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SãO PAUlO
ABS-RIO-FlAmENGO
COmO RECEBER COm QUEIJOS E 
VINHOS 

16 E 23 DE JUlHO - 19:30

Queijo, vinho e pão – os alimentos mais 
antigos da humanidade – são um ótimo 
pretexto para reunir os amigos, desfrutar 
de momentos agradáveis e deixar a 
conversa rolar solta. neste curso em 
duas aulas, Celio alzer vai dar todas as 
informações sobre como organizar uma 
recepção desse tipo.

Valor Individual: R$ 195,00 (sócio) e R$ 
253,00 (não sócio)
Inscrição e informações: (21)2285-
0497-9640/(21)2265-2157 e abs@abs-
rio.com.br

RIO DE JANEIRO
ABS-RIO-FlAmENGO
CURSO INTENSIVO DE FÉRIAS / 
SEGUNDA TURmA

15 A 26 DE JUlHO - 19:15

as inscrições para a primeira turma do 
Curso intensivo de Férias de 2019 já 
estão abertas! Mas se você somente terá 
um tempinho tranquilo no meio do ano, 
já pode reservar seu lugar na turma de 
julho.

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

ABS-RIO-FlAmENGO
VINHOS ARGENTINOS DA BODEGA 
El PORVENIR

30/07/2019 - 19:30

a história da Bodega el Porvenir começou 
com Roberto Romero, que, há quatro 
décadas, fundou a vinícola em Tolombón, 
argentina. Hoje, em novas instalações, 
a empresa está sob a direção de sua 
neta Lucia Romero Marcuzzi, há 12 anos 
dedicada ao mundo do vinho.

Valor: R$ 70,00 - Para profissionais da 
área em dia com a aBs, a inscrição é 
gratuita
Informações e Inscrição: (21)2285-
0497/(21)2265-2157 e abs@abs-rio.
com.br

ABS-SP
O VINHO DO PORTO E SEUS 
ESTIlOS

31/07/2019 - 20:00

 Pouco consumido no dia a dia, mas 
sempre presente nas adegas de todo 
bom enófilo, o vinho do Porto tem 
vários estilos. Para conhecer alguns 
deles, nosso colega Marcello Borges, 
apreciador de charutos e de Porto, 
vai falar sobre esses vinhos, dentre os 
quais um raro Colheita e um single 
Quinta Vintage.

Valor Individual: R$ 130,00 (associados) 
e R$ 120,00 (associado participante)
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
EXPRESSõES TOSCANAS

30/07/2019 - 20:00

a sBaV-sP, em parceria com a 
WineMania traz seu responsável pela 
curadoria de vinhos, alexandre Franco, 
para conduzir uma degustação de 6 
vinhos toscanos, sendo 1 vinho branco 
e 5 tintos.

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

ABS-SP
WINES OF CHIlE ACADEmY - 
CONCURSO EmBAIXADORES DO 
VINHO CHIlENO 2019

01/08/2019 - 20:00

É com grande prazer que a Wines of 
Chile, entidade representante das 74 
principais vinícolas chilenas, convida 
você, sommelier profissional, a 
participar do Concurso embaixadores 
do Vinho Chileno, uma masterclass 
aprofundada sobre a vitivinicultura do 
país andino, seguida de uma avaliação 
que irá selecionar os melhores alunos 
do curso para uma semana de 
treinamento imersivo no Chile.

Requisito para participação: para 
participar do concurso, você precisa 
ser sommelier profissional, ativo no 
mercado dos vinhos, com experiência 
profissional comprovada de no 
mínimo 1 (um) ano.
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
WORkSHOP SOBRE VINHOS 
– DEGUSTAçãO E CONCEITOS 
BÁSICOS

05/08/2019 - 19:00

o curso tem por objetivo unir a 
degustação prática à teoria, de forma 
simples, clara e objetiva. afinal, 
aprender degustando é muito mais 
prazeroso e efetivo. nesses encontros 
são abordados temas como história da 
bebida, os tipos de vinho e vinificação, 
principais paí ses produtores e suas 
regiões, técnicas de degustação, 
compra com base nas indicações 
do rótulo, serviço, tipos de taça e 
harmonização com comida.

Valor Individual: R$ 200,00
Inscrição: (11)3814-7905 / vinho@sabv-
sp.com.br
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oportunidade única de aprendizado para nossa evolução 
como apreciadores de vinho. os romanos tiveram uma 
grande influencia sobre a viticultura italiana, que se iniciou 
com a expansão do império Romano para as ilhas da sicilia e 
sardenha. até hoje muitas das técnicas romanas são usadas 
ao redor do mundo, como: maturação e envelhecimento, 
conservação em barris de carvalho, escolha das variedades 
para cultivo de acordo com o território que melhor se adaptam. 
a degustação será desenvolvida em 4 tempos: 
- Recepção com espumantes italianos.
- Comparando Vinhos da Toscana e do Piemonte de safras 
Recentes. 
- Comparando Vinhos da Toscana e Piemonte Maduros.
- e para não esquecer, um grande Vinho de sobremesa 
italiano.
 

SOmENTE 10 VAGAS.

evento será confirmado com 10 inscrições
Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio oliveira) ou e-mail: 
molivierbh@gmail.com
Valor Individual: Peça informações
local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 
- Belo Horizonte. 
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores 
de 18 anos.

BElO HORIZONTE

AGENDA:
EVENTOS

mailto:molivierbh%40gmail.com?subject=
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É com grande prazer que a Wines of Chile, entidade representante das 74 principais vinícolas chilenas, convida você, amante de vinhos 
a participar deste evento.
 
Local: esPaço MeeT – av. Raja Gabaglia, 2671 – são Bento – Belo Horizonte/MG

data: 06/08/2019 

– Horários: 
14:30 às 17:30 evento exclusivo para Profissionais. 
17:00 às 21:00hs – evento aberto a Consumidores. 

DESCUBRA O CHIlE! exclusiva Masterclass com vinhos Premium da Costa, entre Cordilheiras e andes conduzida pelo especialista 
diego arrebola.

Mais informações e ingresso para o evento no link: https://winesofchile-bh.eventbrite.com.br/

BElO HORIZONTE

WINES OF CHILE ON THE ROAD 2019
06 de agosto - 20h

https://winesofchile-bh.eventbrite.com.br/
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se na França, há uma dicotomia entre os vinhos de Borgonha e Bordeaux, na itália não é diferente. as duas regiões mais famosas, 
Piemonte e Toscana, também disputam acirradamente o gosto do consumidor. Quando se fala em Piemonte, a primeira referência que 
surge é a sua uva tinta típica, a nebbiolo. É ela a base para as duas denominações de origem mais faladas dessa região italiana, Barolo 
e Barbaresco. no entanto, não se restringindo à nebbiolo, o território piemontês traz muito mais variedades do que se imagina, com 
uvas e denominações menos comentadas, mas não menos importantes.

o MenU seRÁ anUnCiado eM BReVe!

os pratos serão harmonizados com vinhos típicos do Piemonte, entre eles: Barbarescos e Barolos. 

LiMiTado a 20 VaGas.

Reservas e informações: pelo Tels.: (31) 3245-0959 / 98489-4022. Un´aLTRa VoLTa - R. Grão Mogol, 627 - sion, Belo Horizonte – MG.

CONFRARIA UN´ALTRA VOLTA – UM GIRO PELO PIEMONT
08.aGosTo.2019 – 5ª.feira – 20:00 hs – BH

BElO HORIZONTE
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CURSO DE INFORmAçãO BÁSICA DE VINHOS
29 DE JUlHO DE 2019 - 20:00

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

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

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

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

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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QUINTA DE SAES 2013 ESTÁGIO PROlONGADO – DOC DãO – PORTUGAl  
 a Quinta da Pellada é uma das grandes vinícolas do dão, propriedade administrada pelo excelente enólogo 
alvaro Castro, que produz alguns dos melhores vinhos do país. o Quinta de saes estágio prolongado, como indica o 
nome, estagia em barricas de carvalho por um longo período mas, não pense que pelo nome “estágio prolongado” 
virá um vinho com muita madeira. Para muito críticos, o dão produz vinhos tão elegantes quanto os da Borgonha. 
além disto, este vinho em particular, tem uma excepcional relação qualidade/preço.

Notas de Degustação: Corte de Touriga nacional, alfrocheiro e 28 uvas provenientes de vinhas velhas com 48 anos, 
o vinho tem cor rubi de boa intensidade. no nariz mostra aromas de frutas escuras e vermelhas (cerejas e amoras) em 
profusão, bem como notas florais (de violeta), toques minerais, de especiarias e de ervas. no paladar os taninos são 
finos e presentes, formando um perfil gastronômico e elegante. em resumo, um vinho equilibrado, estruturado, com 
boa profundidade, onde a madeira aparece pouco, sobretudo nas notas de especiarias.

Estimativa de Guarda: está pronto. a guarda aconselhada é entre 5 a 10 anos. 

Notas de Harmonização: vinho para acompanhar carnes grelhadas, massas, risotos, bem como queijos de casca 
de mofo branco, ou queijos meio curados.

Serviço: servir entre 17 a 18ºC.

Onde comprar: 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! No ano de 2018 chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 
252 vinhos da semana. os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEmANA
POR mÁRCIO OlIVEIRA
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ZUCCARDI AlUVIONAl 2012 – PARAJE AlTAmIRA – mENDOZA - ARGENTINA
  
 o “aluvional” é um vinho que mostra a seleção dos melhores solos aluviais de Mendoza por meio da principal 
e da mais emblemática uva da região, a Malbec. e a identidade de Paraje altamira, localizada no Vale do Uco, está 
fortemente relacionada à composição de solos – predominância de rochas grandes com presença de carbonato de 
cálcio. a vinícola está em sua 3ª geração, e sebastián Zuccardi está em primeiro lugar no ranking dos 10 melhores 
enólogos da américa do sul, além de estar, ao lado do seu pai Jose alberto Zuccardi, na lista das cinco pessoas mais 
influentes do vinho argentino. este vinho é feito em “ovo de concreto”, que remete às antigas ânforas gregas que 
eram utilizadas no transporte de vinhos, azeites, frutas, mel etc.

Notas de Degustação: Cor escura, intensa, apesar do tempo de guarda. aromas de fruta madura escura e vermelha 
complexa (ameixa, morango), com notas florais, herbáceas e minerais (pedra molhada e granito). Paladar sedoso, 
com acidez mineral muito viva, grande estrutura tânica (muito macia) e final de boca longo – perfeito para harmonizar 
pratos de sabor intenso.

Reconhecimentos Internacionais: 94RP / 94WE / 96JS

Estimativa de Guarda: está pronto, mas pode ser bebido até 2022.

Notas de Harmonização: vinho com bom perfil gastronômico para acompanhar carnes vermelhas, como cordeiro 
com molho de hortelã; carne de caça, como javali e cervo, e de porco. Também é ótimo com massas com molhos 
vermelhos apurados e condimentados, como ravióli de pato ou queijos duros maturados.

Serviço: servir entre 16 a 18ºC.

Onde comprar: BH- GRAND CRU – Av. Nsa Sra. do Carmo, 1650 – Sion. Tel.: (31) 3286-2796. GRAND CRU BH Shopping. Rodovia BR 356, 3049, 
Piso mariana, loja 98 - Belvedere. Tel.: (31) 3228-4310.
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BENmARCO EXPRESIVO mAlBEC 2014 – VAllE DO UCO – mENDOZA - ARGENTINA
  
 Mais um vinho elaborado pela enóloga susana Balbo. amadurecido durante 14 meses em barricas de carvalho 
francês a partir de um corte das castas Malbec (65%), Cabernet Franc (30%) e Cabernet sauvignon (5%). as uvas são 
provenientes de Gualtallary, um terroir que possui um solo aluvial arenoso com lodo e calcário que se apoiam em 
cascalhos formados no terciário. os vinhos de Gualtallary são caracterizados pelas notas minerais, taninos firmes e 
grande longevidade.

Notas de Degustação: Cor vermelho violáceo intenso. aromas de ameixa e cereja preta madura, com toques de 
especiarias doces como baunilha, por conta da passagem por carvalho. Frutado e vibrante, mostra ameixas e cassis 
escoltados por notas minerais e de violeta, num paladar que mostra complexidade a medida que vai se abrindo na 
taça. Um vinho encorpado, de grande equilíbrio, persistente, com taninos elegantes e maduros.

Reconhecimentos Internacionais: 96 Descorchados / 93JS.

Estimativa de Guarda: está pronto para ser bebido. Guarda sugerida pela vinícola é entre 5 a 10 anos.

Notas de Harmonização: vinho para acompanhar carnes bovinas grelhadas, lombo de porco, queijos duros e meio 
maduros, pratos com molhos cremosos.

Serviço: servir entre 16 a 18ºC.

Onde comprar: Importado pela CANTU - em BH a CANTU é representada por Ana Paula Diniz – Supervisora 
da Cantu Importadora I Tel.: (31) 98876-0694.
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 ainda que o amadurecimento de vinhos em concreto seja uma prática bem antiga, foi no início dos anos 2000 que a técnica começou a ser aprimorada e os “ovos” 
começaram a ser desenhados e construídos à pedido do enólogo francês Michel Chapoutier.  a encomenda foi feita a Marc nomblot – fabricante francês, cuja empresa 
produzia recipientes de concreto para vinhos desde 1922!
 a matéria-prima dos tanques em formato de ovos é composta de areia lavada, cascalhos, água mineral não clorada e cimento. não há presença de ferro, material 
metálico ou qualquer aditivo químico no revestimento do concreto. Há uma grande quantidade de mitos em torno da utilidade e funcionalidade desses vasos.
 Como material de construção, o concreto é útil no processo de vinificação. Há muitas centenas (se não milhares) de vinícolas na europa que não existiriam se não 
fossem as fileiras de tanques de concreto. estes tanques, no entanto, não são em forma de ovo ou tratados da mesma maneira. eles geralmente são revestidos com epóxi e 
enchem a adega do chão ao teto. 
 Muitos desses tanques foram construídos há décadas e ainda estão produzindo alguns vinhos muito finos, como alguns chateaux de Bordeaux. do ponto de vista 
financeiro, esses tanques fornecem a área de custo / volume / unidade mais barata ao longo do tempo. 
 a forma do ovo não é inteiramente nova. as ânforas dos tempos gregos e romanos foram precursores dessa forma e ainda hoje, na Geórgia e partes da itália, as 
vinícolas estão usando o “qvevri” (tanques de terracota muito grandes que estão enterrados no solo) para produzir vinhos de cor laranja, criando um interessante estilo no 
sabor e aroma. Várias empresas na itália estão produzindo tanques de terracota feitos em estilo antigo, com acessórios modernos, como tampas, válvulas e estruturas de 
apoio, que permitem a sua instalação e movimentação.
O PORQUE DO FORmATO OVAl - o formato de ovo remete aos antigos vasos usados para fermentar o vinho originalmente, 
como as ânforas, vasos gregos que eram utilizados no transporte de vinhos, azeites, frutos, mel etc.
 esse design não existe ao acaso. suas medidas são proporcionais ao que os gregos apontaram como sendo a “razão 
ideal” – uma proporção presente na natureza e na forma humana, capaz de gerar uma sensação de beleza, harmonia e 
prazer.
 a “razão ideal” está presente em grandiosos projetos arquitetônicos e nas obras de artistas como Leonardo da Vinci. 
acredita-se, portanto, que essa forma seja capaz de proporcionar uma fermentação mais regular ao vinho. sem cantos, 
o vinho é livre para circular naturalmente durante a fermentação, e você pode realmente observar o movimento do vinho 
durante este processo de agitação constante. a forma também força o chapéu formado pelas cascas de uvas a permanecer 
submersa, aproveitando-se ao máximo o sabor e a cor da fruta para o vinho e reduzindo a necessidade de processos 
mecânicos de movimentar os sólidos.
 Hoje, o tanque em forma de ovo é geralmente construído de concreto. nesta nova iteração, o concreto como material 
do tanque está oferecendo alternativas o vinho ser feito sem o carvalho. esses tanques estão “nus”, o que significa que os 
tanques não têm revestimentos na superfície interna. novas técnicas estão sendo desenvolvidas para a construção desses 
tanques, e incluem alguns acessórios complexos e fornecem utilidade adicional a esses vasos. 
 nestes tanques de concreto, o cimento Portland se move para a superfície durante a cura do concreto. assim, antes 
que qualquer ovo de concreto seja usado para vinho, a superfície interna do tanque deve ser lavada com uma solução 
aquosa de 12% de ácido tartárico para remover o cimento Portland residual. depois desse processo, os produtores de vinho 
que usam esses tanques não devem esfregar a superfície interna ou usar água quente para lavar os tanques. a água quente 
poderia rachar um tanque devido à expansão desigual de quaisquer acessórios de aço inoxidável, como passagens e / ou 
inserções de válvulas. esfregar a superfície pode eventualmente estragar e / ou gradualmente enrugar e remover. 
 a tubulação que será usada para o sistema de resfriamento, por onde o glicol irá circular, está embutida nesta camada 
da parede de concreto do tanque. os volumes destes tanques com resfriamento por glicol começam em cerca de 1.600 litros, 
e custam em média o dobro dos tanques de aço inoxidável de tamanho/volume equivalente. 
 Quando o vinho esfria, ele se torna mais denso e pesado e lentamente afunda no tanque. através deste movimento do vinho resfriado para o fundo do tanque, o vinho 
no centro do tanque, que é um pouco mais quente, sobe até o topo. a forma de ovo, não tendo ângulos agudos em sua superfície interna, permite o movimento ascendente 

OS VINHOS DE “OVO” DE CONCRETO
POR mÁRCIO OlIVEIRA

ARTIGO
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do vinho para ser resfriado na região do topo do tanque. Com este movimento, causado pelo diferencial de temperatura, as duas áreas do tanque se misturam de forma 
contínua e suave. 
 essa dinâmica não está necessariamente acontecendo em todos os tanques de concreto padrão, já que as paredes desses tanques, embora porosas, são muito 
espessas para causar os efeitos de temperatura dos vasos mais finos e com paredes de cerâmica. no entanto, pode-se argumentar que o sistema de resfriamento com glicol 
pode transmitir o mesmo efeito.
 Muitas vinícolas estão usando agora os tanques de concreto em forma de ovo. Quando instalados, esses tanques podem ser peças lindas que são impressionantes em 
tamanho e forma. 
VANTAGENS E DESVANTAGENS - Há várias perguntas que podem ser feitas. Por exemplo: É a utilidade dos tanques baseada na forma do ovo, ou é porque eles são 
construídos com concreto? esses tanques se tornarão o próximo novo padrão em vinificação? existem outros materiais que fornecerão os benefícios sem os obstáculos muito 
reais apresentados pelos tanques de concreto? 
 o primeiro benefício do concreto é sua massa, que também é seu primeiro aspecto negativo. a massa de concreto fornece um dos requisitos importantes para uma 
boa produção de vinho, que é longa e lenta mudança de temperatura. Mas por causa do peso do tanque, uma vinícola não deve planejar movê-lo com muita frequência. 
 Uma das principais preocupações é que após o uso, a limpeza do concreto precisa ser feita com cuidado. Como indicado acima, a água quente não é recomendada, 
especialmente se houver peças de metal embutidas ou presas aos tanques. o tanque pode rachar se ocorrer uma diferença de temperatura muito grande entre metal e 
concreto. 
 Medidas de limpeza agressivas, como lavadores de energia ou bolas de limpeza de bico de alta intensidade, não podem ser usadas. Mesmo escovas de cerdas fortes 
podem criar problemas nas superfícies dos tanques. em vez disso, produtos de limpeza alcalinos, como o peroxicarbonato, são usados com freqüência. 
 os tanques de ovo de concreto são provavelmente mais adequados para vinhos cujo estilo exclui o contato com o carvalho e para aqueles que se beneficiariam da 
micro-oxigenação. Vinhos que não necessitam de oxigenação geralmente são armazenados em aço inoxidável. após o armazenamento em aço inoxidável, a fruta é mais 
brilhante e mais fiel a expressa naturalmente pelo vinho. 
 alguns provadores descreveram essa impressão dos vinhos como menos complexa. se um vinho está expressando apenas uma única nota de fruta, como pêra ou 
maçã, esse é um exemplo de um vinho simples. Quando bem feitos, os vinhos podem mostrar muitas camadas complexas de componentes de frutas. Um bom enólogo 
mistura estas notas e constrói complexidade. o processo de envelhecimento altera a fruta para componentes mais oxidativos, o que altera o estilo do vinho. 
 assim, a escolha do concreto não apenas adiciona o componente oxidativo, mas o material da superfície pode dar uma impressão de mineralidade a partir do concreto. 
em outras palavras, o tanque fornece outra ferramenta para chegar ao objetivo estilístico do enólogo. 
 Com base nas conversas com os produtores de vinho que usam os ovos de concreto para fermentar, a massa do concreto parece moderar as temperaturas de 
fermentação dos vinhos tintos, portanto, embora não haja tanto calor irradiado para longe do tanque, o concreto absorve o calor do fermentação do vinho. 
 a funcionalidade do concreto como recipiente de fermentação fica entre o aço inoxidável e os barris de carvalho. os ovos fermentadores de concreto são neutros, 
como o aço inoxidável, o que significa que eles não transmitem nenhum sabor ao vinho (embora alguns vinicultores usem rochas locais como o calcário em sua mistura de 
concreto, alegando que as notas minerais podem ser transferidas para o vinho). as grossas paredes dos fermentadores de concreto estabilizam as temperaturas, o que é 
fundamental durante a fermentação.
 alguns produtores acreditam que o concreto pode suavizar a textura de um vinho como um barril, ou que quantidades mínimas de oxigênio podem penetrar no 
concreto.
 atualmente várias vinícolas empregam a técnica dos “ovos”. aqui no Brasil, sei que o método é utilizado pela vinícola Guaspari, localizada interior de são Paulo, em 
espírito santo do Pinhal. 
 se você ainda não provou algum vinho de “ovo de concreto” está mais que na hora de você avaliar as vantagens e desvantagens deste método e tirar suas próprias 
conclusões sobre estes vinhos! saúde !!!



13vinotícias

 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 POlÊmICA ORIGEm DA ZWEIGElT, UVA TINTA 
mAIS PlANTADA DA ÁUSTRIA” - JORGE lUCkI

VAlOR ECONômICO - 26/07/2019 

 Um dos grandes desafios dos vinhateiros é fazer frente às pragas. depois da 
sequência de graves danos aos vinhedos europeus causados pelo oídio, míldio e 
a terrível filoxera, vindos da américa do norte na segunda metade do século XiX, 
dois meios foram colocados em prática para evitar a destruição total parreiras, algo 
muito próximo de acontecer na época: o uso de um leque de produtos químicos 
e o cruzamento ou enxertia de variedades resistentes aos ataques. a ineficácia de 
qualquer produto de síntese diante da filoxera, inseto que se move no solo, suga 
a seiva e definha a planta, levou ao emprego de enxertias, método no qual porta 
enxertos de espécies híbridas...
 Leia a reportagem completa em: https://www.valor.com.br/
cultura/6365169/jorge-lucki-polemica-origem-da-zweigelt-uva-tinta-mais-
plantada-da-austria#
 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.

SElEçãO DE ARTIGOS

“UmA TEmPESTADE DE GRANIZO E ERA UmA VEZ 
UmA BElA VINHA VElHA” - PEDRO GARCIAS

PÚBlICO – FUGAS / ESPECIAl VINHOS - 27/07/2019 

 dois jovens começaram a recuperar uma vinha velha há dois anos. Bastou 
a última tempestade de granizo para destruir a produção. no dia seguinte, 
Frederico e Ricardo já estavam a trabalhar nas vinhas que se salvaram. sem 
seguro, que os custos continuam demasiado altos em Portugal.
a fotografia que acompanha este texto é de um vinha velha próxima da aldeia 
de Bemposta, concelho de Mogadouro, na sub-região do Planalto Mirandês, 
Trás-os-Montes... 
Leia mais em: https://www.publico.pt/2019/07/27/fugas/cronica/tempestade-
granizo-bela-vinha-velha-1881032
Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve 
semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público. É produtor de vinho e 
azeite, na sub-região do douro superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).

“ONDE O PORTO REINA, OS VINHOS 
NãO FORTIFICADOS PASSAm POR UmA 
EVOlUçãO ESTIlíSTICA” - ERIC ASImOV

THE NEWYORk TImES - WINES - 25/07/2019 

 o Vale do douro, em Portugal, parece uma fonte improvável de garrafas com 
delicadeza e sutileza, mas os produtores estão agora a criar elegantes vinhos tintos 
e brancos. na adega de uma adega moderna e concreta nesta pequena cidade no 
Vale do douro, Luis seabra desenhou uma amostra do seu Xisto Cru Branco 2018 do 
grande barril antigo em que estava envelhecendo.
 Mesmo em um estágio tão inicial, esse era um lindo vinho branco, feito em 
grande parte de rabigato, uma uva cultivada quase em nenhum outro lugar do mundo, 
misturada com um pouco do igualmente obscuro côdega, gouveio e viosinho...

Leia mais em: https://www.nytimes.com/2019/07/25/dining/drinks/douro-
valley-still-wines.html

“SASSICAIA, TODAS AS SAFRAS, DESDE 
1968” - mARCElO COPEllO

VEJINHA SP - VINHO E AlGO mAIS - 21/07/2019 

 Um dos muitos aspectos do vinho que mais me fascinam é a possibilidade 
de literalmente podermos degustar o passado. Provas verticais são a melhor e mais 
prazerosa maneira de colocar a história do vinho em perspectiva.
 esta prova de sassicaia, com todas as suas 44 safras existentes até o momento 
foi um privilégio proporcionado por seus proprietariios, que abriram sua coleção 
particular para celebrar com um seleto grupo de 16 jornalistas de todo o mundo (lista 
ao final). o evento aconteceu em Roma 27 de outubro como parte das celebrações 
dos 30 anos do guia de vinhos mais importante da itália, o Gambero Rosso. L e i a 
a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/post/sassicaia-
todas-as-safras-desde-1968

Mais em www.marcelocopel.com.br  / contato@marcelocopello.com | 
Facebook – vinhocommarcelocopello | instagram – marcelocopello | http://
www.marcelocopello.com/blog

https://www.valor.com.br/cultura/6365169/jorge-lucki-polemica-origem-da-zweigelt-uva-tinta-mais-plantada-da-austria%23
https://www.valor.com.br/cultura/6365169/jorge-lucki-polemica-origem-da-zweigelt-uva-tinta-mais-plantada-da-austria%23
https://www.valor.com.br/cultura/6365169/jorge-lucki-polemica-origem-da-zweigelt-uva-tinta-mais-plantada-da-austria%23
https://www.publico.pt/2019/07/27/fugas/cronica/tempestade-granizo-bela-vinha-velha-1881032
https://www.publico.pt/2019/07/27/fugas/cronica/tempestade-granizo-bela-vinha-velha-1881032
http://fugas.publico.pt
https://www.nytimes.com/2019/07/25/dining/drinks/douro-valley-still-wines.html
https://www.nytimes.com/2019/07/25/dining/drinks/douro-valley-still-wines.html
http://www.marcelocopello.com/post/sassicaia-todas-as-safras-desde-1968
http://www.marcelocopello.com/post/sassicaia-todas-as-safras-desde-1968
www.marcelocopello.com
mailto:contato%40marcelocpello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
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VIAGENS

14 A 18.AGO.2019 - XX ENCONTRO DO FÓRUm ENOlÓGICO VAmOS À mONTANHA 2019 - PENEDO (RJ)  

 o VaMos À MonTanHa (VaM) é um evento anual que reúne os participantes do Fórum enológico da academia do Vinho (www.academiadovinho.
com.br) e outros enófilos adeptos, desde o ano 2000. Já está no ar o site do Vamos à Montanha 2019: https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/
site/content/apresentacao  
 o evento acontecerá de 15 a 18 de agosto em Penedo. a programação (que ainda terá pequenos ajustes) já pode ser consultada no site nas abas com 
a Programação do VaM e do Pré-VaM (que estão separadas no site).
 este ano teremos, para os aventureiros, um Pré VaM de dois dias com trilhas no Parque nacional de itatiaia. Teremos, ainda, uma visita à Visconde de 
Mauá. os participantes do VaM que chegarem antes do dia 15 de agosto podem participar de ambas as atividades ou apenas do passeio em Visconde de Mauá. 
Teremos 5 degustações:
- Workshop Harmonização de Chocolates com Vinho, apresentada pela Chocolatière Mirian Rocha
- o Jerez harmonizado com tapas, apresentada por Germán alarcón-Martín 
- Vinhos do Vale de Loire - Les Grande Vignes, apresentada pelo produtor eric Recchia - explorando Bordeaux através de vinhos orgânicos e biodinâmicos 
apresentada por Joseph Morgan Jr. 
- Vinhos Boutique do Chile, apresentada por quatro enólogos Chilenos convidados e 
coordenada pelo produtor chileno david Giacomini. 
- além disso, teremos o desafio de duplas, coordenado por agilson Gavioli. Competição 
que vai movimentar o VaM.
 Finalmente, continuaremos a ter o coquetel (com curadoria de vinhos feita por 
Rogério dardeau), o Jantar Traga seu Vinho e o Jantar de Gala, além do brunch de 
domingo. 
 as inscrições começam no site no meio de Mai, mas para quem já desejar garantir a 
sua hospedagem no Hotel Pequena suécia, pode já realizar as reservas, cujas informações 
estão aí nessa web também.
VAlOR DA INSCRIçãO: Hóspedes do Hotel Pequena suécia – em construção. Hóspedes 
de outros hotéis da cidade – em construção (será cobrada pelo hotel taxa de uso por não 
hóspedes). • As inscrições serão abertas no final de Maio de 2019 
PROGRAmAçãO RESUmIDA: a programação do VaM em Penedo incluirá um grande 
leque de atividades (almoços e jantares harmonizados e degustações). o participante 
pode selecionar dentre as opções as atividades de seu interesse. o programa básico inclui 
o evento de Boas Vindas na 5ª feira no final da tarde, o jantar TsV (“Traga seu Vinho”) 
na 6ª feira e o Jantar de Gala (de Gala porque é importante e não porque é “Black Tie”). 
É óbvio que uma viagem à Penedo, na serra da Mantiqueira, pode incluir mais do que 
o evento VaM 2019 (de 6ª feira à domingo). aos que quiserem chegar antes do VaM, 
vamos ter uma programação adicional (o Pré-VaM) que já vem se tornando uma tradição. 
Vai ser um “esquenta” para o evento a seguir.
INFORmAçõES E CONTATO: Comissão organizadora: ana Maria Gazzola / antonio 
dantas/ Lígia Peçanha/ olandina Pacheco. inscrição e informações, fazer contato pelo 
email: vamosamontanha@yahoo.com  ou pelo telefone (whatsapp): 55 (21)99604-
2930

www.academiadovinho.com.br
www.academiadovinho.com.br
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
mailto:vamosamontanha%40yahoo.com?subject=
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18 A 25 DE AGOSTO 2019. VAmOS AO SUl DE mINAS E NORTE DE SãO PAUlO

 Viagem de descobertas sobre o potencial da região na produção de excelentes vinhos, azeites, cafés, cachaças e queijos. 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. 

 Um Roteiro conhecendo os vinhos, azeites, queijos, café e cachaças da região. Produtos de destaque, sendo premiados em concursos nacionais e 
internacionais. 

INFOS & RESERVAS: na ZENITHE TRAVElClUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

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


16vinotícias

26.SET A 07.OUT.2019. VIAGEm AO CORAçãO DO mUNDO mAIA

 Guatemala significa “terra das florestas” que assim deu lugar num dos dialetos maias. a Cultura e as Costumes de Guatemala estão marcadas pela 
sua história. os guatemaltecos são na sua maioria mestiços (ou também chamados de ladinos) de sangue espanhola e maia, tanto que alguns campesinos 
são descendentes diretos e puros de várias etnias maias, entre elas K’iche’es, Tz´utujiles e Kaqchiqueles. a civilização maia que habitou a Guatemala atual 
durante quase 600 anos antes do seu declínio nos anos 900 d.C. tem influído de forma determinante na sua historia. este mosaico multicultural inerente na sua 
sociedade atual tem deixado sua marca nos costumes, gastronomia, território e população.
 Venha e experimente, sinta, Perceba e deguste!

sinal de R$ 3.000,00 como INSCRIçãO no momento da solicitação da reserva junto ao preenchimento da Ficha de Inscrição no Programa com 
prazo até: 02 JUN 2019 em dinheiro, cheque ou transferência bancária, sinal a ser descontado no pagamento final. nota: se decidir participar, não 
deixe se inscrever até o ultimo dia. Faça a sua inscrição quanto antes.

INFOS & RESERVAS: na ZENITHE TRAVElClUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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NOTíCIAS ENOGASTRONOmICAS E DICAS

INSTAlADA A SEçãO mINAS GERAIS DA CONFRARIA AmIGAS DO VINHO
 dia 27 de julho marcou a posse da diretoria da seção de Minas Gerais da Confraria amigas do Vinho. a Confraria amigas do Vinho, cuja missão é 
aproximar a mulher do vinho de forma lúdica e com aprendizado, sob o comando de sua diretora nacional Maria Lúcia Rodrigues, empossou Virgínia Teixeira 
como diretora da seção Minas Gerais.
 nos encontros que a Confraria organiza, além de degustar vinhos, busca-se o intercâmbio pessoal, profissional, cultural e educacional, além de projetos 
de apoio atividades de assistência social. 
 no dia 02 de agosto, a maior Confraria exclusivamente feminina de vinhos do Brasil completará 15 anos, sendo motivo de orgulho para 12.000 
participantes – a maior Confraria Feminina da américa Latina. se você se interessar em participar da Confraria em Minas Gerais, e fazer parte desta rede que 
só cresce e cada vez mais une mulheres em todo país, basta entrar em contato e preencher o cadastro pelo site. não há cobrança de taxa. Você pode buscar 
contato pelo site: http://www.amigasdovinho.com.br/ ou com Virgínia Teixeira pelo celular: (31) 99301-1918.

mONITORES E PROFESSORES DA ABS REAlIZAm AVAlIAçãO DE ESPUmANTES NACIONAIS
 Pos espumantes são os vinhos de destaque na produção nacional. a aBs-Rio, como uma forma de divulgar estes produtos, oferece a todos os membros 
de Grupos de degustação um espumante de “boas vindas”. além da divulgação, este espumante serve como uma forma de recepcionar os participantes dos 
grupos e, ainda, de avaliar o que vem sendo produzido no país. Procuramos servir espumantes variados, de diferentes estilos e de todas as regiões produtoras 
brasileiras.
 este ano vamos expandir esta experiência de conhecer e degustar espumantes nacionais para todos os associados. Para selecionar estes produtos, 
realizamos uma avaliação profissional de 15 espumantes degustados no 2º semestre de 2018 e no 1º semestre de 2019. o processo envolveu a realização 
de análise com ficha analítico-descritiva dos espumantes servidos às cegas e contou com 10 degustadores do corpo docente da aBs-Rio. o resultado final foi: 
Fausto Brut Pizzato – Medalha de ouro; amadeu Brut – Medalha de Prata; e Privilège extra Brut Peterlongo – Medalha de Bronze. além disso, destacamos os 
espumantes Prosecco Casa Perini e RaR Reserva Brut, empatados como os que apresentam melhor relação qualidade/preço. em breve vamos realizar uma 
degustação aberta a todos os associados para divulgar o espumante brasileiro e para mostrar estes nossos campeões. aguardem! Leia mais em: https://www.
larvf.com/placements-dans-le-vin-comment-eviter-les-arnaques-en-10-conseils,4645129.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Fabien Humbert - 
26/07/2019).

A ATRIZ CHINESA ZHAO WEI COmPROU SEU QUARTO CHATEAU Em BORDEAUX
 a estrela chinesa Zhao Wei está expandindo seu império no vinhedo de Bordeaux com a compra do Château La Croix de Roche em Galgon nas 
denominações Fronsac e Bordeaux supérieur. a atriz e cantora acaba de comprar o Château La Croix de Roche em Galgon, nas denominações Fronsac e 
Bordeaux supérieur, revelaram vários sites especializados, citando o de Laurence Lemaire.
PRImEIRO CHÂTEAU COmPRADO Em 2011- desde 2011, a estrela chinesa já adquiriu os Chateaux Monlot (aoC saint Émilion Grand Cru), Patarabet (aoC 
saint Émilion) e senailhac (entre-deux-Mers). a aquisição deste quarto chateau, colocado à venda por falta de uma propriedade familiar, “é uma maneira de ela 
completar a gama de produtos da nossa marca de vinho”, diz Yulin Li, assistente de gestão patrimonial de Zhao Wei... Leia mais em: https://www.larvf.com/
dijon-vers-l-aboutissement-de-sa-cite-de-la-gastronimie-et-du-vin,4644733.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – Redação com aFP – 26/07/2019).

EXPORTAçãO DE mAlBEC CAI NA ARGENTINA
 argentina vê queda na exportação de Malbec para os estados Unidos nos últimos cinco anos. estudo do observatório Vitivinícola indica que exportações de Malbec 
argntinos para os estados Unidos sofreram queda brusca. o mercado que ajudou a alavancar o boom do Malbec argentino no mundo parece estar arrefecendo. segundo 

VINHO E CUlTURA

http://www.amigasdovinho.com.br/
https://www.larvf.com/dijon-vers-l-aboutissement-de-sa-cite-de-la-gastronimie-et-du-vin%2C4644733.asp
https://www.larvf.com/dijon-vers-l-aboutissement-de-sa-cite-de-la-gastronimie-et-du-vin%2C4644733.asp
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estatísticas do observatório Vitivinícola, entre 2014 e 2018, as vendas para os estados Unidos caíram 30% em volume e 13,2% em valor.
 os números apresentados pela agência indicam que, em 2014, a argentina exportou 60,754,925 litros de Malbec e hoje estão em 42,295,287 litros. o aumento 
do preço médio de venda permitiu que a queda em termos de valor fosse menor. em 2014, exportou-se um total de U$s 220.434.196 e, em 2018, a soma foi de U$s 
191.420.026. esses valores são só de varietais de Malbec para os estados Unidos.
 Mas, se as vendas para a américa caíram, elas aumentaram para o Reino Unido, o segundo maior mercado do Malbec argentino no mundo. entre 2014 e 2018, 
obteve-se um crescimento de 106% no volume e 85,5% no valor. Também a China cresceu com 28% em volume e 50,8% em valor. Mas o país ainda representa pouco para 
os argentinos. Já Canadá e Brasil, o terceiro e quarto mercados, respectivamente, se alternaram. no primeiro caso, houve queda de 9% em volume e 13,2% em valor no 
período analisado (2014 a 2018) e, no segundo, as exportações de Malbec cresceram 19% em volume, mas estagnaram em valor.
 no balanço dos cinco principais mercados de Malbec argentino, vê-se diminuição em volume de 3%, de 91.916.400 a 89.024.235 litros entre 2014 e 2018... Leia 
mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/exportacao-de-malbec-cai-na-argentina_11829.html (Fonte – Revista adeGa – Redação -  28/07/2019).

COmO IDENTIFICAR Um VINHO ESTRAGADO?
 Mofo? Papelão molhado? Vinagre? estes definitivamente não são aromas normais em um vinho e indicam que ele está, sim, estragado. o principal 
problema com os vinhos costuma estar relacionado com a rolha
 são diversos os aromas possíveis em um vinho. Laranja, groselha, tabaco, café, chocolate, ervas, abacaxi, pêssego, amoras, ameixas etc. alguns até 
chegam a exalar couro, suor, petróleo, grafite e outros cheiros bem menos convencionais, mas, ainda assim, perfeitamente plausíveis dependendo do vinho 
que estamos degustando. no entanto, há alguns aromas que simplesmente não devem ser sentidos: papelão molhado, rolha, mofo, vinagre e acetona. se você 
colocar o nariz na taça e sentir algo assim, seu vinho está estragado.
 acalme-se. não é comum uma garrafa estar estragada. diz-se que menos de 1% delas costuma apresentar algum tipo de defeito. Mas, sim, pode 
acontecer de você estar em um dia azarado e calhar de abrir um vinho bouchonée ou oxidado – dois dos defeitos mais comuns nas garrafas.
BOUCHONÉE - Bouchonée (diz-se: “buchonê”) – termo francês que significa “arrolhado” – é quando o vinho apresenta um cheiro característico de papelão 
molhado. Um evidente cheiro de mofo deve-se à atuação de um fungo, dito TCa, que infecta a rolha de cortiça (ou, às vezes, as barricas de carvalho) e acaba 
com as propriedades aromáticas (deixando o cheiro de papelão molhado) e também os sabores, que ficam insípidos.
 não é possível ver se um vinho está com esse tipo de defeito antes de abrir a garrafa e sentir o aroma. aliás, quando o ataque do TCa não está tão nítido, 
até mesmo alguns degustadores experientes, às vezes, não são capazes de dizer se o vinho está bouchonée.
 Mas, caso você sinta um aroma estranho, mofado, ao abrir a garrafa, pare. se estiver em um restaurante, peça para o sommelier provar e verificar se o 
vinho está mesmo estragado, e trocar a garrafa. se tiver comprado a garrafa e a levado para a casa, você também pode trocá-la se ela estiver defeituosa. os 
bons lojistas farão a troca sem problema. Porém, não beba meia garrafa antes de reclamar do estado do vinho. o TCa não causa dano à saúde (pelo menos 
não nas quantidades encontradas em uma garrafa), contudo consumir o vinho afetado por ele não é agradável ao paladar. então, avise na hora... Leia mais em: 
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/como-identificar-um-vinho-estragado_11823.html (Fonte – Revista adeGa – Redação -  25/07/2019).

VINHO AJUDA NO TRATAmENTO DE OSTEOPOROSE
 Consumo moderado de vinho fortalece os ossos e previne a osteoporose. estudos comprovam que componentes presentes no vinho ajudam a fortalecer 
massa óssea.
 a osteoporose é uma doença que atinge os ossos, caracterizada pela descalcificação e diminuição da densidade óssea – situação que os torna mais 
porosos, sensíveis e mais suscetíveis a fraturas. ela é mais comum em pessoas acima dos 60 anos, especialmente mulheres, que, após a menopausa, passam 
a produzir menos estrógeno, hormônio que auxilia na manutenção do equilíbrio entre a perda e o ganho de massa óssea.
 as bebidas alcoólicas sempre foram vistas como grandes vilãs da saúde óssea, uma vez que, por seu efeito tóxico, inibem as células formadoras dos ossos 
(osteoblastos) e potencializam a ação daquelas que destroem o tecido (osteoclastos). nesse caso, a densidade óssea cai progressivamente. Mas o efeito só é 
visto quando o consumo de álcool é superior a 30 gramas, o equivalente a mais ou menos três taças de vinho por dia. Quando a ingestão é moderada, ou seja, 
de 11 a 28 gramas, há um ganho de massa óssea expressivo.
CoMPRoVado - na década de 1990, um estudo realizado na França com cerca de 8 mil mulheres de mais de 75 anos chegou à conclusão de que aquelas 
cujo consumo de vinho (especialmente o tinto) varia entre 1 e 3 taças por dia, sempre junto com as refeições, ganham massa óssea e ficam mais protegidas do 

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/exportacao-de-malbec-cai-na-argentina_11829.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/como-identificar-um-vinho-estragado_11823.html
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desenvolvimento da osteoporose. anos mais tarde, outro estudo comprovou a ligação, mas, dessa vez, em homens entre 50 e 80 anos... Leia mais em: https://
revistaadega.uol.com.br/artigo/vinho-ajuda-no-tratamento-de-osteoporose_11824.html (Fonte – Revista adeGa – Carolina almeida -  26/07/2019).

OS BENEFíCIOS DA VINOTERAPIA
 Tratamentos estéticos à base de uvas estão na moda e se mostram mais eficientes que diversos outros. Clínicas de estética utilizam propriedades da uva 
para tratamentos ligados a beleza e a saúde.
 Uma das bebidas de maior tradição, o vinho adquiriu outras funções que não a de saciar a sede e prover sabores para deleite. Hoje em dia, ele também 
é usado em diversas clínicas de estética e deu origem a locais conhecidos como Wine spas. os tratamentos, nascidos na França, utilizam as propriedades das 
uvas para cuidar de questões ligadas à estética e à saúde. Já comum na França e em outros países com mais tradição vitivinícola, no Brasil está começando 
a ganhar notoriedade. o termo Vinoterapia, contudo, é patenteado e atualmente apenas seis spas no mundo podem usá-lo. Porém, como o nome já está 
bastante difundido, outras clínicas de estética acabaram adotando-o também.
 apesar de ser considerada uma prática nova, há registros de tratamentos estéticos à base de vinho desde a antiga Grécia. Lá, era comum que as mulheres 
misturassem ervas nos vinhos para a elaboração de cremes faciais. em seu livro “os demônios”, de 1871, Fiódor dostoiévski já citava tratamentos à base de 
uvas: “[...] a inconsolável Praskóvia ivánova viajara ao estrangeiro com a filha, aliás, também com a intenção de tratar-se à base de uvas, tratamento que 
também se dispunha a concluir em Vernex-Montreux [...]”
O QUE É VINOTERAPIA - em suma, a vinoterapia (ou vinhoterapia), como ficou conhecida, baseia-se na utilização de nutrientes e elementos da uva para 
elaborar extratos polifenoicos usados nos mais diversos tratamentos, como envelopamentos, esfoliações, massagens faciais e corporais e banhos vinoterápicos 
que têm a capacidade de ativar ou inibir enzimas, garantindo benefícios que vão desde a redução de rugas e antienvelhecimento até a revitalização da pele 
e relaxamento... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/os-beneficios-da-vinoterapia_11827.html (Fonte – Revista adeGa – Carolina almeida - 
27/07/2019).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vinho-ajuda-no-tratamento-de-osteoporose_11824.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vinho-ajuda-no-tratamento-de-osteoporose_11824.html
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