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rio de Janeiro
aBs-rio-flaMenGo
curso inTensivo de fÉrias

13/01/2019 - 19:15

Já estão abertas as inscrições para a 
primeira turma do Curso intensivo de 
Férias de 2020. seu conteúdo contempla 
todos os conhecimentos do Curso de 
Vinho e sua degustação e é planejado 
especialmente para quem não tem 
tempo a perder. são 8 encontros em duas 
semanas, de 2ª a 6ª feira. Ótimo para 
quem tem pressa ou, simplesmente, não 
quer esperar pelas 8 semanas do formato 
regular do curso inicial.

valor: R$1.315,00* (1.290,00 curso + 
R$25,00 Taxa de inscrição), parcelamento 
em até 3x no cartão.
informações e inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

aBs-rio-Barra
WashinGTon sTaTe – o novo 
epicenTro do vinhos nos eua

18/12/2019 - 19:30

Márcio Monteiro conduzirá uma 
degustação excepcional e inédita na 
aBs-Rio, e selecionou vinhos de grande 
reputação para apresentar um panorama 
da região. o estado americano de 
Washington é uma nova e vibrante 
fronteira enológica a ser explorada.

valor: R$219,00 e R$ 259,00 (não sócio)
informações e inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
abs@abs-rio.com.br

aBs-rio-flaMenGo
o vinho e a sua deGusTação

20/01/2019 - 19:15

o curso o Vinho e sua degustação está 
com inscrições abertas para aulas às 5as 
no Flamengo. assim como os demais 
cursos regulares, este curso é indicado 
aos apreciadores da bebida, mas também 
pode ser o primeiro passo para quem está 
pensando em investir profissionalmente 
no vinho.

valor: r$1.375,00 (1.350,00 do 
curso + r$ 25,00 Taxa de inscrição), 
parcelado em até 3x no cartão.
informações e inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
abs@abs-rio.com.br

aBs-rio-flaMenGo
MerloT eM dispuTa: novo Mundo 
versus velho Mundo

24/01/2019 - 19:30

algumas notas sobre a Merlot: É a uva 
mais plantada na França, seguida da 
Ugni Blanc (Cognac e armagnac) – fonte: 
oiV 2017. o pai da Merlot é a Cabernet 
Franc e a mãe é Magdeleine noire des 
Charentes – fonte: site Wine Folly. a Merlot 
já estava cadastrada como casta em 
1784 – fonte: Guia de Castas, de Jancis 
Robinson. no encontro vamos conversar 
e degustar vinhos da uva Merlot divididos 
em dois grupos: novo Mundo e Velho 
Mundo

valor: R$249,00 e R$ 289,00 (não sócio)
informações e inscrição: 21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
abs@abs-rio.com.br
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enconTro de inforMação BÁsica de vinhos
20 de Janeiro de 2020 - 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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chaMpaGne paul Bara 2002 Grand cru BruT – frança
 
 a Maison Paul Bara tem base em Bouzy, sendo um dos destaques do Vallée de la Marne, importante área em que 
dominam as uvas tintas. Por esta razão, em seus vinhos (todos elaborados com uvas de vinhedos Grand Cru, a elite 
do lugar) predomina a estrutura da Pinot noir. o Millésime 2002 tem um corte de Pinot noir (90%) e complementado 
por Chardonnay. 
 a família Bara produz vinhos na região desde 1833, começando sua vida como negociantes de uvas. em 1929 
eles se juntaram à cooperativa de Bouzy - uma das primeiras em Champagne. após a segunda Guerra Mundial, Paul 
Bara começou a fazer seu próprio champanhe. Hoje, a vinícola está nas mãos da filha Chantale Bara. 
 Todas as parcelas da família Bara estão no Grand Cru de Bouzy, 9,5 hectares de Pinot noir e 1,5 hectares de 
Chardonnay. Muitas das parcelas são relativamente antigas, as videiras têm uma idade média de 35 a 40 anos. os 
vinhos são envelhecidos em tanques de aço inoxidável e azulejos. a fermentação malolática é rigorosamente evitada 
desde 1990, a fim de manter o caráter e a leveza dos vinhos.
 as adegas representam uma característica especial: uma vez que a parte menor das adegas data da época em 
que a casa foi construída por volta de 1860, elas foram posteriormente expandidas para a capacidade atual. existem 
muitos pequenos tanques revestidos com azulejos ou vidro que são usados   para armazenar vinhos de reserva. isso 
significa que Bara pode fazer uso de um grande número de vinhos de reserva de diferentes lotes e safras.
 o champanhe de Paul Bara é um representante clássico de Bouzy: encorpado, frutado e vínico - graças ao 
Pinot noir, que é cultivado nas quentes encostas do sul da vila. ao mesmo tempo, os vinhos mostram uma precisão e 
delicadeza incomuns. apesar da falta de fermentação malolática, os champanhes não são de forma alguma agressivos. 
os champanhes são aveludados, profundos e incorporam todos os componentes perfeitamente.
 além das champanhes, o Bara também é conhecido por seu Bouzy Rouge, um vinho tinto feito de vinhas com 
mais de 50 anos de idade, que amadurece muito lentamente e é liberado extraordinariamente tarde.

notas de degustação: a cor com halos dourados mostra a evolução da guarda deste vinho. aromas de frutas de polpa branca e amarela (maça verde, 
pêssego, damasco) maduras, com notas florais e herbáceas, com toques de fermentos e leveduras. Paladar deliciosamente fino de confeitaria, frutas brancas e 
amarela, com muita frescura e persistência em boca. Final de boca com delicioso toque mineral.
estimativa de Guarda: está num ponto excelente para ser bebido, mas a janela para beber vai até 2027.
reconhecimentos internacionais: 92 Pontos na crítica internacional.
notas de harmonização: Um vinho mais encorpado, que combina componentes talvez exóticos para um Pinot (geleia de manga, maçã em calda), com outros 
clássicos (pão fresco), num paladar persistente 
serviço: servir entre 09 a 10ºC. 

preMiuM - rua estevão pinto, 351 - serra - 30220-060 - Belo horizonte - MG  - 31 3282-1588 i  em sp: preMiuM - rua apinajés, 1718 - sumaré 
- 01258-000 - são paulo - sp - 11 2574-8303.

 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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vallado TouriGa nacional rosÉ 2018 – douro – porTuGal
 
 a Quinta do Vallado foi construída em 1716. em 1818 os descendentes de Josefa Traveira venderam a 
propriedade para antônio Bernardo Ferreira. ele era tio da dona antônia Ferreira, uma empreendedora e referência 
feminina do século 19 em Portugal. Quando o seu marido morreu, ela começou a comandar os negócios da família 
Ferreira, que já estavam produzindo vinho de mesa e do Porto. Graças à sua visão de futuro e espírito empreendedor, 
a empresa familiar se tornou conhecida no mundo todo.
 durante quase dois séculos, a Quinta do Vallado teve como foco principal a produção de vinhos do Porto, 
comercializado pela Casa Ferreira (pertencente à família). em 1990 a empresa ampliou sua atividade para a produção, 
engarrafamento e comercialização de vinhos com a sua própria marca. desde 2002 a Quinta do Vallado cultiva uma 
área total de mais de 60 hectares.
 Hoje, a Quinta do Vallado está sob a liderança da sexta geração da família Ferreira. os dois primos Francisco 
Ferreira e João Ferreira Álvares Ribeiro estão juntos na liderança por quase uma década.
 o “Vallado Touriga nacional Rosé” é um vinho que provém maioritariamante de uma vinha selecionada de 
Touriga nacional na cota mais alta da Quinta, o que lhe confere um baixo teor alcoólico e uma elevada acidez. as 
uvas, provenientes da vinha selecionada são vinificadas no sistema de bica aberta. a fermentação dura cerca de 1 
mês com temperatura controlada entre 14º a 16º C.

notas de degustação: Cor rosada clara, cristalina. aroma floral e de frutos silvestres, característicos da Touriga 
nacional. no paladar o sbaor mostra frutas vermelhas de morango e framboesa, com final muito fresco. Meu conselho: 
tenha uma segunda garrafa por perto. 

estimativa de Guarda: Já pode ser bebido, mas imagino que irá bem por mais 2 anos.

notas de harmonização: vai muito bem com cozinha asiática, com peixes, carnes brancas, mostrando ser um vinho 
muito versátil. 

serviço: servir entre 16 e 17ºC.

em Bh – adeGa cB – rua do ouro, 548 – serra -  Belo horizonte – MG. Tel.: (31) 2515-9977.
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aMarone della valpolicella classico necTar cosTasera Masi 2012 – vÊneTo – iTÁlia
 
 as uvas que compõem este amarone são cultivadas na zona de Valpolicella Classico, em encostas com vista 
para o pôr do sol e o Lago Garda – que reflete a luz solar, beneficiando a maturação das uvas. 
 em comparação com as outras duas uvas complementares e autóctones - Rondinella (usada para estrutura) e 
Molinara (usada para têmpero e acidez) – a Corvina é a variedade que fornece a suavidade e frutado com tom de 
cereja típico dos vinhos da região de Verona. o néctar Costasera é baseado exatamente nessas considerações. o 
aumento da porcentagem de Corvina utilizada proporciona aroma e sabor mais frutado, suavidade e maciez. são 
vinhedos tidos como alguns dos melhores para se elaborar amarone. o Costasera amarone della Valpolicella Classico 
2012 tem um perfil sofisticado e complexo, cheio de fruta cozida, com toques balsâmicos, de chocolate e especiarias. 
 após o appassimento das uvas, sendo que a Corvina desenvolve botrytis (podridão nobre), o que contribuiu 
em complexidade, ocorre a fermentação alcoólica em grandes tonéis de carvalho da eslavônia e também em inox. 
a malolática é realizada e, em seguida, o vinho estagia em grandes tonéis de carvalho da eslavônia (80%) e em 
pequenas barricas novas e usadas de carvalho francês e da eslavônia (20%), durante 28 a 30 meses. Corte das uvas: 
Corvina (70%), Rondinella (25%) e Molinara (5%).

notas de degustação: Rubi escuro, profundo, sem grande nota de evolução. Há uma complexidade no nariz com 
aromas de fruta madura escura, como cereja e ameixa, notas de especiarias como canela, cravo-da-índia e baunilha, 
toque balsâmico e chocolate. no paladar tem corpo inteiro, denso e poderoso. Um vinho monumental, maduro, 
encorpado, muito bem equilibrado.  

estimativa de Guarda: irá bem por 30 a 35 anos!.

reconhecimentos internacionais: Js 96

notas de harmonização: vai muito bem com carnes assadas e grelhadas, cordeiro, carnes de caças. Fica muito bom com pratos ricos em geral, queijos de 
sabor forte, como parmesão, pecorino e gorgonzola. e ainda é uma bela escolha para degustar após o jantar, como vinho de meditação

serviço: servir entre 18 e 20ºC.

degustado recentemente em uma confraternização de confraria em Bh.
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nosoTros francis susana BalBo  2013– valle de uco – MendoZa – arGenTina

 a Vinícola de susana Balbo foi fundada em 1999, a primeira enóloga feminina da argentina e a “Rainha da 
Torrontés” - um apelido ganhado por seu papel de liderança na transformação de Torrontés de corte para um varietal 
de classe mundial. durante mais de 30 anos de carreira, susana teve a oportunidade de servir como consultora 
em grandes vinícolas internacionais em várias regiões vinícolas, permitindo-lhe estar sempre na vanguarda das 
tendências e estilos de vinho do mercado. a criação de susana Balbo Wines marcou um ponto alto na vida de susana, 
concretizando um sonho de uma vida: ter sua própria adega e criar vinhos com selo próprio. 
 Com seu compromisso com qualidade e inovação, susan foi nomeada pela segunda entre as 10 “Mulheres 
Mais influentes do Mundo do Vinho” pela revista americana drinks Business e ganha as maiores premiações para 
seus vinhos até receber a consagração com 99 pontos do James suckling para o vinho nosotros. a História dos rótulos 
da vinícola é uma homenagem a todos, Crios para seus filhos, Benmarco para os homens, signature homenagem a 
sim mesmo, nosotros está feito para todos e o Tradicion foi feito especialmente para o Brasil.

notas de degustação: Corte de Malbec (50%) + Cabernet sauvignon (30%) + Cabernet Franc (10%) e Tannat 
(10%). Rubi escuro, profundo, sem nenhuma nota de evolução. Há uma complexidade no nariz com aromas de fruta 
madura vermelha e escura, como cereja e ameixa, notas de chocolate. no paladar é encorpado, com taninos macios, 
poderoso. Final de boca longo e muito bem equilibrado. 

estimativa de Guarda: com toda esta estrutura aguenta fácil 10 anos.

reconhecimentos internacionais: 93 desCoRCHados (2015)

notas de harmonização: vai muito bem com carnes assadas e grelhadas, churrasco, cordeiro, carnes de caças. Fica 
muito bom com pratos ricos em geral, queijos de sabor forte.

serviço: servir entre 15 e 16ºC

em Bh a canTu é representada por ana paula diniz – supervisora da cantu importadora i Tel.: (31) 98876-0694.
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 dezembro chegou e passa rápido, trazendo a atmosfera festiva das celebrações de final de ano. É hora de reunir a família e amigos, participando de confraternizações, 
que criam uma energia e luz próprias desta época. e agora que o natal e Fim de ano estão batendo às portas, nada melhor do que tomar três atitudes:

- desapegue das coisas ruins que devem ficar no passado. 

- agradeça por tudo de bom que aconteceu em 2019 e torça para que 2020 seja melhor ainda.
- Planeje o seu Fim de ano e 2020. desta forma, tudo ficará mais fácil de ser alcançado. e para planejar seu antar e vinhos para este final de ano, aqui vão algumas dicas 
simples: 

 em geral, as pessoas valorizam o natal e Reveillon pela alegria de juntar a família e os amigos. Boa comida e vinho é um prazer extra! Mesmo que a comida e a 
bebida não sejam tão boas, não importa, apenas um pecado pode estragar estes feriados: ficar sem vinhos! 
 Certamente, alguns convidados se importam mais com o vinho do que outros, que bebem alegremente o que for servido, afinal, ninguém imagina que numa festa 
destas haverá grandes e míticos rótulos. embora o vinho nunca faça ou acabe com a festa, é fácil dar algumas dicas. estas são as principais: 

• Imagine ter uma garrafa por participante do jantar que bebe. Pode parecer muito, mas confie em mim, você precisa mais do que calculou inicialmente.  
Provavelmente, o grupo familiar e de amigos não vai beber tudo, mas isto não fará mal. Garrafas extras podem ser bons presentes de despedida para os amigos quando 
deixarem o encontro.

• Planeje ter vinhos brancos e tintos. É mais fácil selecionar um vinho de cada estilo e comprar várias garrafas deles, mas também é divertido ter uma variedade de 
opções, o que pode resultar na abertura de várias garrafas ao mesmo tempo. assim, cada um beberá do que gostar mais. Mas certamente, isto pode ser um desafio para 
sua tolerância à desordem que poderá ser criada.

• Mantenha tudo simples. Você pode complementar a mesa de vinhos com uma seleção fora do comum ou outras alternativas, mas é hospitaleiro servir espumantes, 
brancos, tintos e talvez um rosé. a menos que você tenha uma multidão de intrépidos fãs de vinho, não é hora de sujeitar seus convidados a estilos desafiadores. abra 
uma dessas garrafas para os curiosos, se quiser, mas lembre-se, o vinho servirá para as festividades. não deve ser o centro das atenções, mas deverá agradar “gregos e 
troianos”. Quanto ao vinho, fique na sua zona de conforto e escolha adequadamente. seus convidados apreciam o vinho ou apenas o bebem? Você precisa impressioná-los 
ou simplesmente saciá-los? Compre de acordo com estas considerações.

• Mantenha a Energia e Alegria do Momento. o natal e o Reveillon são um teste de resistência: você quer vinhos mais energéticos do que aqueles que darão sono. 
isso significa um teor relativamente mais baixo de álcool, com muita acidez fresca e viva. Bolhas ou vinhos doces, mesmo os bem equilibrados, podem ser cansativos a longo 
prazo. esses vinhos podem estar presentes, mas não devem ser as opções principais. 

• Opte por vinhos mais leves. algumas uvas são interessantes para estes momentos: sauvignon Blancs e vinhos de Chardonnay sem longas passagens por madeiras serão 
bem vindos na abertura e recepção dos convidados se alguém não gostar de espumantes. Para vinhos tintos, Pinots, Merlots, Carmeneres, Cabernets sauvignon e Franc 
serão sempre bem vindos. Tenha mais cuidado com teor alcoólico, em especial dos Malbecs e syrahs. evite vinhos muito encorpados ou com muita presença de madeira.

• Bolhas combinam com tudo - Vinho espumante é refrescante e limpa o paladar. Um gole de espumante irá prepará-lo para a próxima mordida, o próximo prato, a 
próxima sobremesa. seja um prosecco, um cava, um espumante brasileiro ou um verdadeiro champanhe, você decide conforme seu gosto e seu orçamento. Mas não limite 
necessariamente as bolhas ao seu aperitivo de boas-vindas. eles também podem harmonizar com alguns pratos. os sabores de frutas vermelhas (morangos e cerejas) de 
um espumante rosé podem encantar e harmonizar com o molho do peru do natal. e cada mordida e gole será uma celebração deste momento em família e entre amigos.

dicas de vinhos para seu de final de ano
por MÁrcio oliveira

arTiGo
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 aliás, os espumantes rosés devem ter crescimento em vendas nas festas deste fim de ano, junto com os vinhos rosés pelo fato dessas bebidas combinarem muito bem 
com o calor típico do verão brasileiro, e não somente para o brinde de natal e ano novo.

• Pense duas vezes sobre vinhos. se o seu encontro é um jantar para oito pessoas, vá em frente e combine vinhos com pratos específicos. se for algo maior, para 30 ou 
40 pessoas, não seja exigente. não se limite a um único vinho. abra uma variedade. Talvez nenhum vinho combine com tudo na sua mesa, mas quase todos combinam 
bem com alguma coisa. escolha vinhos versáteis que geralmente são ótimas opções com comida. os vinhos com taninos pronunciados, doçura ou aromas de carvalho serão 
menos versáteis que os vinhos secos com boa acidez. os vinhos com acidez vibrante geralmente incluem sauvignon blancs, Chenin blancs, certos Chardonnays, Rieslings e 
muitos brancos italianos. os tintos incluem Barberas, muitos Pinot noirs e vinhos de regiões de clima frio. sua escolha também pode ser em função do estilo de um produtor, 
e não da uva.

• Lembranças confortáveis. e como essas festas são uma celebração da família, pense em sua herança. se seus avós vieram da Campânia ou Croácia, Líbano ou Grécia, 
você pode facilmente encontrar vinhos dessas regiões nas prateleiras das lojas e supermercados. Por outro lado, há uma grande abundância de vinhos portugueses, italianos, 
franceses, espanhóis, argentinos e chilenos que irão combinar com pratos típicos das nossas tradições familiares.

• Salve seus vinhos caros ou diferenciados para pequenas reuniões. Para festas grandes, pense em gastar valores acessíveis por garrafa. seja guiado pelo seu 
orçamento, mas saiba que as chances de encontrar vinhos interessantes aumentam exponencialmente se você dispor de algum recurso a mais. Mais uma coisa: os vinhos 
caros recém-adquiridos geralmente se beneficiam do envelhecimento adicional. É mais provável que os vinhos com preços moderados sejam mais agradáveis para estas 
festividades. 
 no mais, é desejar que todos tenhamos um Feliz natal e 2020 melhor ainda !!! 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

seleção de arTiGos

“carne coM TinTo? os MÉdicos 
diZeM siM” - Marcelo copello

veJinha sp - vinho e alGo Mais - 10/12/2019 

 notícia boa para os enófilos, neste caso para os “tintófilos”. Um estudo recente 
indica que companhar carne vermelha com vinho tinto pode reduzir a absorção de 
colesterol pelo nosso organismo.
 o estudo foi elaborado pelo professor Ron Kohen, do instituto de pesquisa de 
drogas na Hebrew University de Jerusalém (www.huji.ac.il) e publicado no Journal of 
Functional Foods.
 Comer carne vermelha propicia o acúmulo de colesterol ruim (LdL) em nosso 
sangue, aumentando então o risco de doenças cardiovasculares. Porém, pesquisadores 
mostraram que os polifenóis, oxidantes presentes nos vinhos, interferem na absorção 
dos nutrientes que ajudam a formar o LdL, impedindo seus danos.
 saúde e bom churrasco!

 Leia a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/post/
carne-com-tinto-os-medicos-dizem-sim
 Mais em www.marcelocopello.com.br  / contato@marcelocopello.
com | Facebook – vinhocommarcelocopello | instagram – marcelocopello | 
http://www.marcelocopello.com/blog

“a insuporTÁvel arroGÂncia de 
alGuns defensores dos vinhos 

“naTurais” - caTarina nunes
pÚBlico - fuGas – 13/12/2019 

 este texto não é um manifesto contra os chamados vinhos naturais. 
Muitos são magníficos. É, sim, um manifesto contra a arrogância de quem os 
promove e defende de uma maneira radical.
 os produtores antónio Marques da Cruz, Tiago Teles, Rodrigo Filipe, 
Pedro Marques, sílvia Bastos, nadir Bensmail e Guillaume Leroux têm 
organizado nos últimos anos em Lisboa uma prova chamada Passevinho. este 
grupo produz vinhos ditos alternativos, autênticos ou naturais e o lema do 
Passevinho é 
 Leia a reportagem completa em: https://www.publico.pt/2019/12/13/fugas/
opiniao/insuportavel-arrogancia-defensores-vinhos-naturais-1896867

 pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, 
escreve semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público, jornal 
a que está ligado desde a sua fundação, em 1990. É também produtor de 
vinho e azeite no concelho de Vila nova de Foz Côa, na sub-região do douro 
superior.

http://www.marcelocopello.com/post/carne-com-tinto-os-medicos-dizem-sim
http://www.marcelocopello.com/post/carne-com-tinto-os-medicos-dizem-sim
www.marcelocopello.com
mailto:contato%40marcelocpello.com?subject=
mailto:contato%40marcelocpello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
https://www.publico.pt/2019/12/13/fugas/opiniao/insuportavel-arrogancia-defensores-vinhos-naturais-1896867
https://www.publico.pt/2019/12/13/fugas/opiniao/insuportavel-arrogancia-defensores-vinhos-naturais-1896867


12vinotícias
viaGens

13 a 28 de aBril 2020- enoGasTro sicília e MalTa - viaGeM e eXperiÊncia culTural e 
enoGasTronÔMica

 2020 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 ĠellewĠa (uma variedade de casca tinta para 
tintos e rosés) são cultivares de uvas costeiras resistentes à filoxera. as videiras têm idade indeterminada, provavelmente 
com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco e cultivadas no método tradicional de vaso.

infos & reservas: na ZeniThe TravelcluB consultoria e operadora de experiências enoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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noTícias enoGasTronoMicas e dicas

rosÉ para o naTal!
 É hora de salvar o rosé do consumo e intervenção vulgares. Hora de celebrar os grandes rosés gastronômicos. a presente glória do rosé é seu infortúnio. 
Como o champanhe foi reduzido à sua bolha, este vinho com uma reputação estabelecida anteriormente, de Bandol a Tavel, hoje sofre de ser definido 
exclusivamente por sua cor. e esta é cada vez menos intensa.
 nos últimos tempos, o rosé geralmente tem sido uma cor muito clara, um tom de apocalipse, um tom de fim do mundo. Considere La Route, a obra-prima 
de Cormac McCarthy.
uM vinho para Meninas - a idéia de marketing por trás do vestido evanescente de “ rosés piscina”, às vezes vendido em garrafas azuis, é que a ausência 
de cor seria uma garantia de leveza, capacidade de beber e digestibilidade. “Um vinho para meninas”, juram os anunciantes. isso é um absurdo.
 Quinze centilitros de gin perfeitamente transparente torcem suas tripas enquanto saborear uma taça de Tavel de cor framboesa produzido por Éric 
Pfifferling no domaine l’anglorre é um momento de felicidade absoluta, sem mau humor, dores de estômago ou dores cabeça... Leia mais em: https://www.
larvf.com/du-rose-pour-noel,4654347.asp (Fonte - Revue du Vin de France – sébastien Lapaque – 13/12/2019).

colheiTas solidÁrias aJudaM os viTiculTores afeTados
 Criada em 2016, a associação “Vendanges solidaires” (Colheitas solidárias) presta assistência financeira aos viticultores afetados pelos caprichos do 
clima. seu cofundador, Romuald Cardon, nos explica em que condições.
RVF: Por que você criou a associação “Vendanges Solidaires”?
Romuald Cardon: observamos em 2016 que muitos viticultores sofreram geada ou granizo. era, portanto, necessário educar restauradores, comerciantes de 
vinho e toda a cadeia de distribuição para o consumidor. desde a criação da associação, ajudamos 53 viticultores.
rvf: como você ajuda os produtores de vinho?
Romuald Cardon: ajudamos alguns a adquirir velas para combater a geada, outros a isolar seus porões ou alguns a comprar brotos jovens que sofreram a 
geada. Às vezes pagamos apenas uma pequena quantia, porque o enólogo precisa apenas de 500 ou 1.000 euros, mas outras vezes subimos para 6.000 ou 
7.000 euros.
RVF: Quais são as condições para obter ajuda?
Romuald Cardon: Pedimos aos produtores de vinho que apresentem um projeto que possa ser revisado sob duas condições: a propriedade já existe há menos 
de 10 anos e sua vinha deve ser afetada mais de 70% no ano por danos climáticos.
rvf: como você financia a ajuda?
Romuald Cardon: o ano da fundação do “Vendanges solidaires”, em 2016, batemos às portas de restauradores e comerciantes de vinho, oferecendo inflar 
todas as Faturas e Contas dos Clientes em 1 euro, para pagá-las mais tarde. assim, arrecadamos mais de 20.000 euros. em seguida, criamos eventos, almoços 
ao redor do lounge do dive Bouteille. Recentemente, leiloamos doações de vinhos de viticultores. Quanto mais colhemos, mais invertemos! a dificuldade 
também é fazer com que os enólogos entendam que não estão implorando, mas apoiando... Leia mais em: https://www.larvf.com/vendanges-solidaires-
vient-en-aide-aux-vignerons-sinistres,4657943.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – denis saverot e Geoffrey avé – 13/12/2019).

MuseleT valenTin, a ÚlTiMa eMpresa a GaranTir o KnoW-hoW do “MuseleTs” franceses
 anteriormente, rolhas de champanhe eram seguradas apenas por cordas de cânhamo, geralmente mordiscadas por ratos. a empresa de champanhe “Muselet 
Valentin” é a última na França a produzir tampas de arame, este pequeno pedaço de aço que evita que garrafas de espumante sejam estouradas inesperadamente.
 em oiry (Marne), perto de Épernay, a “Muselet Valentin” é uma empresa muito discreta, com 40 funcionários, o único sobrevivente das três marcas históricas do 
champanhe pós-guerra. esconde um universo incomparável, onde a mecânica pura sempre ocupa o topo do bloco técnico. “ao simples som da máquina, sabemos que há 

vinho e culTura

https://www.larvf.com/du-rose-pour-noel%2C4654347.asp
https://www.larvf.com/du-rose-pour-noel%2C4654347.asp
https://www.larvf.com/vendanges-solidaires-vient-en-aide-aux-vignerons-sinistres%2C4657943.asp
https://www.larvf.com/vendanges-solidaires-vient-en-aide-aux-vignerons-sinistres%2C4657943.asp
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um problema ...” observa armidéo suarez, gerente da oficina de manutenção estratégica.
 ele e seus colegas estão desenvolvendo tampas de arame, um humilde pedaço de aço que impede que as 
rolhas das garrafas de bebidas espumantes estourem inesperadamente. na França, apenas esta empresa ainda 
possui o know-how de sua fabricação.
 Rotulada como “entreprise du Patrimoine Vivant” (empresa de Patrimônio Vivo”) desde 2012, o atelier B, a 
inicial de seu designer M. Bayard, tem tanto a ver com relojoaria através do ritmo de ronronar das máquinas quanto 
na indústria têxtil, através de bobinas de fio de aço galvanizado ou lacado que os alimentam com regularidade de 
metrônomo.
uM conheciMenTo especial - “não são apenas essas máquinas únicas, mas não há fabricante na França de 
máquinas para fabricar tampas de arame. Portanto, temos que repará-las. Fabricamos todas as nossas peças”, 
explica o gerente do local, Richard Brion. É por isso que a transmissão de know-how é vital. “Leva cinco anos para 
treinar um mecânico e dez anos para ele estar completamente no controle de sua máquina. são necessários três 
idosos para treinar um jovem”, disse o diretor. inventado em meados do século XiX por adolphe Jacquesson, comerciante de Châlons-sur-Marne, o chamado músculo 
mecânico acompanhado por sua placa de metal foi uma verdadeira revolução na época. a produção anual chega a 400 milhões de muselets... Leia mais em: https://www.
larvf.com/muselet-valentin-derniere-entreprise-garante-du-savoir-faire-des-muselets-francais,4658362.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Redação – com 
aFP – 13/12/2019).

TraBalhar os solos pode coMpensar os efeiTos do aqueciMenTo GloBal
 Thomas duroux, diretor do Château Palmer, testemunha os efeitos do aquecimento global em seus vinhos e propõe o cultivo biodinâmico e o aprimoramento 
do trabalho no solo como uma solução para reequilibrar os vinhos Bordeaux “construídos para a taça”.
 “Por 15 ou 20 anos, houve um aumento inegável em graus alcoólicos médios nos grandes vinhos de Bordeaux. isso também é verdade para o Château 
Palmer. isso é explicado pela concomitância de dois fatores: o primeiro é a moda de vinhos muito finos, maduros, extraídos, ricos, com pesquisas de alta 
maturidade, e o segundo é o aquecimento global.
 Hoje, em Bordeaux, há uma mudança de paradigma, com menos pesquisas sobre vinhos de musculação, bem como uma adaptação de culturas e 
práticas. em Palmer, por exemplo, revisamos nossos critérios em termos de treliça e remoção de folhas.
eliMinar Todos os pesTicidas quíMicos - e o que me parece fundamental para combater os efeitos do aquecimento global é trabalhar no solo. isso é 
feito por meio da biodinâmica, eliminando todos os pesticidas derivados da química, que podem ter um impacto na microflora e na micro fauna do solo. isso 
também requer muito trabalho em capina, natural e artificial.
 Tudo isso contribui para a reforma de uma matéria orgânica estável, que restaura a harmonia geral com o desenvolvimento da videira. acredito 
firmemente que os problemas do equilíbrio do vinho vêm mais de um problema do solo do que de um problema climático. indo ainda mais longe nesta lavoura, 
conseguiremos compensar os efeitos do aquecimento global... Leia mais em: https://www.larvf.com/le-travail-sur-les-sols-peut-compenser-les-effets-
du-rechauffement-climatique,4657955.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Geoffrey avé e denis saverot – 11/11/2019).

o que siGnifica a aposenTadoria de roBerT parKer para o Mundo do vinho?
 Parker marcou história sendo um dos principais críticos do setor. após 41 anos como crítico de vinhos, Robert Parker decidiu se aposentar. sim, no início 
do ano, a editora-chefe da Wine advocate, Lisa Perotti-Brown, anunciou que, aos 71 anos, o mais influente personagem do vinho mundial decidiu se retirar de 
todas as suas funções como crítico e não exercer mais nenhuma atividade na publicação que foi criada por ele, então um jovem advogado, de apenas 30 anos, 
de Baltimore, em 1978.
 o que representa o afastamento de Parker? Vale lembrar que já faz algum tempo que ele vem se afastando gradualmente de algumas funções na Wine 
advocate. aliás, desde 2012, ele já não era mais o dono da publicação, tendo vendido para investidores asiáticos, e tampouco o editor, cedendo lugar para 
Lisa Perotti-Brown. e, apesar de a sigla RP ainda ser amplamente usada ao lado das pontuações dadas pela Wine advocate, a verdade é que, nos últimos anos, 
Parker mesmo estava a cargo da avaliação de poucos vinhos. desde 2015, por exemplo, ele já não fazia mais as avaliações en primeur de Bordeaux, que o 
consagrou no começo de seu trabalho.

https://www.larvf.com/muselet-valentin-derniere-entreprise-garante-du-savoir-faire-des-muselets-francais%2C4658362.asp
https://www.larvf.com/muselet-valentin-derniere-entreprise-garante-du-savoir-faire-des-muselets-francais%2C4658362.asp
https://www.larvf.com/le-travail-sur-les-sols-peut-compenser-les-effets-du-rechauffement-climatique%2C4657955.asp
https://www.larvf.com/le-travail-sur-les-sols-peut-compenser-les-effets-du-rechauffement-climatique%2C4657955.asp
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 durante mais de 40 anos de trabalho, Parker foi amado e, também, odiado. sua aptidão para degustar os bordaleses fez com que ele fosse idolatrado na 
região, mas, por outro lado, foi “excomungado” na Borgonha, por avaliar “mal” os sutis Pinots. Um de seus trunfos foi a ética e, mesmo com algumas polêmicas 
envolvendo colaboradores que teriam recebido dinheiro para avaliar vinhos, Parker sempre teve o respeito do mercado por sua retidão. outra crítica deveu-se 
ao seu gosto e poder ter criado, involuntariamente, uma padronização de vinhos em alguns locais, o que se convencionou chamar de “Parkerização”.
 “Tenho profundo respeito por Robert Parker e sua imensa contribuição para o mundo do vinho com sua integridade e entusiasmo. ele causou um grande 
impacto na melhora da qualidade dos vinhos de muitos dos mais importantes países produtores do mundo, influenciando e encorajando consumidores e 
produtores em sua busca contínua pelos mais altos padrões neste fascinante universo”, afirmou Christopher Cannan, produtor e negociante de vinhos, mas, 
mais que isso, um amigo de Parker, que acompanhou toda a sua carreira. “sua aposentadoria deixará um legado duradouro. Tenho certeza de que a nova 
equipe continuará com o bom trabalho, embora o impacto sobre o comércio do vinho provavelmente seja menos importante. Parker era a pessoa certa no 
momento certo. será difícil para qualquer um seguir seus passos”, completou.... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-que-significa-
aposentadoria-de-robert-parker-para-o-mundo-do-vinho_12110.html (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo – 06/12/2019).

soMM Tv proMeTe ser a “neTfliX” dos enÓfilos
 serviço de streaming oferece produções sobre vinhos e culinária. Plataforma ficará disponível em março. os produtores da série de documentários 
“somm” lançaram um novo serviço de streaming, uma espécie de netflix para entusiastas de vinho e culinária. a plataforma será lançada em grande escala 
em março de 2020, mas está disponível agora para assinantes durante um período de teste por Us$ 9,99 por mês ou Us$ 74,99 por ano. o aplicativo está 
disponível para streaming em vários dispositivos, incluindo apple e android, Roku e amazon Fire.
 “existe um cenário de mudanças maciças na indústria do entretenimento e na maneira como as pessoas estão digerindo conteúdo. Tínhamos muitas 
coisas que queríamos fazer, mas realmente não podíamos, porque não havia uma plataforma para montá-las”, disse Jason Wise, criador da sommTV e diretor 
dos filmes “somm”.
 os programas e filmes originais do sommTV apresentarão rostos conhecidos dos filmes “somm”; o primeiro episódio de uma série chamada “Cellar 
stories”, por exemplo, acompanha uma garrafa de Château d’Yquem de 1942 que foi possivelmente feita pelos nazistas durante a ii Guerra Mundial e estrela 
os veteranos de “somm” dustin Wilson e steven spurrier. Para acessar a sommTV, acesse o site sommtv.com e faça o download do aplicativo.... Leia mais em: 
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/sommtv-promete-ser-netflix-dos-enofilos_12102.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 03/12/2019).
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