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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

E EVENTOS

SBAV-SP
EXPERIÊNCIA DE MALBECS

31/10/2017- 20:00 H

A importadora Beale promoverá no 
dia 31 de outubro uma degustação 
especial na SBAV-SP. A proposta é 
provar 5 vinhos Malbec argentinos da 
Bodega Vicentin com características 
bem particulares. Serão eles: 1- 
Vicentin Blanc Malbec – Branco  – 
100% Malbec – região: La Consulta 
e Vista Flores. (Tunuyán) Uco Valley. 
/ 2- Dorado Blend –  Tinto – 50% 
Malbec e 50% Bonarda – região: San 
Rafael / 3- Dorado Malbec  –  Tinto 
–  100% Malbec – região: San Rafael 
/ 4- Vicentin Blend Malbec – Tinto – 
100% Malbec – região: La Consulta 
em San Carlos, Tupungato, Lujan 
de Coyo e Vistaflores em Tunuyan. 
/ 5- Vicentin Colosso – Tinto – 100% 
Malbec – região: Lujan de Cuyo.

Valor: R$50,00 (Associados) e R$ 
100,00 (não associados).
Informações e inscrições: vinho@
sbav-sp.com.br | (11) 3814-7905.

ABS-RIO BARRA
DESTAQUES DA REGIÃO DO 
DOURO E MINHO

30/10/2017 - 19:30

A Grand’s & Co. apresenta o portfólio 
da empresa portuguesa Édouro e 
patrocina uma degustação de rótulos 
de quintas premiadas da região 
do Douro e do Minho. O evento 
será conduzido por Anunciada 
Alves, jornalista e sommelière com 
atuação no mercado de vinhos 
há mais de 10 anos, e o sócio, 
Mauricio Grandmasson. A Édouro 
é representada pela Grand’s & Co 
Representação e Distribuição, que 
traz seus produtos com exclusividade 
para o Rio de Janeiro. No encontro 
serão degustados: Do Douro: Prova 
Cega – 93 Pontos Decanter | Medalha 
de Prata Concurso de Portugal / 
Entre Quintas – Medalha de Ouro 
Concurso Mundial de Bruxelles / 
Pacheca Colheita Branco / Pacheca 
Superior – 90 Pontos Wine Enthusiast 
| Medalha de Bronze Wine Challenge 
/ Pacheca Vinhas Velhas – Medalha 
de Prata Decanter. Do Minho: Vinha 
dos Ingleses Espadeiro.

Valor Individual: R$ 50,00, lembramos 
que para os profissionais da área, em 
dia com a ABS, a inscrição é gratuita.
Inscrição: (21) 2421-9640|abs@abs-
rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

ABS-RIO BARRA
VINHOS DO RHÔNE

06/11/2017 - 19:30

- O Rhône é um importante rio vinícola e o segundo vinhedo da França, com 
seus 75 mil hectares. O mais caudaloso rio francês nasce na Suíça e percorre 
581 km no país. Na parte norte, em suas pedregosas encostas, produz vinhos 
potentes, encorpados e complexos, onde pontificam os tintos da casta Syrah 
e os brancos da Viognier. Na parte sul, em terrenos mais planos, ele se 
supera em diversidade e, entre seus tintos, predominam os produzidos com 
a Grenache cortados principalmente com a Syrah e a Mourvèdre. Os brancos 
são elaborados com a dupla Marsanne e Roussane, secundados por outras 
castas brancas. Entre as 12 appellations do Rhône Nord, escolhemos os mais 
prestigiados Hermitage e Côte Rôtie, para os tintos, e Condrieu, para o branco. 
Do Rhône Sud, teremos Chateauneuf-du-Pape, um tinto e um branco, pois 
esta é a mais famosa entre as 17 appellations da região. Finalizaremos com 
o mais conceituado “vin doux naturel” da França, o Muscat de Beaumes de 
Venise. Os vinhos: Châteauneuf-du-Pape branco 10-Château de la Gardine 
/ Châteauneuf-du-Pape tinto 10-Château de la Gardine / Condrieu Amour 
de Dieu 11-Jean-Luc Colombo / Hermitage Le Rouet 06- Jean-Luc Colombo / 
Côte Rôtie La Divine 09 -Jean-Luc Colombo / Muscat de Beaumes de Venise 
10-Domaine Coyeux-Yves Nativelle / Para o final, um Côtes du Rhône Les 
Abeilles 12 de Jean-Luc Colombo. Esta magnífica degustação será orientada 
pelo prof. Francisco Brossard.

Valor Individual: R$ 372,00 (sócio) e R$ 484,00 (convidados)
Inscrição: (21) 2421-9640|abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br
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AGENDA:
SAVE THE DATE

DEGUSTAÇÃO PREM1UM WINES - VINHOS DO RHÔNE X VINHOS DO 
MUNDO

27/11/2017 - 20:00

 Uma bela degustação, orientada por Márcio Oliveira, para comparar 
vinhos de mesma uva produzidos na região francesa e em outros países. Serão 
degustados sete rótulos: 1) uva:  MARSANNE - CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône 
Villages Valréas Blanc 2013  X  DE LUCCA Marsanne Reserva 2016 (Uruguai). 
2) uva: GRENACHE: LA MONARDIÈRE Vacqueyras  Les 2 Monardes 2013  X  
ALDONIA 100 2011 (Rioja – Espanha). 3) uva: SYRAH: MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010  X  TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014  (Nova Zelândia)  
X  POLKURA Syrah 2011  (Chile). Após a degustação os interessados poderão 
adquirir as garrafas com 20% de desconto. Vinhos que serão degustados: 1) 
MARSANNE CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône Villages Valréas Blanc 2013 e DE 
LUCCA Marsanne Reserva 2016. 2) GRENACHE LA MONARDIÈRE Vacqueyras  
Les 2 Monardes 2013 e ALDONIA 100 2011. 3) SYRAH MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010, TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014 e POLKURA Syrah 
2011. Valor da Participação Individual: R$ 200,00. 

Local do Evento: PREM1UM WINES – Rua Prof. Estevão Pinto, 351 – Bairro Serra.
INSCRIÇÕES PELO TELEFONE: (31)3282-1588 com Yasmina ou Norah (31) 
99122-6170. VAGAS LIMITADAS A 12 PARTICIPANTES. *A vaga será garantida 
somente mediante pagamento. Caso o pagamento não seja realizado dentro do 
prazo previsto a inscrição será cancelada automaticamente. * Cancelamentos 
com efetiva devolução do dinheiro serão aceitos em até 72 horas antes do 
evento. * Compras feitas após a degustação terão desconto de 20%. * Desconto 
não cumulativo com outras promoções.

SBAV - SP
CURSO DE VINHOS FRANCESES

A PARTIR DE 07/11/2017- 20:00 H

Com o prof. Aguinaldo Záckia Albert – Formado pela École Du Vin de Bordeaux. 
Totalmente apostilado – Degustação de 14 vinhos. A história da vinha e do 
vinho na França, suas uvas, seus terroirs, a leitura correta de seus rótulos, as 
denominações de origem controladas e os múltiplos estilos de seus vinhos. 
Embarque nessa viagem fascinante pelo país que representa, como nenhum 
outro, o espírito do vinho, degustando alguns dos melhores vinhos das mais 
importantes regiões produtoras gaulesas.

Programação: 
Aula 1: 07/11/17 – 3ª feira – 20:00 => Introdução aos Vinhos Franceses.
Regiões: Regiões de Bordeaux e Loire
Degustação de 4 vinhos acompanhados de pães, queijos, frios

Aula 2: 09/11/17 – 5ª feira – 20:00
Regiões:  Bourgogne, Champagne e Alsace
Degustação de 5 vinhos acompanhados de pães, queijos e frios

Aula 3: 14/11/17 – 3ª -feira – 20:00
Regiões: Rhône, Provence e Languedoc-Roussillon
Degustação de 5 vinhos acompanhados de pães, queijos e frios

Data:  07, 09 e 14 de Nov. Horário: 20 horas

Valor do investimento: R$ 760,00 (em 2 X)

AULAS AVULSAS – R$ 260,00 com apostila total.

Mínimo de 10 e Máximo de 20 participantes por Grupo. Local: Sede da Sbav/SP, 
Rua Cincinato Braga, 321 – 4º andar – Bela Vista (Próximo ao metrô Brigadeiro). 
Estacionamento no local: R$8,00.

Reservas – (11) 3814 7905/ 98247 9721/ 3287 1703

www.degustadoresemfronteiras.com.br I www.sbav-sp.com.br
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FREIXENET ICE CUVÉE ESPECIAL – CAVA - ESPANHA

 Confesso que conhecendo o enorme trabalho do vinicultor transformar o mosto em vinho espumante, nunca 
me entusiasmei muito com estes rótulos para serem servidos com gelo, ou serem usados em drinks para espantar o 
calorão dos nossos verões. Mas este espumante foi um sucesso na noite de quarta-feira (25/10), no excelente evento 
produzido pela Rede Gourmet em BH, o Wine Fest. 

Notas de Degustação: Espumante elaborado com as uvas Macabeo, Xarel-lo e Parrellada, do clássico Freixenet 
Cordón Negro, com um toque de Chardonnay. Tudo isto resulta num vinho intensamente frutado, com toques 
cítricos que ficam muito bem quando misturados ao gelo. Também bebi com umas folhinhas de hortelã criando um 
drink, mas preferi o espumante puro com gelo. Uma dica importante: tenha pelo menos duas garrafas por perto. 
Este espumante “evapora” muito rápido.

Estimativa de Guarda: Minha recomendação é bebê-lo de vez, nada de guardar!

Notas de Harmonização: Acompanha pratos de cozinha asiática (japonesa ou thai), ou simplesmente para ficar 
bebericando na beira de uma piscina. Pode ser uma boa bebida para quem gostar de se refrescar com espumantes 
na praia!!!

Temperatura de Serviço: 7ºC

Onde comprar: Em BH – Em BH – Antonio Salles - (31) 99615-2860. E-mail: sallesmoreira@terra.com.br

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. Para o vinho mostrar todo o seu potencial quando for degustado, ele deve ter sido armazenado em ambiente fresco, com controle de 
temperatura e umidade, livre de trepidações e sem contato com a luz. E se você trouxe a garrafa de uma viagem recente, espere o vinho descansar. A lista de 
2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Os vinhos aqui descritos foram degustados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
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INSOLENTE GRACIANO 2015 – RIOJA - ESPANHA  

 A uva Graciano é típica de Rioja, considerada por muitos a melhor uva da região (até mesmo 
acima da Tempranillo, que é a variedade tinta mais cultivada na Espanha). Também é conhecida por 
outros nomes, como Tinta Miúda e Monastrel. Além da Espanha (Rioja e Navarra), a uva Graciano é 
encontrada na França (Languedoc-Roussillon), na Argentina, nos Estados Unidos e na Austrália. 
Considerada uma uva de difícil plantio e propensa a doenças, os rendimentos da Graciano apresentam 
números pequenos. O período de amadurecimento dessa variedade é longo, tornando difícil sua 
adaptação em regiões com climas mais frios. Por outro lado, este prazo de maturação é responsável 
por adicionar maior complexidade de sabores e aromas e somente uvas completamente maduras 
garantem sua plena expressão.
 Seus vinhos costumam ser ricos em acidez e, às vezes, bastante tânicos, garantindo guarda com 
excelente qualidade. Em Rioja, onde a maior parte dos vinhos tintos são envelhecidos em barris de 
carvalho, eles costumam ser aromáticos, com notas de baunilha e especiarias doces – as marcas dos 
vinhos tintos envelhecidos em madeira.
 Durante o século XX, muito produtores da região de Rioja substituíram as vinhas da uva Graciano 
por uvas internacionais, consideradas como “uvas mais elegantes”, entre elas encontram-se as castas 
Tempranillo e Cabernet Sauvignon. Hoje em dia está presente em alguns dos melhores vinhos espanhóis.
 Este vinho é produzido pela Bodegas Mateos, a partir de videiras de 20 anos de idade média, 
plantadas no vinhedo de 6 hectares da Finca El Coscojar, localizado nas encostas do rio Ebro, com 
orientação leste-oeste, para evitar excesso de insolação nas tardes quentes da região, visto que a 
variedade é muito sensível à queimaduras solares. As temperaturas neste verão em Rioja chegaram a 
44ºC !. O vinho amadurece por 5 meses em barricas novas de carvalho francês.

Notas de Degustação: Cor rubi de bela intensidade, com aroma inicial defumado que lembra bacon. 
Num segundo momento aparecem as notas florais e especiarias doces como baunilha, alcaçuz e 
canela, mostrando a fruta escura e madura no final. Deliciosamente complexo, a boca tem excelente 
frescor, taninos macios com notas de cereja e chocolate. O corpo é médio e mostra um final persistente.

Estimativa de Guarda: Minha recomendação é favorecer ao caráter jovial do vinho. Mas aguenta 
fácil 5 anos de guarda e neste caso vai mostrar uma paleta mais evoluída de aromas e sabores.

Notas de Harmonização: um vinho versátil, vai bem com cozinha espanhola como paella, carnes 
vermelhas, queijos manchegos ou mesmo os frescos como Brie ou Camembert.

Onde comprar: Em BH – Antonio Salles - (31) 99615-2860. E-mail: sallesmoreira@terra.com.br
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 Passear pelos vinhedos da Espanha é se deparar com o tradição e a moderninade de forma intensa e encantadora. Ribera del Duero e Rioja atendem aos 
amantes de vinho mais exigentes com rótulos de grande qualidade, sendo provavelmente as denominações mais conhecidas. Mas a Espanha tem muito mais a 
oferecer. Pelas estradas deste Roteiro por La Mancha descobrimos pequenos pueblos e diferentes costumes que são mantidos de geração em geração. Até na 
culinária tivemos oportunidade de provar pratos típicos da época de Miguel de Cervantes e seu clássico “Don Quixote de La Mancha”. 
 Nos anos 90, a indústria vinícola espanhola passou por grandes modernizações e hoje é a maior área de vinhedos do mundo e o terceiro maior produtor 
e responsável por um dos melhores vinhos do mundo.

BODEGA Y VIÑEDOS CASTIBLANQUE – situada em Campo de Criptana, em plena planície manchega, a 800 m.de altitude, com uma oscilação térmica muito 
pronunciada entre o dia e a noite. Estes gradientes altos de temperatura são excelentes para gerar bons vinhos. Conta com 120 Ha de vinhedos próprios e uma 
antiga bodega dotada com os mais modernos meios técnicos quanto a processos de vinificação (tanques de aço inox, sistemas de controle de temperaturas, 
etc.).
 A família Castiblanque tem tradição viticultora de 3 gerações, quando o avô Jesús Castiblanque Alberca, iniciou o plantio de vinhedos da variedade Airén 
nos anos de 1950. Pouco a pouco, com muito esforço e com a ajuda do filho Jesús Castiblanque Pintor, ampliaram a plantação, toda no sistema Gobelet ou 
vaso (muito difundido na Espanha, em que a videira é apoiada apenas por uma estaca) plantando a variedade branca Airén.
 Dispõe de ampla sala de degustação no que foi a antiga oficina de reparação dos toneis, laboratório onde realizam as análises para obter os melhors 
caldos, nave de brancos e tintos onde onde antigamente estavam as tinajas (ânforas) por depósitos de inox, planta de estabilização e engarrafamento, cave de 
envelhecimento com capacidade para 800 barricas e
150 mil gfas. Nesta Sala de Degustação tivemos uma verdadeira aula sobre a vinicultura manchega, e tivemos a surpresa de conhecer um Guia Enológico 
Didático desenvolvido para crianças, com ênsafe no conhecimento sobre as uvas e nos processos de vinificação, criando o respeito a um futuro consumo 
consciente do vinho. 
 Na década de 1990, frente as dificuldades econômicas que baixaram o valor da uva plantada em La Mancha, decidiram agregar valor ao seu produto e 
começaram a elaborar seus próprios vinhos, para garantir a sobrevivência de suas propriedades, e se planejou uma mudança das variedades do vinhedo, com 
a finalidade de adaptar-se ao potencial dos solos, clima, e as próprias variedades permitidas para os vinhos de Castilla La Mancha. Este processo foi além e 
criou um programa de reestruturação dos vinhedos, e em algumas áreas foram plantadas variedades estrangeiras, com o propósito de estabelecer um vinhedo 
que atendesse a todas as necessidades da Bodega, alterando-se então os padrões da mentalidade tradicional da região. Assim em 1995 começou o arranque 
das vinhas de Airén (a variedade mais plantada no mundo), conservando ainda algumas parcelas de melhor qualidade. Do mesmo modo se completou neste 
ano e no seguinte o plantio das vinhas de Tempranillo.
 Em 2003 plantou-se a Moscatel de grão pequeno, variedade própria para a produção de vinhos doces na Espanha (especialmente em Jerez), muito 
aromática e rica em açúcares. Entretanto na Bodega produzem um vinho seco com esta variedade, a partir de leveduras autóctones em lugar de utilizar as 
habituais leveduras selecionadas, aproveitando dos aromas naturais desta uva. O resultado é um vinho jovem para consumo, aumentando a oferta de produtos 
brancos já existentes de Airén e Verdejo. Neste ano também se plantou Chardonnay, típica variedade francesa, para fazer-se um vinho fermentado em barrica, 
criando um produto de alta gama.
 Este processo se completou com o plantio de variedades como Syrah, Petit Verdot e Cabernet Sauvignon, criando assim uma gama bastante completa e 
ampla de vinhos tintos. Todas as novas plantações foram pensadas para poderem ser colhidas de forma mecanizada, fazendo-se a vindima no melhor momento 

ARTIGOS
A ESPANHA QUE VI, COMI E BEBI – PARTE 3

POR MÁRCIO OLIVEIRA
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de maturidade dos frutos, de forma mais rápida durante a noite, quando a uva chega fresca na Bodega.
 Fator importante é a condução do vinhedo para garantir rendimentos baixos e controlados, com poda de inverno para não permitir uma floração excessiva 
na primavera. Há podas em verde para regular a carga de cachos por videira, controle de irrigação e adoção de fertilizantes quando 
necessário, para garantir frutos de qualidade ótima em cada parcela dos vinhedos. Além disto, ao longo do tempo se trabalhou na 
densidade de plantio, originalmente de 1600 plantas por hectare, e agora em 3000 plantas. O cultivo nesta condição de stress produz 
menos quantidade de cachos, mas de melhor qualidade. A colheita das uvas é feita nas horas mais frescas do dia, e são transportadas 
rapidamente para a cantina, com temperatura entre 10 a 11ºC de forma a garantir as condições mais favoráveis para a prensa da uva, 
obtendo um mostro fresco e excelente para ser fermentado.
 Parte da colheita é feita de forma mecanizada, sempre durante a noite, de maneira rápida (50.000 kg por noite), garantindo 
que o as uvas e mosto obtido seja fresco e sadio para iniciar-se a fermentação. Lembrando que “O vinho se faz na vinha!”, o cuidado 
fundamental é manter a sanidade e frescor dos frutos colhidos, garantindo uma uva da mais alta qualidade.
Produzem duas gamas de vinhos:
BALDOR com 3 monovarietias, Chardonnay, Old Vines (Cabernet Sauvignon) e Syrah
ILEX com 4 vinhos, o Branco monovarietal de Airén, o Rosado, monovarietal de Syrah e 2 tintos, o corte de Syrah e Tempranillo e o 
Coupage de Syrah, Garnacha e Tempranillo
Nesta visita degustamos os seguintes vinhos:

1. Branco. Ilex Blanco. 2016. 13%. 100% Airén – eu sempre tive uma curiosidade em provar os vinhos brancos de Airén, praticamente 
ausente no mercado brasileiro. Este vinho mostrou todo o potencial aromático da variedade. Cristalino e brilhante. Com aromas de 
intensidade média, lembrando frutas bracas, notas florais, e nuances minerais. Na boca é fresco, e persistente. Par perfeito para o 
queijo Manchego, e vai bem com peixes e frutos do mar em qualquer tipo de preparação. Perfeito com saladas leves, bem como com 
arroz e massas leves.
2. Branco. Baldor Chardonnay. 2016. 13%. 100% Chardonnay
3. Tinto. Ilex Tinto. 2016. 13%. 60% Syrah + 40% Tempranillo
4. Tinto. Ilex Coupage. 2016. 13,5%. 50% Syrah + 10% Garnacha + 40% Tempranillo
5. Tinto. Baldor Old Vines. 2011. 14%. 100% Cabernet Sauvignon
6. Tinto. Baldor Syrah. 2014. 13,5%. 100% Syrah
Observação: sem importador para o Brasil.

PAGO DEL VICARIO - Esta vinícola foi inaugurada em 2005, sendo resultado da iniciativa dos irmãos Antonio e Ignacio Barco, provenientes de uma família 
com uma longa tradição na produção de vinho, iniciada por seu pai, Dario Barco, dono de uma adega na cidade de Miguelturra até 1995. O nome da adega 
refere-se a um antigo antepassado da família, grande amante do vinho e da viticultura, que foi vigário da diocese de Ciudad Real e defendeu o conceito de 
vinho para Pago, uma filosofia que hoje está presente nesta adega, que se reflete em seu nome, mas que também vem da proximidade do reservatório Vicário 
sobre o Rio Guadiana, em cujos bancos cultivam as vinhas da adega. 
O resultado é uma imagem incomum da região de La Mancha, um cenário inspirado de grande beleza juntando o Guadiana e o conjunto de vinhas bem 
cuidadas, com as montanhas próximas. Faz parte da qualificação “Vinos de la Tierra de Castilla”, oferece uma bela visita de uma instalação para produção 
de vinhos, reunindo no conjunto, além da vinícola, um hotel e um restaurante junto a vinha de 130 ha as margens do Rio Guadiana e aos pés dos Montes de 
Toledo.
 A vinícola está instalada no próprio terreno do vinhedo com uma arquitetura vanguardista que não agride o entorno e se funde com a paisagem natural 
desse entorno. Conjuga deste modo um design moderno com a tradição local, de encanto e de contrastes que busca criar um clima muito acolhedor e romântico. 
Tanto é assim que as instalações dispõem de uma área de eventos, e possibilita a hospedagem no Wine Hotel, onde acontecem celebrações e casamentos, 
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completando assim a sua oferta de qualidade no enoturismo.
 Cada uma das diferentes áreas do edifício se integra perfeitamente com a orografia e a cor da paisagem, 
enquanto a sucessão de arcos decrescentes simboliza as diferentes etapas de transformação do processo, da 
vinha, do reservatório, ao barril, e depois para a garrafa e, finalmente, para a taça.
 O resultado não fica indiferente ao visitante provocando o desejo de visitar suas instalações. A Sala de 
Barricas novas está composta por distintos tipos de carvalho, sendo predominantemente usado as barricas 
de carvalho francês, mas também tendo as feitas com carvalho americano e do Cáucaso. A ideia é trabalhar 
com esta palheta de barricas um vinho mais elegante e complexo. A vinha está plantada a 600 m.de altitude 
e conta com 130 ha de vinhedo, contando com 7 variedades diferentes de videiras: Tempranillo, Garnacha 
Tintorera, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot para os vinhos tintos, e Chardonnay e Sauvignon 
Blanc para os brancos. Como isto se pode observar que na realidade é uma vinícola de estilo bem mais 
moderno que as tradicionais de La Mancha, onde se prefere usar variedades não autóctones, todas francesas 
a exceção de duas eminentemente espanholas, o que define o posicionamento de mercado desta Bodega. 
 O total da sua plantação das 130 ha está projetada em 25 parcelas de pequeno tamanho, sendo o 
cuidado e manejo do cultivo de forma individualizada em função das caraterísticas singulares de cada uma 
delas.

Produzem 9 rótulos diferentes:

Monovarietais: Branco da tinta Tempranillo, Rosé de Petit Verdot, os tintos “Bancal del Rio” Petit Verdot), “Monagós” (Syrah) e Sobremesa “Merlot Dulce”.
Cortes: “Talva” (Chardonnay, Sauvignon Blanc e tintas Garnacha e Tempranillo), “50-50” (Tempranillo e Cabernet Sauvingon em iguais proporções), “Penta” 
(Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shyrah e Petit Verdot) e o Sobremesa “Corte Dulce” (Chardonnay e Sauvignon Blanc).
 Eles também produzem 2 vinhos em Andalucia qualificados como “Vinos de la Tierra La Alpujarras” e 3 vinhos da “DO Bierzo” em Castilla y León.

Vinhos da Degustação:

1. Branco. Talva. 2015. 14,5%. 50% Chardonnay + 25% Sauvignon Blanc + 25% tintas Garnacha (12%) e 
Tempranillo (13%). Delicioso branco que leva uvas tintas vinificadas em branco em seu corte. Límpido e cristalino, 
com aromas de boa intensidade, lembrando frutas brancas e amarelas, com toques minerais num segundo 
momento. Na boca mostra frescor e as frutas, dando vontade de provar um segundo gole de imediato.
2. Tinto. Penta. 2014. 13,5%. 40% Merlot + 23% Tempranillo + 15% Petit Verdot + 11% Garnacha e 11% de 
Syrah.
Observação: sem importador para o Brasil.
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“OS PROS E OS CONTRAS 
DAS VÁRIAS ROLHAS”- 

JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 27/10/2017

 Uma das etapas que compõem o campeonato 
mundial de sommeliers, competição que se realiza a cada três anos e reúne 
representantes de cerca de 50 países, tem caráter prático e o objetivo de testar 
a habilidade e presença de espírito do profissional quando ele se vê diante de 
situações embaraçosas, passíveis de acontecer no dia a dia de um restaurante.
 Na 11ª edição, realizada na Grécia, em outubro de 2004, o candidato 
era encaminhado a uma sala onde havia oito pessoas à mesa, e lhe era 
solicitado que decantasse e servisse um determinado vinho branco. Até aí, 
nada demais, já que a decantação de vinhos brancos é uma prática bastante 
aceita e até recomendada para alguns deles. A “pegadinha” era que o vinho 
estava bouchonné – os organizadores mandaram “prepará-lo” (atacado pelo 
fungo conhecido pela abreviação TCA, como comentei na coluna da semana 
passada) - e o candidato deveria perceber o problema antes de servi-lo. O 
fato de a rolha ser sintética confundiu a grande maioria dos participantes, já 
que, em princípio, o defeito ocorre em garrafas vedadas com rolha de cortiça. 
Alguns nem sabiam dessa possibilidade e foram mal; outros, sem o necessário 
sangue frio, se perderam.
 Há casos em que a contaminação se dá na cantina, com o fungo se 
infiltrando em barris, páletes ou outros componentes de madeira existentes 
na área de vinificação. Na década de 1990, a celebrada Bodegas Vega Sicilia 
teve esse problema e se viu obrigada a recolher toda a produção do Valbuena 
1994, já no mercado. A solução definitiva, proposta pelo enólogo francês 
Pascal Chatonnet, considerado a maior autoridade no assunto, foi construir 
novas instalações, o que foi feito no início dos anos 2000. O ocorrido com a 
Vega Sicilia só ajudou a atrair mais atenção à questão do TCA e no movimento 
contra as rolhas de cortiça, aumentando a aceitação das tampas metálicas de 
rosca.
 Por mais que as “screw caps”, como são chamadas essas vedações, 
agredissem as tradições que envolvem o cerimonial do vinho, não havia como 
negar que tinham argumentos convincentes. Além de serem fáceis de abrir e de 
fechar, as experiências havidas desde o princípio com esses vedantes revelaram 
bons resultados, ao menos com vinhos brancos.
 Mais frágeis e sensíveis que os tintos, eles se beneficiam da comprovada 
estanqueidade das tampas de rosca para evitar o contato com o oxigênio e se 
proteger da oxidação, conservando suas características elementares de fruta e 
frescor.

 Se isso é uma grande virtude quando se fala em brancos, o mesmo não 
se podia afirmar sobre os tintos, que têm a necessidade de passar um bom 
tempo na garrafa para se desenvolver e, para tanto, supostamente, precisam 
“respirar”. Com agravantes: requentemente surgiam aromas desagradáveis e 
incompatíveis com vinhos jovens, como couro e borracha, típicos de ambientes 
redutores, em que falta oxigênio. Com o tempo o fabricante das cápsulas 
desenvolveu juntas especiais - ficam sempre entre a boca da garrafa e o fundo 
da tampa - para os tintos, menos herméticas, que sanavam o problema.
 Como tudo o que diz respeito aos vinhos, as respostas não são imediatas. 
É preciso experimentar e ir analisando os resultados. Foi o que fez Paul Pontallier 
quando era diretor técnico do Château Margaux (ele morreu de câncer em 
2015). Desde 2002 ele engarrafava esporadicamente um certo número de 
garrafas de três de seus vinhos com os diversos tipos de vedação, provando-os 
lado a lado de tempos em tempos para acompanhar como evoluíam. Participei, 
em junho de 2011, junto com três de seus auxiliares diretos, de uma dessas 
experiências, com resultados bem distintos e nada surpreendentes.
 A primeira bateria teve quatro garrafas do Margaux genérico (o “terceiro” 
vinho do château) da safra 2003, engarrafadas em 2004 e vedadas com rolhas 
de cortiça, sintética e dois tipos de tampa de rosca, uma garantindo total 
estanqueidade e outra apenas com um disco de material plástico ao fundo que 
permitia ao vinho “respirar”. Degustadas às cegas, houve consenso que havia 
nítida diferença entre elas e, unanimemente, a pior amostra foi a de rolha 
sintética. O vinho estava mais evoluído, com aroma animal e mais austero. A 
mais sedutora e com maior votação foi a “B”, que, descobertas as garrafas, se 
referia à tampa de rosca não estanque. A amostra “D”, a da rolha de cortiça, 
apresentou “algum defeito”, que outra garrafa, buscada depois, se mostrou 
perfeita, revelando com mais precisão a tipicidade do vinho.
 Resultado semelhante aconteceu na série seguinte, com o Pavillon Rouge 
2002, engarrafado em 2004: a pior (de longe) foi com rolha sintética e a 
melhor, com o vinho demonstrando classe e bela evolução, a de cortiça. A 
última bateria foi reservada ao Pavillon Blanc 2004, engarrafado em junho 
do ano seguinte. Nesta, novamente ficou confirmada a inadequação da rolha 
sintética, deixando agradável surpresa a garrafa com tampa de rosca não 
estanque, na qual o vinho estava vivo, com bom frescor e expressivo.
 Pontallier dizia estar pronto para usar qualquer vedante, desde que 
funcionasse, afirmando: “Temos que ter a mente aberta mas com o maior 
cuidado possível, não quero ir de um inconveniente para outro. É certamente 
frustrante encontrar vinhos ‘bouchonnés’, mas frustração pode não ser uma 
boa razão para adotar mudanças tão radicais. Como dizem os franceses, a 
raiva não é boa conselheira (‘la colère n’est pas bonne conseillère’)”. * Jorge 
Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal 
Valor Econômico. Escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.
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  “QUE VINHO VAI BEM COM PIMENTA?”- 
POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA -20/10/2017

 Tempero controverso, a pimenta é um divisor de águas na gastronomia, 
e alicerce na alimentação de algumas culturas. Só para citar alguns poucos 
exemplos, já imaginaram mexicanos, baianos e indianos sem a pimenta em 
suas vidas?
 A família do que chamamos pimenta é grande e hoje vamos focar nas 
pimentas do gêneno “chili”, ou pimentas vermelhas (embora nem todas tenham 
esta cor). Alguns exemplos: malagueta, tabasco, dedo de moça, jalapeño, 
jamaicana, caiena etc. Estas são plantas do gênero Capsicum e contém em 
suas sementes uma composto químico chamado capsaicina.
 A capsaicina irrita a pele e produz uma sensação de queimadura em 
qualquer tecido que entre em contato. As pimentas chili já foram até classificadas 
pelo grau de “queimação” que provocam, medido pela concentração de 
capsaicina - é a chamana escala de Scovile. Clique no link e veja: https://
pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Scoville

MITO: pimenta não queima de fato, causa apenas um efeito neurológico 
no cérebro, via nervos gustativos, provocando secreção de Endorfina, o dito 
“hormônio do bem estar”.
VÍCIO: Por causar prazer a pimenta chega ao nível de vício em algumas 
culturas, como na Índia e México.
DIETA: pimenta, se consumida com moderação, passa ao cérebro a sensação 
de menos fome e ao mesmo tempo aumenta a queima de calorias.

PARA ACALMAR A PIMENTA:
NÃO – água (pois a pimenta não é solúvel em água, mas em gordura e álcool), 
bebidas ácidas (como sucos de frutas cítrica), bebidas com gás como cerveja, 
refrigerantes ou água gasosa.
SIM - leite, sorvete ou vinho (leia abaixo)
VINHO - Pimenta causa mais que ardência, causa uma inflamação temporária 
na boca, e torna nossos bulbos gustativos mais sensíveis à temperatura (quente 
e frio), sal, ácido e gás carbônico. Pimenta demais reduz nossa capacidade 
de perceber sabores e aromas, não por motivos físicos, mas porque rouba a 
atenção de nosso cérebro. Com pimenta sugiro servir vinhos muito expressivos, 
mas não muito ácidos ou alcoólicos (veja lista abaixo)
Uma taça de vinho, contudo, de teor alcoólico não muito alto (até 14%) 
amenizam a queimação.

DICAS:
NÃO - Não usar vinhos ácidos ou que tenham gás, como os espumantes
SIM - Prefira vinhos untuosos, de baixa acidez / - Vinhos meio doces ficam 
bem com pimenta. Pode servir sem medo vinhos meio-doces comida indiana 
ou tailandesa que fica bom / - Prefira vinhos com teor alcoólico abaixo de 14%. 
/ - Sirva os vinhos um pouco mais gelados que o normal, isso contrabalanceia 
a sensação da pimenta.

VINHOS SUGERIDOS PARA PRATOS APIMENTADOS: Viognier / Sémillon / 
Marsanne / Riesling alemão (levemente doce) / Vouvray / Sauternes / Tokaji 
/ Rosés em geral / Monastrell / Primitivo ou Zinfandel / Châteauneuf-du-
pape / Grenache/Garnacha / Ripasso / Carménère / Vinhos meio-doces em 
geral (exceto espumantes). Mais em www.marcelocopello.com  / contato@
marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – 
marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Scoville
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Scoville
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  “O TRIANGULO DOS QUEIJOS”
- POR LUIZ HORTA

FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 28/10/2017

 
 Desta vez me dei um carinho, estou no sétimo arrondissement, do lado 
do palácio do Matignon, residência do primeiro-ministro da França. Quem 
viaja com frequência a Paris (ou a qualquer cidade) vai estabelecendo manias e 
implicâncias. Ao longo dos anos, fui me tornando um rive-droitista irredutível, 
só ficava lá pelos lados do Marais, ou do que no mapa se chamam primeiro e 
segundo arrondissements, a região do Palais-Royal (a cidade é dividida em 20 
destas unidades, não exatamente bairros, mas que determinam muita coisa, 
um lugar em que o endereço conta muito até na vida social das pessoas).
 Aqui nesta coluna é patente meu amor pelos grandes hotéis e seus 
confortos. Mas hotéis são bons até uma semana; em viagens mais longas há 
a necessidade de seu canto, sua cozinha, uma toca onde ninguém entra para 
arrumar ou perguntar se está tudo bem. Leia mais em: https://oglobo.globo.
com/ela/luiz-horta/ 

Luiz Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas 
de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos na Folha 
de São Paulo e aos sábados no O Globo/Ela.

“PRODUÇÃO MUNDIAL DE VINHO CAI 
E PODE CHEGAR AO NÍVEL DOS ANOS 
1960” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA

ESTADÃO - PALADAR - 25/10/2017

 
 Problemas de clima nos maiores produtores do mundo, França, Espanha 
e Itália, explicam a queda e a previsão pessimista. O clima fechou para o vinho 
em 2017. Um relatório divulgado nesta semana pela Organização Internacional 
da Vinha e do Vinho (OIV) afirma que as geadas e ondas de calor registradas 
ao longo do ano em vinhedos europeus podem levar os índices de produção 
mundial para os dos anos 1950 e 1960. Parece alarmista, mas o problema 
é que os países mais atingidos, França, Espanha e Itália, são justamente os 
maiores produtores de vinho do mundo. Em relação ao ano passado, que já foi 
ruim, a baixa estimada é de 8,7%. 
 Na França, os produtores de vinhos tiveram uma primavera de desolação, 
com geadas terríveis, as piores em 25 anos, em Champagne, Borgonha e 
Bordeaux, que cogitou não editar sua safra 2017. 
 Nas Américas, as previsões são mais alvissareiras. Estados Unidos devem 
manter o nível de produção, apesar do recente incêndio na Califórnia. Na 
América do Sul, a Argentina é o maior produtor e o Brasil recuperou o fôlego 
em relação ao ano passado, mais que dobrou o número de garrafas produzidas 
desde o ano passado. 
 A preocupação com a queda dos grandes produtores é óbvia porque afeta 
todos os bebedores de vinho - e mais especificamente seus bolsos. A escassez 
pode fazer com que preços de vinhos mais desejados sigam a lei do mercado 
e subam. Por outro lado, ainda há muitos vinhedos europeus intocados pela 
fúria do clima e certo otimismo em relação à qualidade do que foi salvo nos 
vinhedos. 
 E afeta principalmente o sabor da bebida. Com a mudança climática, 
uvas que não se davam bem em determinadas regiões podem passar a imperar. 
Pesquisa do pesquisa do Instituto de Ciência dos Vinhedos e do Vinho (ISVV) 
apresentada na coluna Prato-Cabeça de Roberto Smeraldi, conclui que o impacto 
do clima irá na contramão das novas tendências no gosto do consumidor, que 
buscam hoje vinhos mais elegantes, menos opulentos e corpulentos, numa 
espécie de “desparkerização” do paladar. “Mas são exatamente esses os 
atributos que a mudança climática favorece, o que vai obrigar os produtores a 
um dever de casa redobrado para valorizar a acidez e diminuir o teor alcoólico”, 
escreveu Smeraldi. Um desafio e tanto.

https://oglobo.globo.com/ela/luiz-horta/
https://oglobo.globo.com/ela/luiz-horta/


13VINOTÍCIAS

“CADA VEZ MAIS, PRODUTORES 
INVESTEM NOS ESPUMANTES ICE” 

- SUZANNA BARELLI
REVISTA MENU - 07/09/2017

 
 Os champanhes e os demais vinhos espumantes podem – sim – ser 
consumidos com gelo. O paradigma foi rompido há seis anos. Os champanhes 
e os demais vinhos espumantes podem – sim – ser consumidos com gelo. A 
aparente heresia de ser apreciado dessa forma foi quebrada por uma gigante 
do setor, a Moët & Chandon, que na época lançou o primeiro champanhe 
específico para esse consumo, o Ice Imperial. De lá para cá, houve quem 
torcesse o nariz e quem se propusesse a experimentar a bebida, agora servida 
em uma taça grande, bojuda, e com algumas pedras de gelo – de três a quatro, 
como indica a vinícola.
 No final de 2016, a Moët decidiu lançar um rosado com gelo para 
completar a linha. “Assim como fizemos no Ice Imperial, começamos no verão 
e conforme o consumo for crescendo, vamos oferecer esse champanhe ao 
longo do ano”, afirma Sergio Degesse, diretor geral da Moët Hennessy do 
Brasil. O principio do rosé é o mesmo do brut branco: servir a bebida em taças 
grandes, com gelo. Também no fim do ano, a espanhola Freixenet, líder em 
cava, lançou o seu ice, com a mesma recomendação de consumo. Mais: as 
duas empresas não estão sozinhas: desde que o gelo foi, digamos, liberado, 
diversos produtores apostaram nesse mercado. No Brasil, a Chandon, do 
mesmo grupo da Moët, sugere o consumo do espumante Passion, um blend 
das uvas malvasia de cândia, moscato canelli e pinot noir com gelo. Da França, 
os espumantes Veuve du Vernay, da região da Borgonha, também apresenta 
o seu ice, nas versões demi-sec e rosé, entre outros exemplos. Alguns, ainda, 
ousam ao sugerir o espumante não apenas com gelo, mas também com ramos 
de hortelã e até fatias de pepino ou limão, como um coquetel.
 Para manter o atrativo desses espumantes há alguns pré-requisitos. 
Primeiro, a bebida deve ter uma quantidade de açúcar mais elevada, ou seja, 
ser classificada na categoria demi-sec, com 32 a 50 gramas de açúcar por litro. 
Aqui, um parêntese: um champanhe brut pode ter até 12 gramas por litro de 
açúcar, mas essa doçura é equilibrada com a alta acidez da bebida e muitas 
vezes não é percebida pelos consumidores. Nos ice, a porcentagem de açúcar 
é mais alta, já que o gelo, além de refrescar, também dilui a bebida. O Cordon 
Negro, o rótulo mais vendido da Freixenet, tem 9 g/l de açúcar, enquanto o Ice 
tem 45 g/l, por exemplo. O Ice Rosé Imperial tem 38 g/l enquanto o rosé da 
Moët apresenta 9 g/l.
 Phillipe Mevel, enólogo da Chandon brasileira, explica que os aromas 

intensos também são necessários nessa categoria. “A medida que o gelo derrete 
e vai diluindo o espumante, a sensação de doçura diminui um pouco e a da 
acidez também, na mesma proporção, o que preserva o equilíbrio original. 
Apenas as intensidades de acidez e da doçura baixam, porém tão sutilmente 
em função da exuberância aromática original, que é pouco perceptível”, afirma 
o francês.
 O Freixenet Ice, por sua vez, ganhou uma porcentagem da uva chardonnay, 
enquanto o brut da marca é elaborado apenas com as variedades autóctones 
espanholas, como macabeo, xarel.lo e parellada. “A chardonnay contribui para 
realçar as notas frutadas, garantindo mais leveza e permitindo equilibrar o 
efeito do frio do gelo sem alterar as características do cava”, explica Fabiano 
Ruiz, diretor-executivo da Freixenet no Brasil. Nos champanhes, a porcentagem 
entre chardonnay, pinot noir, pinot meunier e vinho de reserva também é 
diferente da versão brut. “Não é só colocar uma pedra de gelo no demi-sec. 
Há um trabalho do enólogo para que o champanhe mantenha a sua qualidade 
com o gelo”, explica Degesse.
 É uma fórmula especial que, pelo jeito, vem conquistando o consumidor. 
Afinal, como afirma Mevel, da Chandon, há o hábito de certos apreciadores 
colocarem pedras de gelo na maioria das bebidas que consomem. “E, ainda, 
em lugares onde faz muito calor, as pedras de gelo junto com o espumante 
seguram a temperatura perto do ideal para a degustação”, conclui o enólogo. 

Suzana Barelli é jornalista especializada em vinhos e socióloga por formação, 
tendo trabalhado em veículos como O Globo, Folha de S.Paulo, Valor Econômico, 
Carta Capital e Primeira Leitura. O interesse pela enogastronomia veio na 
década de 1990, ao fazer matérias de economia sobre vinícolas para a Folha 
de S.Paulo. Fez cursos na Associação Brasileira de Sommeliers e foi redatora-
chefe da revista Prazeres da Mesa. Atuou como editora da revista Menu a 
partir de 2008. Assumiu novas funções na revista como diretora de Redação, 
sendo responsável pelo caderno de vinho da publicação, que tem em média 
16 páginas mensais sobre o tema. (Fonte: * Reportagem publicada na edição 
214 da Revista MENU).
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VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

BORDEAUX: COLHEITA 2017 HISTORICAMENTE BAIXA, MAS COM MUITA QUALIDADE
 Será necessário aguardar as declarações de colheita do final do ano para determinar com precisão o nível de declínio da safra. Um clima difícil, entre o 
congelamento de abril e o fim de agosto, contribuirá para uma safra historicamente baixa na vinha do Bordeaux, abaixo de 40 a 50% em relação a 2016, mas 
a qualidade será muito boa, especialmente para os vinhos brancos.
 A safra “muito pequena” em 2017, a menor quantidade desde 1991, deverá representar um declínio de quase 375 milhões de garrafas em relação ao 
ano passado, uma queda de quase 2 bilhões de euros, estimado o Conselho Interprofissional do Vinho de Bordeaux (CIVB), lembrando que será necessário 
aguardar as declarações de colheita do final do ano para determinar com exatidão o nível de declínio.
 Estas colheitas historicamente baixas são encontradas em outros lugares da Europa e afetarão o marketing: entre 5 e 5,1 milhões de hectolitros serão 
comercializados este ano, em vez dos 5.3 esperados.

 “AS LIÇÕES DA SAFRA DE 1991 FORAM APRENDIDAS” - Mas o impacto econômico será mais sentido em 2018 e em 2019, “o Conselho Interprofissional 
do Vinho de Bordeaux (CIVB) se concentrará em evitar impactos de preços”, disse o presidente da CIVB, Allan Sichel. Ele acrescenta: “As lições da safra de 1991 
foram aprendidas!”
 Na verdade, após uma magra colheita em 1991, houve um aumento acentuado nos preços com repercussões nos mercados de consumo, levando a uma 
queda considerável no marketing. Quanto aos preços, “há uma certa tensão, mas está completamente contida, e bastante razoável no contexto da perda da 
safra de 2017”, disse o líder do interprofissional.
 O desafio para a indústria vitivinícola de Bordeaux será, até 2018, “suavizar o abastecimento do mercado tanto quanto possível com bons vinhos a partir 
de 2015, 2016 e os produzidos em 2017, e concordar em diminuir os nossos níveis de estoque significativamente, dependendo das seguintes safras para 
reabastecer as ações “, acrescentou Allan Sichel.
 Preocupado, ele admite, “o que não desejamos ter é um vintage de 2018 que se pareça com 2017, porque aqui estaríamos em um beco sem saída, nós 
realmente não saberíamos o que fazer”.

2017 UM ANO DE VINHOS BRANCOS EM BORDEAUX - Comentando a qualidade de 2017, Allan Sichel destacou a “bela qualidade” de brancos secos 
“frescos, vivos e aromáticos, um vintage muito bonito de branco”. Sobre o doce, colhido mais tarde, é muito cedo para dizer, mas eles “beneficiaram de belas 
condições climáticas favorecendo a concentração e a riqueza aromática”.
O “pequeno vinho tinto produzido” é apresentado pela sua parte “com uma bela expressão aromática, cor, fruta e frescura” e “suave redondo e equilibrado” 
vinhos na boca. Um “bom vintage” de vinho tinto, conclui o presidente da CIVB. (Fonte – Revue du Vin de France – Equipe de Editoriais - 13/10/2017).
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