que colocou as vinhas não irrigadas da região vinícola do interior de Swartland no mapa. _ Lembro-me da presença de Eben Sadie e de suas palavras para 
mim naquele dia. Ele disse que estava tão animado que quase quis virar a mesa e gritar!!
 Chenin Blanc está tão bem estabelecido agora com os maiores produtores de vinho da África do Sul que 45 deles participaram do primeiro congresso internacional 
dedicado à uva realizado em Angers, no Loire, em julho de 2019. Eles conseguiram escapar do inverno e seguir para o hemisfério norte para comparar as versões dos dois 
países desta uva esquecida. Na foto acima, Andre Morgenthal do The Old Vine Project (à esquerda) é apenas um dos sul-africanos introduzido na Ordre de la Chantepleure 
de Vouvray durante a viagem.
 Muitos dos melhores e (agora) mais admirados vinhos sul-africanos são baseados em Chenin Blanc, particularmente no rico legado de vinhas velhas do mato do país. 
Agora é fácil identificar esses vinhos graças aos selos especiais Certified Heritage Vineyards em gargalos, concedidos pelo Old Vine Project da África do Sul. Ela registrou 
quase 2.000 ha (4.900 acres) de vinhas Chenin Blanc com mais de 35 anos, algumas delas com 80 anos.
 Quer se trate da idade da videira ou do clima mais quente, os chenins sul-africanos tendem a ser um pouco mais carnudos e com maturação mais precoce do que 
os do Loire, mas também podem continuar a evoluir em garrafa por 10 anos facilmente e alguns deles por 20 - um verdadeiro sinal de qualidade do vinho. Eben Sadie diz 
que até mesmo sua safra de estreia em 2002 ainda está em boa forma. (Muitos borgonhes brancos de 2002, por exemplo, parecem muito frágeis.)
 Tenho pensado muito em Chenin recentemente porque, estimulado por um pedido de um leitor, acabei de provar 40 Chenins, de 2019 a um impressionante 2002, 
feito por um mestre da uva do Loire, o esplendidamente chamado Jacky Blot, do Domaine de la Taille aux Loups.
 Ele não precisava agitar uma bandeira para Chenin em seu território; há muito era reverenciada como a uva preferida. Seu aceno de bandeira era para seu nome. 
Montlouis é o vizinho menor de Vouvray e sempre foi considerado inferior a ele. Mas Blot trabalhou tão duro e com resultados tão consistentemente bons que se tornou um 
dos produtores mais admirados em qualquer lugar..............................
 Chenin Blanc também é uma das variedades de uva de vinho mais versáteis. Como Chardonnay, Chenin faz um ótimo vinho espumante. A alta acidez ajuda. Como 
Sauvignon Blanc e Sémillon, também produz vinhos doces de alta qualidade. Não consigo pensar em nenhuma outra variedade de uva a partir da qual uma grande 
diversidade de estilos de vinho possa ser feita... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/chenin-transhemispherical-marvel
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DATAS DO ROTEIRO SERÃO DETERMININADAS ASSIM QUE AS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS 
MELHORAREM - VAMOS AO ... VALE DO SÃO FRANCISCO

 Atualmente a vitivinicultura no Vale do São Francisco conta com cerca de 400 hectares de vinhedos, que produzem aproximadamente de 4 milhões de 
litros de vinhos finos tranquilos e espumantes por ano. 
 O vinho do Vale do São Francisco representa 15% da produção nacional. O clima semiárido, com temperatura média anual de 26ºC e índice pluviométrico 
de 550m concentrado nos meses de janeiro a abril, permite a produção de uvas durante o ano todo, sendo possível colher entre duas e três safras anualmente. 
Nesta produção, 70% dos rótulos são espumantes, 29% são vinhos tintos e 1% são de vinhos brancos. 
 Roteiro Final e Valores em construção. 

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA - 20.SET A 05.OUT.2021

 2021 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da SICÍLIA E MALTA. A Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, separada da Itália apenas pelo 
Estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos que começaram a ser produzidos na região 
ainda no século VIII A.C, quando chegaram os primeiros gregos com a intenção de construir colônias.
 A Sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. Em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 A ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a Sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 Não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de Agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
Olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de 
Palermo, além do próprio Etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na Sicília. Na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
Não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro Antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda Itália. Do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com Etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da Europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.
 Há também Siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e Arquimedes (que aliás, nasceu em Siracusa).

 A ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice 
pluviométrico, proporcionando condições ideais para o cultivo de videiras. Além das uvas e do vinho, a região exporta 
cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. A Sicília é uma ilha vulcânica, com ventos 
fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). Uma experiência imperdível, 
adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 
  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da Europa. 
Enquanto produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro 
boom em termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 
  Os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma 
enorme curiosidade. Em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho 
independente do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. O que é surpreendente em 
Malta é que, para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 Segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua 

individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para tintos e rosés) são cultivares de 
uvas costeiras resistentes à filoxera. As videiras têm idade indeterminada, provavelmente com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco 
e cultivadas no método tradicional de vaso.
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

WINE COMPRA CANTU IMPORTADORA POR R$ 180 MILHÕES E REFORÇA B2B
 Com mais de 15 anos de operação, a Cantu conta com uma presença regional forte, com mais de 15 mil pontos de venda e 11 mil clientes, além de 
distribuir vinhos como Suzana Balbo, Sutter Home, Ventisquero, Quinta de Bons Ventos, Ramon Bilbao, Yellow Tail e Chilano.
A operação de comércio eletrônico de vinhos Wine está comprando a Cantu Importadora, em um negócio de R$ 180 milhões, segundo fato relevante publicado 
em seu site de relações com investidores.
 Com mais de 15 anos de operação, a Cantu conta com uma presença regional forte, com mais de 15 mil pontos de venda e 11 mil clientes que “agregarão 
potência e capilaridade ao negócio B2B da Wine”, de acordo com o fato relevante – a crítica de vinhos Suzana Barelli foi a primeira a divulgar a transação em 
seu Instagram.
 Atualmente, a Cantu opera com marcas exclusivas, como Suzana Balbo, Sutter Home, Ventisquero, Quinta de Bons Ventos, Ramon Bilbao, Yellow Tail e 
Chilano.
 Segundo o comunicado, a Cantu se manterá como uma operação independente, com a participação de Peterson Cantu, que é o presidente da importadora 
que tem filiais em Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de um armazém principal localizado em Santa Catarina.
 A Wine, que tem entre seus sócios a Península, de Abilio Diniz, e a EB Capital, está comprando 100% da Cantu. A primeira parcela de R$ 54 milhões será 
paga na data do fechamento do negócio. E os R$ 126 milhões restantes serão pagos em duas parcelas iguais, sendo a primeira delas em março de 2024 e a 
segunda em julho de 2024, sujeitos a determinados ajustes em operações dessa natureza.
 A Wine tinha planos de abrir o capital, mas desistiu da oferta optando por pedir registro de companhia aberta. A empresa se prepara para fazer em breve 
uma oferta restrita de acordo com a instrução 476. A meta, segundo apurou o NeoFeed, é captar por volta de R$ 700 milhões.
 A oferta 476 não envolve a análise pela CVM e a divulgação de prospecto. Em contrapartida, é restrita aos investidores profissionais e a um número de 
75 participantes, dos quais, apenas 50 podem concluir o investimento.
 A operação online de vinhos também tinha intenção de fazer uma emissão de debêntures de R$ 120 milhões, cujos recursos seriam usados em aquisições, 
segundo entrevista de Marcelo D’Arienzo, CEO da Wine, publicada pelo NeoFeed, em março deste ano.
 “Estamos olhando desde ativos no mercado offline, com capilaridade para nos aproximar do consumidor, até negócios que acelerem a nossa plataforma 
de tecnologia”, disse D’Arienzo, na ocasião. “O mercado de vinhos vai passar por uma consolidação e somos um player óbvio para liderar esse processo.”
 Em 2020, o faturamento da Wine cresceu quase 40%, para R$ 450 milhões. No ano passado, o mercado brasileiro de vinhos registrou um crescimento 
de 31% em volume, com a venda de 501,1 milhões de litros, segundo a consultoria Ideal.
 O clube de assinatura de vinhos da Wine representou mais de 40% da receita e fechou 2020 com 240 mil assinantes. Entre outros benefícios, todos os 
planos disponíveis dão direito a um pacote mensal com vinhos indicados e descontos de 15%.
 O restante da receita da Wine está dividida entre vendas avulsas no e-commerce, lojas físicas, segmento B2B e aquelas realizadas pelo aplicativo da 
empresa, que somava mais de 1 milhão de donwloads e respondia por mais de 60% das vendas digitais... Leia mais em: https://neofeed.com.br/negocios/
wine-compra-cantu-importadora-por-r-180-milhoes-e-reforca-negocio-b2b/ (Fonte – NEOFEED – Ralphe Manzoni Jr. – 16/05/2021).

ESTRELAS E CELEBRIDADES À PROCURA DOS ROSÉS DE PROVENCE
 Mesmo que a transação seja contestada por outro comprador, George Clooney adquiriu uma propriedade com alguns hectares de vinhas em Brignoles.
Em destaque desde o anúncio da chegada iminente do ator norte-americano George Clooney, os vinhedos de Var, na Provence, atraem cada vez mais capitães 
da indústria motivados por um retorno às terras, o que não exclui uma dose de cálculo econômico.
 Jean-Louis Croquet, 78, que fez fortuna nas pesquisas com o TNS Sofres, é um dos precursores. Viticultor a tempo inteiro depois de ter vendido o instituto, 
comprou o Château Thuerry em 1998, localizado numa área de 400 hectares perto do parque natural regional Haut-Var-Verdon. “Quando temos apenas uma 

VINHO E CULTURA
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ambição que se chama felicidade, estamos com 95%”, diz ele, contemplando sua fazenda templária do século XIII.
 Ex-estatístico, classifica os novos viticultores, cada vez mais numerosos que chegam ao Var, em duas categorias: “Os que têm caixa para investir e 
verdadeiros amantes do vinho, dos quais faço parte”.
ADEGA DE CATEDRAL ULTRAMODERNA - Sua propriedade, no final de uma longa estrada na floresta, produz 150.000 garrafas por ano e recentemente 
experimentou vinho natural. O porão ultramoderno da catedral foi enterrado sob um terraço verde. Tratores guiados por satélite cruzam o vinhedo.
 “Recebi dezenas de propostas desde o início do ano, incluindo a LVMH, que caça como um louco”, disse ele. Apesar da pandemia, o vinhedo Var e suas 
quatro denominações de origem controlada (AOC) - Bandol, Côteaux varois em Provence, Côtes de Provence, Côteaux d’Aix-en-Provence - está em ascensão: 
melhor progresso francês na França. ‘ exportar em 2020, movimentando-se no mercado por 20 anos e um terreno mais barato que os grandes vinhos de 
Bordeaux ou da Borgonha.
 No início de 2021, a Maison Chanel ganhou fama com a compra de uma segunda propriedade na ilha de Porquerolles (a propriedade de Perzinsky). Em 
frente, o gigante de luxo LVMH comprou em 2019 um dos 18 campos classificados da Provença, o Château du Galoupet em La Londe-les-Maures.
 “Há grandes grupos que querem dominar o mercado do rosé porque viram que é um negócio fabuloso que está a ser trabalhado com muito marketing. 
Posso dizer que não sou vendedor, o preço sobe”, nota O Sr. Croquet, que tem como vizinho o bilionário britânico James Dyson.
MERCADO MUITO ATIVO - O mercado está “muito ativo” e principalmente impulsionado por investidores franceses, confirma Adam Dakin, da agência 
especializada Wine Objectives. Isabelle Maligne, sua colega da Vinea Transaction, estima que “um bom terço” das propriedades provençais mudaram de mãos 
em 20 anos. “Um terço das superfícies talvez”, comenta o Sr. Dakin.
 Em qualquer caso, ambos o certificam: sim, é melhor ter amor pelo vinho para começar, mas os compradores também têm outros motivos ocultos. A vinha 
permite reciclar os lucros da venda de uma empresa para os tributar.
 Em um mapa, a Sra. Maligne coloca alguns dos líderes empresariais que ela instalou: o relojoeiro de luxo Richard Mille em 2019, a caxemira Eric Bompard 
em 2014, o fundador da provedora de telecomunicações Itancia Yan Pineau em 2011, bem como o especialista em imóveis de escritórios bilionário britânico 
Mark Dixon.
 Seu colega tem sua própria lista de chefões desembarcados no vinhedo: o industrial de charcutaria Michel Reybier (Cochonou, Aoste e Justin Bridou) que 
em 2020 assumiu o domínio do magnata americano Tom Bove, o produtor de TV Stéphane Courbit em 2019, King de Crisps William Chase (Tyrells Crisps).
SEM LIMITES - Nesta corrida pelos hectares, os profissionais do vinho não ficam de fora. Os champanhes Bruno Paillard abriram caminho em 1995 em Saint-
Antonin-du-Var, antes dos gigantes do comércio de vinhos como Castel, Chapoutier, Mora, Magrez, Béjot, Aegerter, etc.
 No mundo agrícola, a LVMH chega a se preocupar: “Se amanhã Bernard Arnault se expandir mais, ele vai definir o preço do vinho”, estremece um 
viticultor que prefere o anonimato.
 “Faz as pessoas falarem da denominação e puxa a qualidade para cima”, cumprimenta Luc Nivière, 56, representante da 4ª geração do Domaine des 
Trois Terres, perto de Brignoles. “Mas se amanhã eu quiser comprar um hectare de videira, é um problema porque esses caras não têm limite”, disse ainda 
maravilhado com o trabalho “faraônico” realizado não muito longe pelo milionário Jean-Louis Bouchard no Château de Fontainebleau na Provença.
 E em breve poderá ter mais um vizinho VIP: mesmo que a transação seja disputada por outro comprador, George Clooney adquiriu um domínio com 
alguns hectares de vinhas em Brignoles, a poucos quilômetros dos de George Lucas e Brad Pitt e Angelina Pretty one. Quem mais?...Leia mais em: https://
www.larvf.com/stars-et-grands-patrons-a-l-affut-du-rose-de-provence,4748173.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Redação – 12/05/2021).

UM SIM PARA VINHOS MENOS EXTRAÍDOS E CONCENTRADOS
Presidente do poderoso comércio do Rhône, Samuel Montgermont pretende reconquistar os amadores franceses. Defendendo vinhos menos extraídos e 
concentrados.
A poderosa União das Casas de Vinho do Ródano (UMVR), uma interprofissão do comércio do Ródano, está em ação.
 O presidente Montgermont (Les Grandes Serres, Châteauneuf-du-Pape) recebeu no final de março o ministro delegado responsável pelo comércio 
exterior, Franck Riester, para alertá-lo desta realidade: as taxas impostas por Trump foram um desastre para o comércio do vinho do Rhône. “Perdemos um 
terço de nossas remessas em um dos mercados mais dinâmicos do mundo”.. Leia mais em: https://www.larvf.com/oui-aux-vins-plus-souples,4740893.
asp (Fonte – Revue du Vin de France – Benoît Simmat – 06/05/2021).
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