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3VINOTÍCIASAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO

ABS-RIO-FLAMENGO
CURSO BÁSICO DE VINHO  

21/06/2018 - 19:30

O Curso Básico de Vinho – Iniciação ao 
Mundo do Vinho é aberto a amadores 
e profissionais do vinho. Nas sete 
aulas o aluno fará degustação e verá 
vários assuntos em torno da história, 
produção, características e serviço do 
vinho, entre eles: Zonas produtoras 
mundiais de vinho, breve história da 
viticultura brasileira, técnicas vitícolas, 
principais variedades de uvas I 
Colheita e elaboração do vinho; como 
se produz o champagne. I Elementos 
constituintes do vinho. I O vinho e a 
saúde. I Noções práticas do serviço 
de vinhos. I Adegas, carta de vinhos, 
temperaturas de serviços, tipos de 
copos. I Leitura de rótulos nacionais 
e estrangeiros. I O vinho na cozinha; 
combinação entre vinhos e comidas.

Valor Individual: R$830,00*
* R$805,00 + R$25,00 taxa de inscrição
Inscrição: (21)2285-0497 | (21) 
2265-2157 e abs@abs-rio.com.br

SÃO PAULO

ABS-RIO-FLAMENGO
O RIO GRANDE DO SUL ALÉM DA 
SERRA GAÚCHA 

24/05/2018 - 19:30

A Serra Gaúcha, origem de nossa 
vitivinicultura, ainda é a responsável 
pela elaboração de 80% dos vinhos 
finos brasileiros. No entanto, desde 
o início da década passada, verifica-
se uma grande expansão da fronteira 
vitivinícola no estado. Podemos 
identificar a Serra do Sudeste, a 
Campanha Gaúcha, a Campanha 
Oriental, as Missões, o centro do 
estado, o Alto Uruguai, Campos de 
Cima da Serra e inúmeros outros 
pontos isolados, de onde procedem 
vinhos muito expressivos.

Valor Individual: R$141,00(sócio) e 
R$184,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497 e abs@
abs-rio.com.br

ABS-SP
CURSO AVANÇADO DE 
DEGUSTAÇÃO

21/05/2018 - 19:00

Aulas ministradas a cada 15 dias. 
Como sabemos, a principal ferramenta 
de trabalho de um Sommelier 
é a degustação, permitindo o 
reconhecimento de variedades, cortes, 
regiões, e outras características que 
contribuem para o estilo dos vinhos 
das mais clássicas áreas vitivinícolas 
do mundo. É o que a ABS-SP oferece 
a seus associados e aos amantes 
do vinho, ao lançar seu CURSO 
AVANÇADO DE DEGUSTAÇÃO dirigido 
primordialmente aos Sommeliers 
já diplomados nos 3 módulos, mas 
também a todos os enófilos dispostos 
a aprofundar-se nos elementos 
fundamentais da degustação.
Com esse objetivo, o curso se propõe a 
discutir, por meio de 1 aula a cada 15 
dias, os elementos fundamentais da 
degustação (visual, olfativo, gustativo, 
térmico-táctil) relacionando-os e 
permitindo por dedução, conclusões 
sobre origem, composição e qualidade 
de cada vinho.
A duração do curso será de 27 aulas e 
2 provas, ao longo de mais de um ano.

Valor Individual: 15 x R$600,00
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-SP
OS SURPREENDENTES VINHOS 
PAULISTAS

23/05/2018 - 20:00

Ninguém mais torce o nariz quando 
se afirma que o Brasil produz, hoje, 
vinhos de classe internacional. Mas, 
certamente, muitos se surpreendem 
ao saber que alguns desses vinhos são 
talhados por vinícolas de ponta aqui 
mesmo, no estado de São Paulo. Na 
degustação da próxima quarta-feira, 
dia 23, que será apresentada pelo 
presidente da ABS-SP, Gustavo Andrade 
de Paulo, teremos oportunidade de 
provar exemplares representativos de 
duas dessas vinícolas: Casa Verrone e 
Guaspari. Como curiosidade, ambas 
as vinícolas se utilizam do método 
conhecido como “dupla poda”, que 
possibilita realizar a colheita nos 
meses de inverno, mais secos, e não 
no verão, mais chuvoso. Conhecer 
um pouco da história dessas duas 
vinícolas brasileiras já seria razão 
suficiente para não perder essa 
degustação. Mas ela é também uma 
excelente oportunidade para aferir o 
nível de qualidade alcançado por esses 
surpreendente vinhos paulistas que se 
utilizam de cepas internacionais como 
Chardonnay, Cabernet (sauvignon e 
Franc) e Syrah. Inscreva-se logo!

Valor Individual: R$40,00 (associado)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br



4VINOTÍCIAS

BELO HORIZONTE

CONVIVIUM
25/05/2018 - 20:00

Vamos começar nossos encontros de 2018 criando uma ótima oportunidade 
para aproveitar o convívio com novos e antigos amigos e compartilhar uma 
taça de vinho e uma boa conversa no Restaurante da Importadora MON 
CAVISTE, celebrando os vinhos da FRANÇA - O cardápio do Jantar Convivium 
foi cuidadosamente elaborado, com Menu celebrando as harmonizações com 
os vinhos do próprio Portfólio da Importadora, que estará oferecendo 15% de 
desconto nos seus vinhos nesta noite.  
Uma ótima chance de provar belos vinhos franceses de importação exclusiva, 
com um excelente desconto! 
Entradas: - Tábua de Aperitivos – Embutidos variados e terrines da casa. 
Acompanhado de geléia da casa e cesta de pães. - Amuse Gueule d´Agneau – 
Petiscos de cordeiro em cama de polenta fria. - Camembert ao Forno – Queijo 
camembert ao forno e molho vinagrete. - Croquete de Presunto – Empanados 
de presunto e creme bechamel.
Pratos do JANTAR: - Filet do Caviste – Filé mignon com cogumelos de Paris, 
acompanhados de batata dauphinoise, ou, - Filet de Salmão Crumble – Posta 
de Salmão aromatizada aos dois limões. Acompanhada de legumes grelhados 
à moda provençal, ou, - Jarret de Cordeiro – Jarret de Cordeiro ao molho de 
vinho, acompanhado de polenta e ratatouille.
Sobremesa: - Creme Brulée.
Bebidas Inclusas: Água Mineral com ou sem Gás, Refrigerante e Café (uma 
unidade por participante).
Valor Individual: R$ 120,00 (Não teremos mais os espumantes de 
recepção).
TRAGA SEU VINHO COM O TEMA DE “CELEBRANDO A FRANÇA E SUA 
GASTRONOMIA” PARA COMPARTILHAR COM OS AMIGOS. Valor mínimo do 
Vinho Individual por Pessoa: R$ 70,00/garrafa/ Pessoa. 
Vinhos Promocionais MON CAVISTE: 
Chateau L´Hoste – Bordeaux – Corte de Merlot (60%) e Cabernet Sauvignon 
(40%) – de R$ 92 por R$ 78,20. 
Les Carroz – Coteaux Bourguignons – Gamay (85%) e Pinot Noir (15%). De R$ 
82 por R$ 69,70. 
Carte Noire – Cotes du Rhône – Grenache Noir e Syrah – de R$ 92 po R$ 78,20. 
Le Tarral – Languedoc – Carignan (70%), Grenache (20%) e Syrah (10%) – de 
R$ 97 por R$ 82,45.

Inscrições pelo e-mail: molivierbh@gmail.com

ABS-MINAS
DEGUSTAÇÃO DE VINHOS ESLOVENOS

05/06/2018 - 19:30

A vinícola Puklavec Family Wines, representada em Belo Horizonte pela BH 
Wine Club, patrocina junto a ABS Minas uma degustação de seus vinhos, com a 
participação de Luiz Felipe, proprietário da empresa BH Wine, e apresentação 
de Moacir Martins Jr., gestor da marca na América Latina. Serão degustados seis 
rótulos das linhas Seven Numbers e Estate Selection que estão sendo lançadas no 
Estado. Sendo: Estate Selection Furmint&Pinot Blanc I Estate Selection Cabernet 
Sauvignon&Merlot I Estate Selection Cabernet Sauvignon I Seven Numbers 
Sauvignon Blanc I Seven Numbers Pinot Grigio I Seven Numbers Furmint. Para 
conhecer a vinícola, acesse http://puklavecfamilywines.com/en

VAGAS LIMITADAS!

Valor Individual: R$100,00
Inscrição: (31) 2555-8938| abs@abs-minas.com.br

https://www.moncaviste.com.br/
https://www.moncaviste.com.br/
http://puklavecfamilywines.com/en
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VINHOS DA ARGENTINA
22/05/2018 - 20:00

A Argentina é uma das regiões com maior importância na vinicultura atual, o que fez com que se tornasse o 5º maior produtor de vinhos do mundo, além 
de ser uma região vinícola com grande destaque e prestígio em toda a América do Sul. O país possui cerca de 210 mil hectares de vinhedos plantados, além 
de exportar 25% de toda a sua produção anual para o Velho Mundo.  Uma degustação orientada por Márcio Oliveira, Editor do VINOTICIAS, para provar 
os vinhos das várias regiões que compõem o país.
** Após a degustação os interessados poderão adquirir os vinhos selecionados com 20% desconto dentro da mesma semana. 

Valor Individual e informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 99122-6170 com Norah ou (31) 99112-7512 com Pollyana.

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

BELO HORIZONTE

www.premiumwines.com.br/


6VINOTÍCIAS

VACQUEYRAS LES CYPRÈS 2011 – PAUL JABOULET AINÉ – RHÔNE – FRANÇA
  
  Paul Jaboulet rivaliza com Chapoutier pelo posto de melhor produtor do Rhône. A vinícola Paul Jaboulet Aîné 
foi fundada no século XIX, em 1834, por Antoine Jaboulet, prosperando apenas anos mais tarde na mão dos seus dois filhos 
– Henri e Paul –, que lhe atribuíram o nome de “Paul Jaboulet Aîné”. Foi apenas na gestão de Louis e Jean, outra geração 
da família Jaboulet, em 1961, que o vinho Hermitage La Chapelle foi produzido, aclamado como um dos melhores vinhos 
já produzidos.
  Em 2005, a vinícola foi adquirida por um investidor franco-suíço, e a produção de vinhos passou às mãos de 
Caroline Frey e do consultor Denis Dudorbieu, que investiram em novas adegas e vinícolas nas regiões de Côte-Rôtie e 
Châteauneuf-du-Pape, aumentando ainda mais a notoriedade de Paul Jaboulet Aîné perante o mundo do vinho.
  A região de Vacquerays, localizada no sul do Rhône, é um dos grandes segredos para os enófilos que apreciam 
os vinhos de Châteauneuf-du-Pape. Os vinhos são um pouco mais leves, mas mostram um estilo bastante parecido, 
custando uma fração de preço de seu vizinho mais famoso. Paul Jaboulet Ainé elabora este excelente Vacquerays com 70% 
Grenache,15% Syrah e 15% Cinsault. Este vinho é nomeado por conta dos ciprestes que alinham as vinhas na região de 
Les Dentelles de Montmirail.

Notas de Degustação: Rubi de boa intensidade. O nariz mostra boa complexidade, com notas de frutas maduras vermelhas, 
couro, defumados, especiarias, algo de terroso também. Uma textura madura e ao mesmo tempo fresca na boca, com 
excelente equilíbrio. Um bom final de boca, mostrando elegância e mineralidade. Feito com um corte de 75% Grenache, 

20% Syrah, 5% Mourvèdre. As vinhas tem mais de 35 anos de idade média.

Guarda: creio que foi bebido num grande momento. Pode aguentar mais 3 anos fácil.

Notas de Harmonização: É um excelente acompanhamento para preparações à base de carne nobres assadas no forno. Carnes grelhadas também irão bem, 
embutidos e queijos meio maduros.

Temperatura de Serviço: 16 a 17ºC.

Onde comprar: Em BH: MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi  Tel.: (31) 3115-2100

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

www.mistral.com.br
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LE BRUT DU FOUDRE 56 GIGONDAS 2012 – RHÔNE - FRANÇA
  
 Criada em 1956, por 7 enólogos apaixonados, Gigondas La Cave conta, desde 2016, 78 viticultores 
com 130 hectares de Gigondas. A uva Grenache predomina nos cortes, enquanto a Syrah dá cor ao vinho 
e a Cinsault garante a doçura do vinho. A Mourvèdre contribui com os taninos. As vimnhas estão plantadas 
em 7 terroirs diferentes, com solos de argila, marga, calcário, areia, cascalho, coluvião ealuvião. Ao pé da 
Dentelles de Montmirail, os vinhedos se beneficiam do micro-clima e da geologia que dá a particularidade 
e personalidade aos vinhos. A colheita é manual, garantindo uma alta qualidade do produto final. A 
vinificação é tradicional. Após 12 meses em grandes cubas, o vinho passa por um envelhecimento de 10 
meses em média, em barricas de carvalho. Nenhuma filtragem é feita no engarrafamento. Um pequeno 
depósito é possível de ser encontrado no vinho. Corte predominante de 75% de Grenache noir - 15% de 
Syrah - 10% Mourvèdre e Cinsault.

Notas de Degustação: Coloração com leve halo de evolução, que mostra no nariz uma grande complexidade 
com aromas ora de amoras e ameixas, ora de especiarias, frutas secas. Em seguida, notas de tâmaras, algo 
de defumados, folhas secas de tabaco, couro. O paladar é fresco, franco. Os taninos estão presentes, mas 
macios. Recomenda-se a decantação por pelo menos 2 horas antes de ser servido. Muito fino e elegante, 
com uma fruta sutil e taninos sedosos.

Guarda: Já está pronto, e pode aguentar mais 4 anos fácil.

Notas de Harmonização: É um excelente acompanhamento para preparações à base de carne nobres 
assadas no forno. Carnes grelhadas também irão bem, embutidos e queijos. Vai bem com carnes de caça.

Temperatura de Serviço: 17 e 18ºC.

Onde comprar: em BH- End.: MON CAVISTE – Rua Curitiba, 2244 – Bairro de Lourdes - Telefone: (31) 
3291-1447. Veja mais em: www.moncaviste.com.br

www.moncaviste.com.br
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 Se você fosse abandonado em uma ilha deserta com apenas um saca-rolhas e uma 
garrafa de vinho, que vinho seria a sua escolha? Para mim, a resposta depende de quanto 
tempo pretenderia viver na dita ilha. Se eu tivesse expectativa de pouco tempo, talvez 
escolhesse um Chablis de um grande produtor, mas se a perspectiva fosse de longo prazo, 
tudo mudaria de figura.
 Poderia ser um grande Tinto, e como pretendo falar de vinhos do Rhône Sul, acredito 
que neste caso escolheria um Chateauneuf-du-Pape do Château de Beaucastel.
 Muitos enófilos pouco conhecem sobre os vinhos do Rhône, mas certamente os 
Châteauneuf-du-Pape são os vinhos mais prestigiados do sul do Rhône. De forma geral, os 
vinhos Châteauneuf-du-Pape tem uma merecida reputação por fazer alguns dos melhores 
tintos do clima quente do mundo - vinhos à base de Grenache misturados com Syrah, 
Mourvèdre e outros varietais menores proporções. 
 A maioria dos Guias de Vinho elogia o terroir de Châteauneuf, especialmente o solo 
deliciosamente infértil composto de rochas do tamanho de punhos fechados (galetas) que 
refletem a luz do sol para as videiras nos dias sem nuvens e irradiam o calor do sol de volta 
para as videiras durante as noites frias. No entanto, a força de Châteauneuf não é apenas 
uma questão de terroir, uma vez que grande parte do extremo sul do Vale do Rhône tem 

uma geografia semelhante. 
 Ao contrário do resto do Rhône do Sul, que é dominado por grandes cooperativas e négociants, as propriedades de Châteauneuf-du-Pape são minúsculas, 
muitos das quais são possuídas por famílias locais com gerações longevas de experiência de vinificação. Essas famílias são orgulhosas de sua história; elas 
impõem regras restritas sobre si mesmas e frequentemente brigam entre si em rivalidades de longa data. 
 Os rendimentos devem ser os mais baixos da França. As uvas devem ser escolhidas a dedo. O álcool deve ser alto. Essas famílias insistem em fazer vinhos 
de qualidade inquestionável há muito tempo.
 Por isto mesmo é difícil encontrar um Châteauneuf-du-Pape ruim, especialmente nos últimos anos, quando a região foi abençoada por uma grande safra 
após uma grande safra. Por outro lado, também é difícil encontrar uma garrafa barata de Châteauneuf-du-Pape. Sua reputação de qualidade adicionou um 
prêmio pesado ao custo de qualquer garrafa que ostenta a insígnia papal (a região recebeu o nome do Papa João XXII, que construiu seu “novo” castelo de 
verão em 1320, na região de Avignon, transferindo momentaneamente o Vaticano para solo francês). 
 Felizmente para o amante do vinho como eu, a ética de qualidade artesanal de Châteauneuf foi gradualmente disseminada para as propriedades vizinhas 
do Rhône do Sul. Comercialmente, esses vinhedos podem viver à sombra de Châteauneuf-du-Pape, mas, ao imitar os grandes Chateauneufs, estão produzindo 
vinhos de classe mundial a um preço acessível. São regiões fora do radar para muitos enófilos, mas que podem surpreender!
 Para quem está disposto a abrir suas taças a novas experimentações, Vacqueyras é uma ótima região para começar. Está a cerca de 20 Km de distância 
de Châteauneuf, e ambas as regiões compartilham um clima quente e um planalto estéril composto por depósitos de rochas glaciais - na verdade, Vacqueyras 
significa “Vale das Pedras”. Os vinhedos mais desejáveis ficam no topo de um planalto chamado Plateau des Garrigues. Garrigue é um termo indispensável para 
os amantes do Rhône Sul. Ambos descrevem um tipo de terra (tão estéril que somente o tomilho, a lavanda e as videiras vão crescer lá) e um sabor típico do 
vinho (ervas e resinosas). Embora os vinhos de Châteauneuf-du-Pape exibam um pouco de garrigue, em Vacqueyras os aromas e sabores ficam mais marcantes, 

VACQUEYRAS E GIGONDAS PODEM SER BOAS OPÇÕES 
PARA QUEM BUSCA CHATEAUNEUF-DU-PAPE

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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tornando-os em vinhos nervosos e selvagens.
 A região produz 95% de vinhos tintos, 4% de vinho branco e 1% de rosé. Grenache é a variedade dominante em Vacqueyras. Cada mistura deve conter pelo 
menos 50% desta casta, embora às vezes seja responsável por 90% da mistura. A percentagem restante é composta por Syrah e Mourvedre, com um acréscimo 
de 10% de qualquer uma das outras variedades de Cotes du Rhone. Um dos produtores em ascensão em Vacqueyras é Montirius, uma propriedade familiar 
que remonta gerações. Os proprietários cultivam várias pequenas vinhas utilizando práticas biodinâmicas rigorosas, mas a sua vinha Le Clos é particularmente 
digna de nota. Este lote de 8,5 hectares encontra-se num promontório de seixos no final do Plateau des Garrigues. A elevação lhes dá um clima ligeiramente 
mais frio, que eles usam para cultivar muito Syrah, uma uva que fica maturada em clima de muito calor. Na verdade, o “Le Clos” de Montirius é composto de 
50% de Syrah, o que é uma proporção extraordinariamente alta para a região, onde a Grenache predomina via de regra. O resultado é uma ótima combinação 
de estrutura digna de idade e caráter rústico.
 Outra denominação do Rhône que trabalha muito bem à sombra de Châteauneuf-du-Pape é Gigondas, que está a 6 Km de distância de Vacqueyras. 
Embora outrora fossem indistinguíveis da massa de outros vinhos do Rhône do Sul, na década de 1960, os produtores de vinho de Gigondas se reinventaram 
à imagem de Châteauneuf e adotaram os altos padrões de vinicultura de seus vizinhos. Em 1971, foram recompensados com sua própria denominação.
 Gigondas é uma vila localizada no sudeste do Vale do Rhone. A denominação fica em um planalto a uma altitude de 100m, e sobe suavemente ao redor 
da vila com encostas íngremes de até 430m de altura na área ao redor da Dentelles de Montmirail. As aldeias de Beaumes-de-Venise e Vacqueyras estão 
localizadas ao sul e oeste de Gigondas.
 A região produz 99% de vinhos tintos e 1% de rosé. Ambos os vinhos tintos e rosés são feitos predominantemente da Grenache Noir (até 80%, de acordo 
com as leis da denominação), com quantidades variáveis de Syrah e Mourvedre, as duas variedades com as quais a Grenache é mais comumente misturada na 
região.
 Os vinhos de Gigondas têm um carácter único e próprio, uma vez que grande parte das Gigondas ser mais quente do que a Châteauneuf-du-Pape. Enquanto 
os rendimentos da vinha se mantiverem baixos, isso sobrecarrega a uva Grenache para que crie uma bela intensidade de frutas como framboesas e passas. 
O calor também é particularmente bom para Mourvèdre, um varietal que é difícil de amadurecer. Esta uva fornece o núcleo espiritual de muitos Châteauneufs 
clássicos (incluindo Château Beaucastel). Cria um vinho com estrutura e capacidade de envelhecimento, mas também carrega um sabor animalesco, com algo 
de couro e defumado. Um rico Mourvèdre é o principal destaque para a Grenache em muitos vinhos Gigondas, tornando-os únicos
 Há ainda Lirac, que é a terceira sub-designação do Rhône que mostra sinais de domínio das técnicas de seu primo papal. É uma região grande - e meio 
bagunçada - mas na fronteira leste fica bem ao lado de Châteauneuf, na outra margem do rio Rhône. Ambas regiões compartilham um clima semelhante 
e terroir pedregoso. Embora muitas propriedades de Lirac produzam vinho de mesa genérico, algumas propriedades estão produzindo pequenos tesouros e 
abrindo caminho para uma melhoria geral na qualidade. Por exemplo, Alain Jaume, proprietário do Domaine Grand Veneur em Châteauneuf-du-Pape, também 
produz vinho em Lirac. Está se tornando um hábito abençoadamente comum que as principais propriedades de Châteauneuf comprem pequenos vinhedos nas 
regiões vizinhas a fim de produzir um “segundo vinho” a um preço mais acessível.
 A chave para entender a diferença fundamental entre os vinhos de Vacqueyras e Gigondas é a proporção de Grenache exigida pelas respectivas leis de 
cada denominação. Todos os vinhos tintos Gigondas devem incluir pelo menos 80% de Grenache, enquanto os vinhos Vacqueyras são obrigados a 
conter apenas 50% desta clássica variedade do sul do Rhône. A percentagem restante é constituída por Syrah e Mourvedre, com um acréscimo de 10% 
de qualquer das outras variedades Cotes du Rhone, excluindo Carignan. Entretanto, em grandes Vacqueyras esta proporção de Grenache pode ser maior e isto 
torna os vinhos muito semelhantes aos Gigondas. 
 Os melhores vinhos Gigondas e Vacqueyras não são simplesmente um Châteauneuf mais barato, mas sim vinhos que se garantem por si mesmos, com 
suas próprias personalidades e sólido potencial de envelhecimento a médio prazo (geralmente de cinco a oito anos, podendo chegar a 10 anos em alguns 
casos). Os amantes de vinhos tintos devem aproveitar a oportunidade de degustar estes vinhos, afinal, a vida é curta para beber vinhos ruins !!! Saúde !
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

“A ALTA CULTURA DOS CHAMPAGNES 
KRUG ” - POR JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 18/05/2018

 É muito comum encontrar em uma mesma região vinícola vinhos bons e ruins. 
Talvez a única exceção seja em Champagne.
Resguardados gostos pessoais, não existe champagne ruim. Pode-se até reclamar 
dos preços e de que lá não há rótulos “baratinhos”, como existe em qualquer lugar, 
porém há um patamar mínimo de qualidade que impede um consumidor distraído de 
comprar gato por lebre. Aliás, se a opção é espumante barato, não faltam imitações 
do original. Afinal, o resto do planeta quer, e não consegue, chegar perto dos 
verdadeiros champagnes no que se refere a qualidade e refinamento.
Uma mágica conjunção de fatores naturais contribui para que só o (autêntico) 
champagne tenha condições de reunir equilíbrio e elegância, suas grandes 
características. Esse diferencial chega a desafiar o que se entende como um local ter 
vocação para produzir bons vinhos. São condições extremas: é a região vinícola mais 
setentrional da França, o que implica temperaturas médias anuais que mal chegam a 
11º C, teoricamente muito baixas para se atingir graus apropriados de maturação das 
uvas. A questão é que não se trata de brancos ou tintos, mas de espumantes, e aqui 
guardar o frescor é fundamental. Isso por si só não garantiria equilíbrio. Entra em 
cena outra peculiaridade da região de Champagne, o solo, semelhante ao giz usado 
em escola. Presente em boa parte do território, o gesso atinge camadas espessas do 
seu subsolo (em Reims, capital da região, muitas casas produtoras - Veuve Clicquot, 
Pommery, Ruinart entre outras - têm galerias subterrâneas que chegam a 30 metros 
de profundidade, espaço em que as garrafas ficam estocadas, inteiramente escavadas 
nessa espécie de rocha mole e esbranquiçada), colaborando para compensar as 
carências climáticas.
Se em termos de recursos naturais tudo o que era contra virou a favor e ainda sobram 
vantagens, tem de haver outros elementos para a citada, e incomum, ausência de 
champagnes ordinários. Ele tem a ver com uma conjuntura muito particular da região, 
que se instalou naturalmente desde que os espumantes de Champagne começaram 
a ganhar prestígio e seu comércio se desenvolver, no início do século XIX. Foi quando 
surgiram os negociantes, criando as “Maisons de Champagne”. Logo houve uma divisão 
clara entre o vinhateiro, que tinha a terra e produzia a uva, e essas casas, empresas 
que compravam a matéria-prima e eram responsáveis pelo trabalhoso processo de 
elaboração da bebida e depois, com marca própria, por sua comercialização. Hoje, 
ainda que dois terços das expedições e 90% das exportações estejam nas mãos das 
“maisons”, elas detêm apenas 10% dos vinhedos. Do outro lado estão quase 15 mil 
viticultores, de quem as casas de champagne se valem majoritariamente, pagando 

SELEÇÃO DE ARTIGOS

muito bem, para elaborar seus produtos. Cada uma tem seu estilo, criado e mantido 
ao longo do tempo, perceptível em toda a linha. 
Por trás do glamour, contudo, uma “Maison de Champagne” tem lá seus problemas, 
sobretudo para carregar o custo de estoques enormes. Em função disso, houve uma 
grande concentração de marcas em torno de grupos poderosos, como o LVMH, que, 
além de controlar Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Mercier e Krug, chegou a 
comprar várias casas, como Pommery e Canard-Duchêne, desfazendo-se delas algum 
tempo depois (compõem outros conglomerados, restando muito poucas marcas fortes 
familiares).
Nem todas as casas de champagne fazem prêt-à-porter e alta costura, e algumas 
focam o consumidor mais exigente. Se o assunto é grife, nada supera a Maison Krug. A 
casa, fundada em 1843 e comprada pela LVMH em 1999 (Olivier Krug, sexta geração 
da família fundadora, continua na direção), é a referência maior em champagne, 
como são, por exemplo, Ferrari e Cartier, em outras áreas. A Krug produz apenas 
“cuvées de prestige”, a alta costura dos champagnes. Como convém a esse gênero, o 
processo é artesanal - é das poucas “maisons” a desenvolver a primeira fermentação 
dos vinhos base sempre em barris de carvalho e na sua composição entra boa parte 
de grandes vinhos de reserva, um verdadeiro patrimônio.
A técnica é trabalhosa, e só se justifica num artigo de luxo e quantidades limitadas, 
e resulta em champagnes amplos e complexos, com uma sensação incomum de 
vinosidade na boca. Fazendo parte do requinte, que tem a ver com a necessidade de 
exigir mais tempo para evoluir, as garrafas só são liberadas após descansarem entre 
sete e dez anos nos subterrâneos da casa. A política de segurar o champagne todo 
esse período obriga a Krug a ter, em média, oito anos de estoque, o que equivale a 
quatro milhões de garrafas para apenas 500 mil vendidas anualmente.
A cultuada gama Krug, que começa com a Grande Cuvée, tem um ótimo rosé e chega 
aos champagnes de uma safra só, os “millesimés”, obedece a mais pura tradição 
local, a de excelência na “assemblage”. Entretanto, a casa tem duas preciosidade, 
mais exclusivas ainda: o Clos d’Ambonnay, um 100% pinot noir de uma só parcela, 
e o Clos du Mesnil, produzido apenas com uva chardonnay proveniente de um único 
vinhedo murado, situado no centro do vilarejo de Mesnilsur-Ogier. São produzidas 
em média três mil e dez mil garrafas anuais, respectivamente, só lançadas em anos 
excepcionais. Mais sobre a Maison Krug na semana que vem.

Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5532731/alta-costura-dos-
champagnes-krug

* 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.

http://www.valor.com.br/cultura/5532731/alta-costura-dos-champagnes-krug
http://www.valor.com.br/cultura/5532731/alta-costura-dos-champagnes-krug
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“VINHOS DEIXAM DE SER POMPOSOS E VOLTAM A ENCANTAR”- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 20/05/2018

 Há bons rótulos produzidos em grande escala, sem o fetichismo das garrafas numeradas. Tinha me cansado do tema, os vinhos estavam muito pomposos, todo mundo 
seguia tabelinhas de safras (a coisa mais inútil do mundo) e só falava de grandes rótulos, de nomes importantes. Foi me dando uma melancolia. Tirei o ano passado como 
sabático, parei de prestar tanta atenção ao tema. Mas a reviravolta já estava acontecendo e percebi agora.
 As pessoas gostam de orgânico, natural, porque é mais saudável, ou algo assim. Acho que elas têm razão. Mas ninguém vai se salvar ou viver mais por causa de uma 
taça de vinho. Vinho não é remédio, é prazer.
 Comecei a gostar de biodinâmica e de seus primos (naturais, orgânicos) quando senti nos vinhos alguma coisa mais saborosa, menos igual. Não estou falando do 
artesanal, há bons vinhos produzidos em grande escala, aquele fetichismo de “ele fez só 280 garrafas numeradas” não me pega. Sempre estou ocupado com o sabor, quando 
falo de comida ou de bebida.
 O que me reanimou é que os vinhos voltaram a encantar, deixaram o apolíneo de lado, a foto imprescindível na rede social do “big name” caríssimo, e reencontraram 
Dionísio numa esquina qualquer.
 Semana passada estive no Jardim dos Vinhos Vivos. Fui falar sobre a uva chenin blanc. Abri algumas garrafas que trouxe na mala da África do Sul e mais duas da 
importadora Wine4U que foram destaque na coluna. Expliquei um pouco da região de Swartland, dos produtores que foram para lá, só com vontade de extrair belos líquidos 
de vinhedos muito antigos, quase abandonados.
 A geografia do vinho é muito fascinante e não tem nada de nerd em ver o rio, a montanha, o chão pedregoso ou o solo branco de calcário e entender como aquilo 
afeta o que está na garrafa.
 O Jardim não é metafórico —é um quintal arborizado, com mesinhas, conduzido por um casal que vive de vinhos, de falar deles, de explicá-los, de vender a preço das 
importadoras. O sonho do aprendizado em ambiente de pura informalidade.
 Passei uma noite lá. No meio da prova dos chenins blancs, os presentes resolveram colocar um francês no meio, do Loire. E aí não parou mais. Começaram a abrir 
garrafas, tinha vaquinha para comprar ou alguém oferecia uma na própria conta. 
 Teve Thomas Pico, um cara que está revirando Chablis, na França, um Passetoutgrain de François Lamarche, trazidos pela nova importadora Juss-Millésimes, além de 
um entusiasmante Pipeño País de Roberto Henriquez. Foi uma festa por acaso, com pessoas que tinha acabado de conhecer, celebrando o vinho sem afetação.

PERSONALIDADE - É mais difícil ser Master of Wine que piloto de avião. São anos de estudos e apenas três centenas deles pelo mundo (o único de língua portuguesa é o 
afável paranaense Dirceu Vianna Junior).
 Pois um escocês doidão chamado Norrel Robertson conseguiu. Em lugar de dar palestras, escrever livros ou ir para o comércio de vinhos, como os outros, desapareceu 
numa região esquecida de Aragão, na espanhola Calatayud. Teimou com vinhedos antigos da uva garnacha, brigou com a denominação de origem e faz vinhos, desde 2003. 
 Ele é irreverente. Os rótulos estão virando cult, mas não adiantaria nada se os vinhos não estivessem à altura do atrevimento. Decidiu que a região era parecida com 
Rhône, na França, e o seu vinho Dos Dedos de Frente comprova a tese (syrah com viognier). Mas o assunto dele é mesmo a garnacha, que o livrão de castas afirma, por 
evidências genéticas, ser de origem ibérica (outra evidência para o Rhône espanhol, pois é a uva dos Châteauneuf-du-Pape. Avisem para eu parar quando ficar enfadonho!).
 Provei seis garrafas que acabam de chegar via Evino e selecionei quatro. A garnacha do El Escocés Volante, como se chama a vinícola, é mesmo especial. Papa Luna é 
de alta potabilidade, um vinho suculento. Es Lo Que Hay, desculpando-me pela hipérbole, é um vinhaço —amplo, majestoso, resumo de tudo: região, uva e personalidade 
do autor.

VINHOS DA SEMANA: 1)- Papa Luna – R$ 82,90. 2)- Manga del Brujo – R$ 89,90. 3)- Dos Dedos de Frente – R$ 159,90. 4)- Es lo que hay – R$ 149,90. * Valores de 
Referência.

Leia o artigo completo em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/05/vinhos-deixam-de-ser-pomposos-e-voltam-a-encantar.shtml

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

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/05/vinhos-deixam-de-ser-pomposos-e-voltam-a-encantar.shtml
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“VINHOS X EXPECTATIVAS ”- POR NELTON FAGUNDES
ESTADO DE MINAS - CADERNO DEGUSTE - 20/05/2018

 Quanto se espera de um vinho ao bebê-lo? Lidar com a expectativa dos clientes é um dos principais desafios do sommelier. É fundarnental o profissional agir com 
cuidado ao ínforrnar sobre algum rótulo. Deve-se balancear a emoção e a razão, avaliar o gosto do cliente, procurando saber o que ele espera da bebida, evitando frustrá-
lo com a indicação, afinal, o que é bom para um pode não ser bom para todos. O mesmo acontece ao indicar vinhos de determinada região, casta, estilo ou tipo de uva. 
 Os amantes dos vinhos que já tiveram o prazer de conhecer lugares como Itália, França, Portugal e Espanha, experimentando vinhos da casa, têm um paladar mais 
preparado e sabem demonstrar mais claramente seus gostos na escolha por um bom rótulo. Realmente, existem coisas muito boas em casas e restaurantes mundo afora, 
mas tudo depende do gosto de cada cliente. É possível beber um vinho medíocre e achá-lo fantástico e, da mesma forma, degustar um rótulo ícone e ficar decepcionado, 
decorrente de vários fatores, inclusive, é bem comum que, ao provar um vinho em tempos diferentes, a sensação, em diversos casos, também seja diferente. Ao escolher 
determinada categoria, deve-se levar em conta se o estílo agrada, se a uva lhe é familiar e as combinações na mesa estão coerentes, pois é comum harmonizar com o prato 
errado e achar que o vinho não é bom ou o prato estava ruim. Trata-se de pequenos detalhes que ajudam a superar expectativas. 
 Alguns vinhos custam valores altos, girando em tomo de R$10 mil e podem ser comparados a uma obra de arte. Entretanto, ninguém deve começar a beber grandes 
vinhos sem saber um pouco da história. O alicerce enológico é fundamental. O vinho é algo sensacional, mágico, porém, tem muita poesia em uma garrafa. Lembre-se de 
que, ao provar vinhos, mesmo que seja uma indicação elogiada, seu paladar pode não se encantar. O profissional deve conter as emocões e deixar um pouco da surpresa 
‘para quem está recebendo os rótulos indicados, já que “cada boca tem uma sensação. 

Nelton Fagundes é há mais de 12 anos, o sommelier responsável pelas dicas de harmonização e sugestões dos melhores vinhos da Enoteca Decanter na capital mineira. 
Dentro do universo dos vinhos desde 1998, quando iniciou seus estudos sobre a bebida, Nelton Fagundes já foi eleito o melhor sommelier de loja pela Sociedade Brasileira 
dos Amigos do Vinho (SBAV), e hoje faz parte do seleto grupo de profissionais homologados pela Associação Brasileira de Sommelier do Rio de Janeiro e está no 3º terceiro 
nível na Wine & Spirit Education Trust, escola inglesa internacionalmente reconhecida.
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“PORTUGAL CONTINUA EM ALTA, MAS O FUTURO É DA CHINA”- POR PEDRO GARCIAS
FUGAS - 17/05/2018

 Durante três dias, 330 jurados provaram 9180 vinhos de todo o mundo, na primeira vez em 25 anos que o Concurso Mundial de Bruxelas saiu da Europa.
 Foi a primeira vez que o Concurso Mundial de Bruxelas (CMB) saiu da Europa em 25 anos de existência. Na semana passada, durante três dias, 330 jurados de todos 
os continentes (jornalistas, compradores, enólogos e sommeliers) reuniram-se no distrito de Haidian, em Pequim, para provar 9180 vinhos de todo o mundo. Foi um dos 
maiores concursos de vinhos alguma vez realizados.
 À semelhança das últimas edições, Portugal voltou a ser um dos países que mais amostras enviaram a Pequim: 1062. E é provável que volte a ser também um dos 
países mais medalhados. Em 2017, em Valladolid, foi o quarto, com 368 medalhas, logo a seguir à França, Espanha e Itália, que também concorreram com mais vinhos. Os 
resultados deverão ser anunciados nos próximos dias.
 As medalhas que se ganham nestes concursos devem ser sempre relativizadas, porque correspondem apenas à opinião de um painel formado por cinco ou seis 
jurados. Mas podem ser muito importantes para os produtores premiados, porque há mercados que ainda as valorizam bastante, como é o caso da China, por exemplo. Tanto 
assim é que a empresa que gere o CMB estabeleceu um protocolo com quatro cadeias de supermercados chinesas para promover os vinhos medalhados. No entanto, o mais 
relevante destes concursos é o contributo que podem ter no reforço da notoriedade e do prestígio de um país. Nesse aspecto, Portugal tem ganho muito com o Concurso 
Mundial de Bruxelas, que é um dos mais renomados e influentes do sector (é o único que viaja pelo mundo e é também o único que realiza testes de qualidade aos vinhos 
medalhados). Apesar de ainda haver produtores que insistem em enviar os seus piores vinhos, na esperança de obterem uma medalha que facilite a sua venda, é evidente a 
crescente boa impressão que a maioria dos jurados estrangeiros tem dos vinhos portugueses. E a opinião de muitos deles, alguns dos quais são masters of wine ou jornalistas 
influentes, é tida em bastante conta nos respectivos países.
 A grande surpresa deste ano foi a China. Depois de ter começado a sua participação neste concurso em 2006 com apenas oito vinhos, inscreveu desta vez cerca de 
500 vinhos, quase o dobro das amostras enviadas no ano passado. O histórico recente da China no CMB é um espelho do crescimento do país no negócio mundial vinho, 
onde já ocupa um papel de destaque. Além de não parar de crescer em área de vinho, tem vindo de forma surpreendente a posicionar os seus vinhos num segmento cada vez 
mais elevado. Em Valladolid, foi mesmo o país que mais vinhos inscreveu na faixa dos 35 a 50 dólares. No total, na edição do ano passado, a China obteve quatro grandes 
medalhas de ouro, 33 medalhas de ouro e 41 medalhas de prata.
 Mais: este ano houve um aumento de quase 60% no número de vinhos orgânicos e biodinâmicos a concurso e um dos países que mais contribuíram para esse 
aumento também foi a China. Um terço dos vinhos que enviou são orgânicos. Como sublinhava Baudouin Havaux, o presidente do CMB, na cerimónia de abertura, a China 
já desempenha um papel fundamental no mercado global de vinhos e “está posicionada para desempenhar um papel ainda maior” no futuro. É só uma questão de tempo.
 No próximo ano, o Concurso Mundial de Bruxelas volta à Europa, desta vez a Aigle, na Suíça. A sua primeira internacionalização, recorde-se, deu-se em Lisboa, em 
2006. O concurso voltou a realizar-se em Portugal em 2012, em Guimarães.

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/05/17/fugas/noticia/portugal-continua-em-alta-mas-o-futuro-e-da-china-1830255

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. (Fonte: 
http://fugas.publico.pt).

https://www.publico.pt/2018/05/17/fugas/noticia/portugal-continua-em-alta-mas-o-futuro-e-da-china-1830255
http://fugas.publico.pt
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“VINHO & DENTE – 13 DICAS PARA A SAÚDE DOS DENTES DOS ENÓFILOS”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 19/05/2018

 Eu já aprendi a não sorrir para fotos em eventos de degustação. Passo por antipático mas não mostro os dentes de cor azul-malbec, estilo conde Drácula.
 O cuidado com os dentes é uma preocupação constante dos profissionais do vinho e de enófilos em geral. Os dois problemas com os quais temos que lidar são a 
pigmentação causada pelos tintos e a erosão do esmalte, causada pela acidez dos brancos e espumantes.
 O escurecimento dos dentes causado pelos tintos é o calo óbvio, mas a erosão que vem com os brancos é tão grave quanto, e pode causar sensibilidade no dente 
(quente/frio). Além disso com o tempo os dentes ficam amarelados e mais propensos a fissuras e cáries. É bom lembrar que refrigerantes e sucos de frutas cítricas causam 
erosão ainda maior.

Vejamos então 13 dicas práticas que vão ajudar a saúde dos dentes do enófilos:
1- Escove os dentes ANTES (e não depois) de uma degustação, removendo a placa bacteriana. Esta ação retardará a ação dos ácidos e da pigmentação na superfície de 
esmalte.
2- Não escove os dentes logo após a degustação, pois o esmalte estará mais vulnerável e suscetível à erosão. Espero ao menos uma hora.
3- Bocheche água após o consumo de bebidas e alimentos ácidos.
4- Consuma queijo junto com vinho, não é apenas uma harmonização clássica, mas o queijo ajuda a neutralizar o ácido.
5- Chicletes ajudam a salivar e a saliva protege. Sem açúcar por favor e jamais durante a degustação!
6- Beba água sempre! Entre cada gole de vinho um gole de água. Além de hidratar o corpo, ajuda a diluir os ácidos e pigmentos.
7- Beber de canudinho ajuda, mas pelo amor de deus, não sigam esta dica se a bebida for vinho!
8- Já existem cremes dentais específicos para tratamento da erosão do esmalte, com baixa abrasividade, como Sensodyne Pro-Esmalte, Sensodyne Repair & Protect e 
Regenerate.
9- Pastas de dente clareadoras ajudam a amenizar as manchas, mas é importante informar que estes produtos não clareiam os dentes, apenas ajudam a remover manchas 
para que os dentes retornem a sua cor natural. Muito mais eficaz é profilaxia realizada pelo dentista trimestralmente.
10- Tratamentos de clareamento dental funcionam, mas podem ser um tiro pela culatra e piorar o problema se vinho tinto for consumido nos dias subsequentes, pelo fato 
deste clareamento aumentar a porosidade dental na primeira semana após tal procedimento. Antes deste tratamento converse bem com seu dentista.
11- Bochechos do tipo Listerine só deverão ser usados se recomendados pelo seu dentista, por serem medidas bem especificas e porque muitos contém pigmentos.
12- Escova de dente: o importante é usar escova de cabeça pequena e cerdas extra macias, do tipo: Colgate Slim Soft, Tepe Select Extra Macia, Oral B Pró Saúde ultrafino e 
Colgate 360 Sensitive Cabeça Compacta Extra Macia. Escove suavemente, evitando movimentos circulares e de vai e vem.
13- Por fim, uma ótima e recente notícia. Uma nova pesquisa científica publicada no Journal of Agricultural and Food Chemistry, encontrou evidências de que o vinho tinto, 
mais especificamente seus polifenóis (antioxidantes naturais presentes na uvas), são aliados importantes na saúde bucal, combatendo cáries e doenças periodontais (que 
afetam as gengivas). Leia a pesquisa completa: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jafc.7b05466

A melhor dica é sempre visitar seu dentista, especialmente se ele gostar de vinho.

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/vinho-dente-13-dicas-para-a-saude-dos-dentes-dos-enofilos
‘
Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello   Instagram – marcelocopello  http://www.marcelocopello.com/blog

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jafc.7b05466%0D
http://www.marcelocopello.com/post/vinho-dente-13-dicas-para-a-saude-dos-dentes-dos-enofilos
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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12 A 19 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO SUL 
DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO II 

 No interior de São Paulo e Minas Gerais se concentra uma produção 
vinícola maravilhosa! Não perca a oportunidade de participar deste Roteiro 
orientado por Ana Maria Gazzola, uma expert em vinhos, em que serão visitadas 
as principais vinícolas que estão revolucionando a indústria do vinho a partir da 
adoção da técnica de dupla poda. Desta forma os produtores podem colher as 
uvas nos meses secos do inverno, quando nas outras regiões do hemisfério sul 
a colheita se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos 
durante o nosso verão. Além dos vinhos, a região vem despontando como 
produtora de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de 
queijos de qualidade.
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093

02 A 08 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO 
SUL DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO

 No interior de São Paulo e Minas Gerais se concentra uma produção 
vinícola maravilhosa! Não perca a oportunidade de participar deste Roteiro 
orientado por Ana Maria Gazzola, uma expert em vinhos, em que serão visitadas 
as principais vinícolas que estão revolucionando a indústria do vinho a partir da 
adoção da técnica de dupla poda. Desta forma os produtores podem colher as 
uvas nos meses secos do inverno, quando nas outras regiões do hemisfério sul 
a colheita se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos 
durante o nosso verão. Além dos vinhos, a região vem despontando como 
produtora de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de 
queijos de qualidade.
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093

VIAGENS

COMPLETAMENTE LOTADO VAGAS DISPONÍVEIS
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

SUCO DE UVA X CÂNCER DE MAMA 
 Segundo estudos, consumo da bebida durante a gestação diminui a chance de desenvolver a doença. Uma série de pesquisas desenvolvidas pela 
biomédica Caroline Dani, mestre e doutora em Biotecnologia e pós-doutora pela Georgetown University Medical Center, dos Estados Unidos, apontou que a 
ingestão de suco de uva durante a gravidez ajuda a proteger o organismo de seus descendentes quanto ao surgimento de células cancerígenas e alterações 
celulares que podem levar ao aparecimento do câncer na fase adulta das filhas. Caroline desenvolveu seus estudos inéditos com prole de ratos.  “Observamos 
que, independente de a filhote consumir ou não o suco de uva, os benefícios da bebida ingerida durante a sua gestação já auxiliariam na prevenção ao câncer 
de mama. Se a descendente passar a consumir suco regularmente no decorrer da vida, em média 400 ml na fase adulta, esses ganhos aumentariam”, afirma 
a pesquisadora. Os resultados também demonstram haver uma influência expressiva entre uma dieta rica em lipídios pelas gestantes e o aumento da chance 
de desenvolver a doença na prole.
 “Observamos que o suco de uva é capaz de modular alguns destes parâmetros, reduzindo o risco de câncer de mama nas filhas de mães que consumiram 
suco de uva na gestação. O consumo moderado previne a multiplicação desordenada e desorientada de células em filhotes de mães com dietas ricas em 
gordura”, diz.
 Segundo a pesquisadora, os estudos comprovaram ainda que a ingestão de suco de uva diminui o peso final das gestantes, bem como o aumento de peso 
gestacional.
 A pesquisa foi apresentada durante o III Simpósio Internacional Vinho e Saúde, em Bento Gonçalves. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 14/05/2018).

AS TAÇAS DE VINHO SE TORNARAM MAIORES COM O PASSAR DOS ANOS?
 Um estudo publicado no British Medical Journal revelou que o tamanho de uma taça de vinho aumentou quase sete vezes desde 1700. Um estudo publicado no British 
Medical Journal revelou que o tamanho de uma taça de vinho aumentou quase sete vezes desde 1700, indo de uma capacidade média de 66 ml para 449 ml em 2016/17. 
A pesquisa, conduzida por Theresa M. Marteau, Dominique-Laurent Couturie e Alexandra Evans, mostra que esse crescimento foi gradual até a década de 1990, quando 
então “extrapolou”.
 A equipe estudou taças armazenadas no museu Ashmolean, datando de 1700 a 1800, assim como artigos de vidro da Royal Household, onde um novo conjunto de 
taças foi encomendado para a coroação de cada novo monarca entre 1808 e 1947. Além disso, os cientistas obtiveram acesso aos catálogos do fabricante inglês de vidro 
Dartington Crystal, de 1967 a 2017.
 Os resultados revelam que “a capacidade da taça de vinho aumentou em todos os períodos de 1800 a 2017”. A equipe concluiu que as possíveis razões para esse 
aumento foram mudanças em vários fatores, incluindo preço, tecnologia e valorização do vinho. Interessante notar que as taças não aumentaram de tamanho até 1800, 
talvez pela cobrança do imposto sobre o vidro, introduzido pela primeira vez em 1746 e abolido em 1845.
 Entre as razões para o aumento também estão as técnicas de produção de vidro, que melhoraram no final do século XIX, saindo do sopro para um processo 
automatizado. Já o aumento mais rápido registrado na década de 1990 foi atribuído às taças de vinho projetadas para variedades específicas de uva.
 Os cientistas concluem que: “não podemos inferir que o aumento do tamanho da taça e o aumento do consumo de vinho na Inglaterra estejam ligados. Nem podemos 
inferir que reduzir o tamanho da taça diminuiria o consumo de álcool”. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 15/05/2018).

VINHO AJUDA A MELHORAR FLUÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
 Um estudo publicado no Journal of Pharmacology aponta que beber uma pequena quantidade de álcool pode ajudar com a pronúncia. Já dizia o dito de uma estampa 
de camiseta bem-humorada: “O vinho aumenta la capacitè di parlare in other languages”. Um estudo publicado no Journal of Pharmacology aponta que beber uma pequena 
quantidade de álcool pode melhorar a fluência em uma língua estrangeira.
 Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido, Alemanha e Holanda recrutou 50 falantes nativos de alemão da Universidade de Maastricht. Cada participante 
aprendeu a ler, escrever e falar em holandês, e passou recentemente por um exame para demonstrar seu aprendizado.

VINHO E CULTURA
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 Eles foram convidados a realizar uma conversa gravada de dois minutos em holandês com um entrevistador. Antes do bate-papo, metade deles recebeu um pouco de 
água para beber, enquanto os outros receberam uma bebida alcoólica. Após a conversa, os participantes classificaram suas próprias performances com base no vocabulário, 
pronúncia, escolha de palavras, compreensão, fluência e qualidade geral. Apesar de os pesquisadores temerem que o grupo que consumiu álcool supervalorizasse seu 
desempenho, suas pontuações não diferiram significativamente das do grupo de controle.
 Após a conclusão dos testes, as conversas foram ouvidas por dois falantes holandeses nativos, que as avaliaram. E aqueles que consumiram álcool foram significativamente 
melhores do que o grupo de controle, especialmente quando se tratava de pronúncia.
 Os autores do estudo especulam que as propriedades de redução da tensão do álcool podem ajudar a aliviar a ansiedade da fala, que está associada a sentimentos 
de desconforto e apreensão ao aprender ou usar outra língua. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 16/05/2018).

SOM MÁGICO DA ROLHA 
 Ouvir a rolha sendo retirada da garrafa faz o vinho se tornar melhor? Uma curiosa pesquisa da universidade de Oxford, no Reino Unido, revelou que ouvir o som da 
rolha de cortiça sendo retirada da garrafa pode fazer com que um vinho se torne melhor. Pois é, um estudo realizado com 140 pessoas verificou que elas apreciavam mais 
um vinho quando ouviam o som da rolha saindo.
 Para o teste, vinhos iguais foram servidos em garrafas fechadas com rolhas de cortiça natural e com tampas de rosca. Os resultados apontaram que, ao ouvir o som 
das rolhas naturais, o vinho foi avaliado como sendo cerca de 15% melhor do que o de tampa de rosca. A pesquisa foi promovida pela associação dos produtores de cortiça.
 “O som e a visão de uma rolha de cortiça saindo da garrafa aumenta nossa expectativa sobre o vinho antes mesmo de a bebida ter tocado nossos lábios, e essa 
expectativa ancora nossa experiência ao degustar”, afirmou o professor Charles Spence. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 17/05/2018).

O QUE FAZ UM SOMMELIER? 
 Pesquisa diz que maioria dos britânicos não sabe para que serve um sommelier. Você é enófilo, enólogo ou sommelier? A dúvida costumeiramente ouvida por 
especialistas em vinho no Brasil parece comum também na Grã-Bretanha, país em que a cultura do vinho está muito mais presente do que por aqui. Segundo uma pesquisa 
da OpenTable, 66% dos entrevistados não souberam dizer o que um sommelier faz.
 Foram ouvidas 2 mil pessoas em março deste ano e a maioria dos que não sabe identficar o papel de um sommelier é dos jovens entre 18 e 24 anos. Nessa faixa 
etária, apenas 30% dos entrevistados soube reconhecer as atividades de um sommelier. Entre as pessoas acima de 55 anos, a taxa dos que não sabiam foi de pouco mais 
de 30%.
 A pesquisa apontou ainda que mais de 60% das pessoas ouvidas pedem o vinho da casa nos restaurantes e 90% acredita que essa é a opção mais fácil e barata. 
(Fonte – Revista ADEGA – Redação – 18/05/2018).
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