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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. 
Vamos sugerir mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 
degustamos 786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 
chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que 
orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Em 2020 provamos menos vinhos por conta da pandemia (436 no total, já que 
parte das Confrarias que foram adiadas), e sugerimos 117 rótulos como vinhos da semana.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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NEDERBURG THE WINEMASTERS SHIRAZ 2017 – WESTERN CAPE – PAARL - AFRICA DO SUL
 
 A Nederburg foi criada em 1791, quando Philippus Wolvaart comprou uma porção de terra ainda selvagem nos arredores de Paarl. Ele preparou a terra 
e plantou as primeiras vinhas, lançando a base do que se tornaria um bem-sucedido negócio. Ao longo das décadas, 
a empresa passou para outras mãos, e foi crescendo até se tornar a vinícola mais premiada da África do Sul. Hoje 
continua apostando em técnicas inovadoras de cultivo e tecnologia de ponta na produção 

Corte de Uvas: 100% Shiraz

Notas de Degustação: cor rubi escuro, sem mostrar sinais de evolução. No nariz aparecem aromas de frutas vermelhas 
e escuras maduras (ameixa), especiarias (pimenta do reino, cravo e canela) e toques de chocolate amargo. Depois 
aparecem toques terrosos e de tabaco. Em boca é seco, estruturado, suculento, tem acidez equilibrada com taninos 
finos e final de boa intensidade. O vinho estagia em barricas de carvalho francês e americano por 18 meses. As uvas 
são colhidas manual e mecanicamente. Fermentação alcoólica em tanques de aço inoxidável durante 2 semanas, sob 
temperaturas de 25 a 28°C. 

Estimativa de Guarda: pronto para consumo, mas pode guardar por mais 2 anos.

Notas de Harmonização: Ótimo para acompanhar pratos de carnes vermelhas, caças, massas, carpaccio de carne 
com rúcula, churrasco, queijos meio maduros. Harmonizou maravilhosamente com um Filet de carne de avestruz com 
legumes glaceados.

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

Faixa de Preço – $$

Importado pela CASA FLORA - Em BH é representada pelo Ronaldo Bassalo – Tel.: (31) 98783-4132.  A CASA FLORA tem um show-room na Rua 
Laranjal, n.º 293, Carmo Sion. Tel.: 3317-2942.
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 Com o artigo da semana passada, falando sobre o gosto de rolha em vinhos, muitos leitores do Vinotícias perguntaram sobre quais seriam outros 
defeitos possíveis de se encontrar nos vinhos.
 A expectativa quando sentimos os aromas dos vinhos é que entre as diversas notas, possamos perceber frutas como ameixa, amora, pêssego, abacaxi, groselha, 
laranja ou ainda algo herbáceo, chocolate, café, tabaco. Alguns vinhos poderão apresentar cheiros como couro, defumados, frutas secas, terra molhada, grama cortada, 
grafite, e todos podem ser sentidos numa degustação de vinho. No entanto, há alguns aromas que denotam que algo não está correto. Se ao aproximar a taça de vinho ao 
nariz e sentir cheiros como acetona, vinagre, mofo, papelão molhado, fatalmente seu vinho está estragado.
 A enologia praticada atualmente desenvolveu leveduras selecionadas, criou técnicas de resfriamento e agitação dos mostos, faz pesquisas de enzimas, desenvolveu 
técnicas de condução dos vinhedos, traduzindo em vinhos com melhor qualidade do que vinhos feitos anos atrás. Claro que isto acabou criando uma padronização dos 
aromas e sabores, com expectativas que os vinhos tintos, por exemplo, deveriam apresentar notas de ameixa, de groselha e cereja, e um fundo amadeirado, criando um 
vinho “globalizado”, fazendo desaparecer as características do terroir (tipicidade da casta, de uma região produtora, de um clima, de estilo de um vinicultor), algo que 
notabiliza grandes vinhos. 

 

 Além disto, nos últimos anos, tem havido uma grande discussão opondo defensores dos vinhos sem intervenção, enólogos muitas vezes chamados de naturais, e os 
chamados intervencionistas, mais convencionais, e independente da forma como foi vinificado, pode-se encontrar defeitos em vinhos convencionais ou naturais.
 Os defeitos em vinhos ocorrem por desvios ligados a maus processos enológicos durante a produção na adega, ou durante o tempo de guarda na garrafa ou durante 
o período que ficou em estoque.
 Um dos mais comuns é quando o vinho apresenta um aroma avinagrado ou acetato. Isso ocorre quando ele está oxidado. A oxidação nada mais é do que o 
“envelhecimento” precoce do vinho devido ao contato com o ar. Lembra o que acontece se você deixar um vinho aberto por meses? Ele vira vinagre. Isso ocorre devido à 
presença do ácido acético que em contato com o oxigênio presente na garrafa transforma o vinho em vinagre. 
Provavelmente o defeito mais comum encontrado num vinho é a oxidação, e suas consequências são irreversíveis. Não é possível guardar um vinho oxidado porque o álcool 
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se transforma em etanal (é o produto metabólico primário do etanol na sua rota de conversão a ácido acético), principal componente do vinagre ... É geralmente reconhecido 
pelo seu cheiro de cidra, de maçã muito madura, nozes.
 A oxidação de um vinho ocorre por seu contato excessivo com o oxigênio do ar atmosférico, em geral por falha de vedação da rolha, normalmente decorrente do 
ressecamento da cortiça devido ao armazenamento inadequado da garrafa na posição vertical. No entanto, uma oxidação prematura do vinho também pode se dar durante 
o processo de vinificação.
 Vale lembrar que a rolha de cortiça natural permite um mínimo contato do vinho com o ar contido nos poros e que a “micro oxigenação” do vinho ao longo do tempo 
contribui para sua “evolução” e o desenvolvimento de características “terciárias” que compõe o chamado “bouquet” do vinho. 
 Entretanto é importante dizer que alguns grandes vinhos, como o Jerez, o Vinho do Porto Tawny e certos vinhos espanhóis, tem a oxidação como característica e 
tipicidade, e não como defeito. Eles passam por uma oxidação forçada com intuito de desenvolver aromas característicos, o que é proposital e controlado, diferente de 
quando ocorre por alguma falha na produção ou no estoque.
 Se um vinho tem aroma e sabor como se estivesse avinagrando, provavelmente a acidez volátil (ou simplesmente AV) está ocorrendo. A acidez volátil indica a presença 
de ácido acético, produzido em quantidades elevadas por certas bactérias em vinhos contaminados.
 Outro fator que pode resultar em aroma avinagrado, é a exposição exagerada ao sol ou a rolha muito seca. Por esse motivo é bom armazenar os vinhos longe do sol 
e preferencialmente deitados para evitar que a rolha resseque e quebre criando fissuras para o ar passar. Se você encontrar um vinho avinagrado, com cheiro de acetona, 
é provável que ele tenha sido mal estocado. 
 Um vinho oxidado apresenta alterações em sua coloração, aroma e sabor. Sua cor se torna menos cristalina e vibrante, frequentemente adquirindo tonalidade 
castanho-alaranjada (no caso dos tintos). Os brancos escurecem, tornando-se dourados, âmbar ou castanhos. Os aromas frutados desaparecem e surgem aromas de 
oxidação (lembrando um vinho Jérez) como os de nozes, frutas secas ou cozidas, cidra ou caramelo. Na boca o vinho perde o frescor, fica sem acidez (fica “chato”) e até 
amargo.
 Os vinhos mais susceptíveis à oxidação são os vinhos brancos. Os tintos possuem polifenóis (taninos e antocianos) com certa atuação anti-oxidante. Uma “estratégia” 
dos produtores para reduzir a oxidação de um vinho é a adição de sulfitos (mais especificamente o SO2) durante a produção. Além de sua ação principal (bactericida), o SO2 
tem efeito anti-oxidante, impedindo a ação “nociva” do oxigênio sobre compostos orgânicos do vinho. No entanto, o uso do SO2 deve ser racional pois em doses elevadas 
pode produzir aromas desagradáveis e, o mais importante, oferecer riscos à saúde (especialmente para pessoas com alergia a este produto).
 A melhor forma de evitar a oxidação de um vinho é guardar a garrafa na posição horizontal, evitando que a rolha resseque, encolha e permita a entrada de ar. Uma 
rolha manchada nas laterais indica que houve falha na vedação da garrafa e, provavelmente, o vinho foi oxidado.
Um vinho oxidado pode (e deve) ser recusado em um restaurante, exceto, é claro, se a oxidação fizer parte da tipicidade do vinho. Infelizmente, o processo de oxidação do 
vinho começa tão logo a garrafa é aberta. Portanto, se não for consumir toda a garrafa, recomenda-se usar uma bomba de vácuo e guardá-la na geladeira, prolongando 
assim sua “vida” em alguns dias.
 E se o vinho tiver virado vinagre, ele ainda contém álcool, e será capaz de remover e matar bactérias do tipo E, que por sua vez, ficam presas à vegetais e frutas. Desta 
forma, não pense em usá-lo para temperar carnes, mas ainda poderá servir para lavar frutas e vegetais antes de consumi-los. 
 Na próxima semana falaremos de outros defeitos em vinhos!!! Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis 
na internet e minhas considerações)
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“COOPERATIVAS PORTUGUESAS EM NOVA FASE” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 10/09/2021

 Uso de tecnologia moderna e foco na qualidade propiciam clara evolução de seus vinhos.
 Em meados dos anos 80, incumbido de comandar uma degustação de vinhos portugueses na SBAV, Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, em São Paulo, entrei 
em contato com o Consulado de Portugal para me ajudar a montar um painel representativo do que o país produzia na época. Sem ter a rica oferta que temos hoje, ao lado 
do Periquita e do Barca Velha, entre outros, o “flight” foi completado pelo Reguengos de Monsaraz Garrafeira dos Sócios 1982, vinho alentejano oferecido pelo dr. Braga 
Dias, então diretor do ICEP (Instituto do Comércio Exterior de Portugal). Surpreendentemente, foi o grande destaque da prova. Não só por ficar à frente do Barca Velha (vale 
a ressalva que era da safra 1978, ainda demasiado jovem), mas por ser produzido por uma cooperativa, o que não lhe era nada favorável. Ao menos naquela época. 
 O sistema cooperativista, incentivado durante o governo de António Salazar (1889-1980), ainda dominava o cenário vitivinícola de Portugal naquele tempo, fazendo 
com que os vinhos de cooperativas carregassem a imagem de vinhos de massa. Entre as poucas que começavam a se diferenciar estava justamente a Carmim, Cooperativa 
Agrícola de Reguengos de Monsaraz, onde trabalhou por um bom tempo o conceituado João Portugal Ramos, responsável pelo ajuste final daquele Garrafeira dos Sócios 
1982. Lentamente, outras cooperativas começaram a se renovar. 
 No roteiro que fiz pelo Alentejo em 2003, visitando vários produtores e passando por algumas cooperativas, o quadro era bastante heterogêneo. Em várias, as 
instalações eram antiquadas, ainda com os velhos e enormes tanques de concreto, do tempo em que se fermentava grandes quantidades e sem controle adequado de 
temperatura. Sem falar da “sala” de degustação, com os vinhos servidos a qualquer temperatura em toscos copos de vidro. 
 Bem diferente da Adega Cooperativa de Borba. Não é só pelas obras de ampliação de suas instalações, mas pelo que elas representavam dentro do sistema de 
controle de qualidade implantado. Os vinhos tinham perfil moderno, adaptado ao que o mercado aceitava, e havia um incentivo para os associados aprimorarem suas uvas, 
premiando-os a cada melhoria. Parece simples e lógico conduzir uma cooperativa dessa forma, mas o exemplo nem sempre é seguido, linha equivocada, apresentação 
arcaica e vinhos banais era comum encontrarem congêneres da Borba. Obviamente, o efeito é o velho impasse do “não se vende, paga-se pouco, não se investe”. O erro 
não está na política fundiária que induz ao cooperativismo, mas na mentalidade retrógrada daqueles que as dirigem. 
 Embora isso deva continuar existindo, o panorama sem dúvida tem melhorado nos últimos tempos, com bons exemplos de cooperativas bem estruturadas, conduzidas 
tecnicamente por ótimos profissionais, nas várias regiões de Portugal. Vale até começar citando o Dão, onde nasceu Salazar e que, não por acaso, foi a regido em que 
havia um monopólio cooperativista, desmantelado com a entrada do país na UE, em 1986. Uma das primeiras cooperativas a se destacar foi a Vila Nova de Tazem, que 
nessa época começou a deixar de vender vinhos a granel ao ser a primeira a comprar uma linha de engarrafamento e criar marca própria. Continuando a dar apoio aos 
seus associados, a cooperativa iniciou depois um processo de ter vinhas próprias... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-
vinhos-de-cooperativas-portuguesas-atingem-novo-estagio.ghtml

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinhos-de-cooperativas-portuguesas-atingem-novo-estagio.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinhos-de-cooperativas-portuguesas-atingem-novo-estagio.ghtml


8VINOTÍCIAS

“ZODÍACO DOS VINHOS: CAPRICÓRNIO” - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL– 10/09/2021

 Dentro da perspectiva calculista do capricorniano, fazer vinho tem que ser uma promessa de bons negócios.
 Último da tríade de signos do elemento Terra, Capricórnio é descrito como o mais austero dos signos terrosos; aquele que, para além das bases sólidas do taurino e 
da sistematização perfeccionista do virginiano, representa a própria lei – a abundância resulta do equilíbrio entre as forças, da obediência a ciclos e sacrifícios e está acima 
das vontades individuais. É um signo de Terra de perfil adulto e seguro de suas convicções. Trabalho, disciplina, pragmatismo e ambição são referências que eu sempre 
escutei a respeito de Capricórnio.
 O signo é representado por uma cabra com calda de peixe e, dentre algumas justificativas para tal, estaria parte do mito de Pã, um dos deuses do Olimpo que, 
para fugir de Tifão, um dragão assustador, jogou-se no rio, transformando sua parte inferior em peixe, para nadar velozmente, e a parte superior em cabra, para não ser 
reconhecido.
 Seu planeta regente é Saturno, o segundo maior do sistema solar, só atrás de Júpiter. Devido a sua composição, é conhecido também como um gigante gasoso, que 
se destaca pelo belo sistema de anéis que o circunda, os quais são formados a partir de fragmentos de rocha e gelo. Temos aqui elementos que sugerem uma constituição 
mais condensadora e materializadora do signo, que se sucede à fogosa expansão sagitariana. Há um exercício de contenção que deve ser apreendido com o pragmatismo 
capricorniano.
 Dentro da perspectiva calculista do capricorniano, fazer vinho tem que ser uma promessa de bons negócios, seja ele branco, tinto ou rosé. Importa menos o perfil da 
uva ou a aparência do vinho – ele deve trazer bons frutos e justificar o investimento. ..............
 Para o primeiro decanato, uma uva ainda tocada pelo movimento errante sagitariano em alguns lugares da França, Suíça, América do Norte, Oceania e até Brasil. 
Vislumbrou ser a tinta preferida da Borgonha, mas, uma vez tendo se tornado secundária, optou por reinar nos solos graníticos de Beaujolais com valores bem inflacionados. 
A Gamay ficou famosa pelo seu Beaujolais Nouveau e, hoje, tendo este vinho perdido importância, foca nos excelentes Crus de Beaujolais. Mudar de estratégia não é um 
problema para uma uva capricorniana, desde que justifique melhores recompensas.
 Já no terceiro decanato, uma cepa branca, que ganha cada vez mais importância no mercado mundial e que está sintonizada com os ares de renovação aquarianos 
que se aproximam. Apesar de originalmente circunscrita à região da Galícia, especialmente nos cantos de Monção e Melgaço, em Portugal, ou na D.O. espanhola Rías 
Baixas, a Alvarinho se tornou um símbolo da renovação da vitivinicultura dos vinhos verdes em Portugal, por fazer um vinho fresco, muito expressivo aromaticamente, mas 
de perfil mais encorpado. Perfil este que, combinado à alta acidez da casta, resulta em um vinho muito equilibrado.
 A Albariño (Espanha) não deixa por menos e geralmente assina sozinha os seus vinhos. Hoje, esta cepa, com nome português ou espanhol, tem sido incorporada por 
outros países do Novo Mundo, chegando a se tornar o vinho varietal da moda, como no Uruguai... Leia a reportagem completa em: https://www.marcelocopello.com/
post/como-degustar-uma-vodca

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.marcelocopello.com/post/como-degustar-uma-vodca
https://www.marcelocopello.com/post/como-degustar-uma-vodca
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“A INDEPENDÊNCIA, EM 7 ESPUMANTES” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - LE VIN FILOSOFIA – 07/09/2021

 Os espumantes foram a primeira categoria de vinho do Brasil a ter independência. Alçaram voo solo rumo às taças dos consumidores graças à qualidade. Destaco 
rótulos que contribuíram para esta conquista.
1. Chandon Réserve brut (R$ 83,90, no Pão de Açúcar). Em 1973, a multinacional francesa chegou a Garibaldi (RS) para produzir vinhos e espumantes. Safra a safra, 
foi se convencendo da vocação da região para os espumantes. Em 1998, decidiu focar nas borbulhas, deixando de fazer vinhos tranquilos.
2. Cave Geisse Brut 1998 (garrafa indisponível, mas o Cave Geisse Brut sai por R$ 115, na Cave Geisse). O chileno Mario Geisse chegou ao Brasil em 1976 para 
dirigir a Chandon. Não demorou para perceber o potencial da região de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, para uvas de qualidade e a plantar os próprios vinhedos. Seu 
grande marco foi em 1998, quando decidiu deixar um espumante por 12 anos com o líquido em contato com as leveduras (o processo de autólise). Esse espumante ganhou 
o mundo pela sua qualidade.
3. Pizzato Vertigo e Lírica Crua (R$ 179,90, na Vineria9.com.br; e R$ 97,50, na Decanter). Foram pioneiros a chegar ao mercado com leveduras (ou o que 
restou delas) na garrafa. Normalmente, retiram-se essas leveduras, que levam à segunda fermentação e às borbulhas. Com as leveduras, o espumante é turvo e ganha 
complexidade na garrafa.
4. Salton Ouro (R$ 60, na Salton). A Salton mostra que espumantes podem ser elaborados em grandes volumes, mas mantendo a qualidade de cada linha de produto. 
Em 2020, a vinícola centenária pôs no mercado 10 milhões de garrafas de espumante.
5. Estrelas do Brasil Brut Champenoise 2017 (R$ 95, na Estrelas do Brasil). Fundada em 2005, a vinícola de Irineo Dallágnol e Alejandro Cardozo mostra que os 
pequenos têm vez. O nome é uma homenagem a Dom Pérignon, que teria afirmado que estava “bebendo estrelas”. Faz espumantes com diversas variedades, da trebbiano, 
prosecco (chamada de glera), ao blend clássico de chardonnay e pinot noir.
6. Casa Perini Moscatel (R$ 58,70, na Casa Perini). O espumante moscatel vem conquistando os consumidores, não apenas brasileiros, com suas notas bem frutadas e 
um toque mais doce. Fundada em 1970, a Perini é uma das pioneiras em apostar nesse estilo.
7. Peterlongo Champagne Elegance Brut (R$ 176,90, na Peterlongo). Por fazer a bebida desde 1915, antes da criação da Apelação de Origem Champanhe, a empresa 
pode chamar seu espumante de champanhe. Não significa que seja um. Não tem o estilo nem a complexidade dos franceses, mas destaca-se por ser o único champanhe 
do Brasil.. Leia a reportagem completa em: https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,a-independencia-em-7-espumantes,70003833269

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,a-independencia-em-7-espumantes,70003833269
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“OS VINHOS EM QUE A SAFRA É APENAS UM DETALHE”  - MARCEL MIWA
NEO FEED- 05/09/2021

 
 Há no mundo do vinho uma regra de que os grandes tintos nascem a partir de grandes safras. Não é o caso do Vega-Sicilia Reserva Especial e de outros rótulos
Um rótulo de um ano considerado especial, por exemplo, é capaz de tornar uma garrafa de Bordeaux ou da Borgonha muito mais valiosa. Vide os Bordeaux de 1982 e os 
Borgonhas de 1978, cujas safras são consideradas históricas.
 Mas a assinatura e o estilo do vinho estão acima da expressão de uma única safra para alguns vinicultores. E o exemplo máximo entre tintos de alta gama feito a 
partir de uma mistura de diferentes safras é o espanhol Vega-Sicilia Reserva Especial.
 A produção do Vega Reserva Especial, como é mais conhecido entre os enófilos, não foi aleatória. Os vinhos feitos a partir de misturas de diferentes safras eram a 
regra antes do século XVIII em Ribera del Duero, parte norte da Espanha.
 Mas o objetivo na época era buscar consistência a cada lote ou ano. Eles dificilmente representavam a excelência em termos de qualidade. Mesmo em Vega-Sicilia, 
o conceito de Único Reserva Especial foi sendo polido ao longo dos anos.
 Inicialmente, o vinho não trazia a descrição do ano de lançamento ou as safras que compunham cada edição. O nome era a única referência para saber do que se 
tratava o vinho. Por isso, é também difícil estabelecer o marco inicial do Vega Reserva Especial, a maior referência entre os tintos espanhóis.
 Entre 1981 e 2000, o Vega-Sicilia Único Reserva Especial apenas mencionava o ano de lançamento em seu rótulo e desde 2001 também traz a informação de quais 
safras entram na composição.
 No caso do Vega, normalmente são mescladas três safras, sendo que a mais jovem sempre com mais de 10 anos. Na edição 2017, que custa R$ 7.986,89 na 
importadora Mistral, são mesclados os vinhos das safras 2003, 2004 e 2006. Seu preço é cerca de 40% superior ao Único Gran Reserva, a versão “safrada” de Vega.
 O Vega-Sicilia Único Reserva Especial ganhou esta aura pelo trabalho desenvolvido pelos seus enólogos, em especial Mariano Garcia, que trabalhou entre 1968 e 
1998 na vinícola, e seu sucessor, Xavier Ausás, de 1998 até 2005.
 A época coincidiu com a criação da denominação de origem Ribera del Duero e a compra da vinícola pela família Alvarez, que investiu por décadas no replantio dos 
vinhedos, reforma e a construção de uma nova adega.
 Outro capítulo à parte que explica a personalidade de Vega-Sicilia está no trabalho com as barricas de carvalho. A vinícola é uma das poucas no mundo que conta 
com a própria tanoaria, isto é, produz as próprias barricas. Seguindo a escola de Bordeaux e Rioja, tanto carvalho francês quanto americano são utilizados.
 Inspirados pelo sucesso de Vega-Sicilia, outros produtores apostaram em vinhos com diferentes safras nas suas linhas mais ambiciosas. Um exemplo é a australiana 
Penfolds, que lançou uma edição especial de seu Grange (a maior estrela entre os vinhos australianos), chamada G3, em 2017... Leia a reportagem completa em: https://
neofeed.com.br/blog/home/os-vinhos-em-que-a-safra-e-apenas-um-detalhe/
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“EMPORDÁ – REVIVENDO A HERANÇA CATALÃ”  - JANCIS ROBINSON
SITE PRÓPRIO - 11/09/2021

  
 Os catalães levam a conservação a sério. A ponto de remover todo um aldeamento turístico Club Med para restaurar o extremo nordeste da região ao seu estado 
natural e geologicamente único. Derrubar 430 prédios que, reconhecidamente, pareciam tão integrados à paisagem quanto um local para trailers, certamente está levando 
o reflorestamento a um nível inteiramente novo.
 Foi inspirado na declaração em 1998 de Cap de Creus, o afloramento rochoso no interior da cidade litorânea de Cadaqués e o famoso restaurante elBulli, como um 
parque natural. Em 2010, o Club Med foi extirpado da paisagem e hoje as extraordinárias formações rochosas de Tudela, local do Club Med, e a história antiga de Cap de 
Creus com seu próprio ecossistema terrestre, marítimo e aéreo particular são mais uma vez como a Natureza pretendia.
 Na manhã de sábado de agosto, visitei Cap de Creus, as trilhas cuidadosamente ajardinadas estavam pontilhadas de lycra brilhante enquanto corredores e ciclistas 
faziam seu caminho determinado por elas. Minha anfitriã foi a enérgica Anna Espelt, que dirige a operação de vinho Espelt de sua família, aquela com mais vinhedos, 172 
ha (425 acres), na denominação local, Empordà - embora a vasta operação de Perelada venda mais vinho.
 A moderna vinícola de Espelt, voltada para turistas, em Vilajuïga fica bem no interior e se baseia em vinhedos em vários locais diferentes, mas você sente que o 
coração de Anna Espelt está mais comovido por aqueles que ela foi incentivada a criar em Cap de Creus, à vista do mar. ‘Eu me sinto muito bem neste lugar’, ela sorriu ao 
contemplar o panorama do azul profundo do Mediterrâneo até o resort turístico de Roses à distância, um menir da Idade do Bronze, desenterrado por seu pai, ao pé de seus 
vinhedos.
 Antes de aqui chegar o piolho da filoxera, fatal para as raízes das videiras - o primeiro caso na Catalunha foi identificado em 1879 em Rabós, onde Espelt hoje 
tem algumas vinhas - esta era uma região vinícola. Na virada do século, uma região vinícola com cerca de 10.000 hectares (25.000 acres) de vinhas foi quase destruída. 
Hoje, evidências dos 30.000 km (18.640 milhas) de terraços de pedra cuidadosamente construídos para videiras podem ser vistas em muitas encostas desta denominação 
recentemente revivida que atualmente tem apenas 1.821 hectares (4.500 acres) de videiras em produção.
 Em parte, foi para homenagear o legado vitícola de Cap de Creus que Espelt plantou vinhedos lá. Os troncos das videiras eram tão finos que pensei que tivessem 
apenas alguns anos, mas são testemunhas de como as condições são difíceis para as vinhas. A fria tramuntana assobia pelas montanhas do norte, e as vinhas também são 
fustigadas pelos ventos do mar. Os guardiões do parque estão ansiosos para incentivar a biodiversidade e ver as videiras como mais resistentes ao fogo do que muitas outras 
plantas em uma paisagem seca em um verão “normal”, quanto mais em 2021, que até agora viu apenas 153 mm (6,02 em) de chuva, Espelt me disse.
 A precisão desse número é prova tanto da dor imposta pela seca quanto de seu treinamento científico. Ela deveria ser uma bióloga, mas a oportunidade de continuar 
o legado de produção de vinho de seu avô a atraiu de volta em 2000 da Califórnia, onde ela tinha sido uma mera ajudante de adega. Ela foi muito jogada no fundo do poço. 
Dezenove anos atrás, eles plantaram 25 hectares (62 acres) de videiras em Cap de Creus, em parte para encorajar outras pessoas. Ela descreve sua decisão de treliçar as 
videiras em arames, em vez de plantá-las como possivelmente mais resistentes e menos sedentas de vinhas independentes, como seu primeiro erro, mas os vinhos varietais 
de vinhedo único que produziram desde 2017 são bastante impressionantes, no entanto.
 Ela organizou uma degustação deles, com seu enólogo Xavi Martínez, Nick e nosso próprio Ferran Centelles, em um dos locais mais atmosféricos para uma degustação 
que já encontrei, no final de uma avenida de árvores na base de seu vinhedo, ao lado da casa da fazenda em ruínas abaixo, onde ela diz que quer terminar seus dias 
‘fazendo sopa’.
 Ela deu o nome a esses vinhos de vinhedo novo em homenagem a lugares em Cap de Creus que têm um significado especial para ela... Leia a reportagem completa 
em: https://www.jancisrobinson.com/articles/emporda-reviving-catalan-heritage
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“UM ADEUS A BECKY WASSERMAN, UMA GRANDE SÁBIA DA BORGONHA”  - ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES - 02/09/2021

 
 Em vez disso, o bom vinho era algo pessoal, cultural e histórico, produzido por pessoas com o mais profundo respeito e compreensão das suas terras e vinhas. Certa 
vez, ela me contou sobre Hubert de Montille, um viticultor influente da Côte de Beaune, com quem trabalhava.
 “Ele disse: ‘Minhas vinhas estavam aqui antes de eu nascer, elas estarão lá depois que eu morrer, cabe a mim honrá-las ou desonrá-las’”, ela me disse. “Ainda te faz 
estremecer. Não fazia ideia de que pensavam nas vinhas de forma tão pessoal.
 A sabedoria da Sra. Wasserman foi em parte resultado do tempo e da experiência. Ela testemunhou a metamorfose da Borgonha de uma sociedade cansada e insular, 
ainda sujeita à suspeita e desconfiança fomentada durante a Segunda Guerra Mundial, por meio de uma adoção infeliz de tecnologia moderna e atalhos químicos ao longo 
dos anos. 1970 e 1980 para finalmente abraçar a importância crucial da agricultura consciente. e vinificação transparente, tornando-a a região vinícola mais procurada e 
influente do mundo.
 No processo, como os maiores vinhos, os grands crus, atingiam preços estratosféricos, ela lutou contra sua fetichização, ao invés de promover as garrafas mais 
realistas e humildes da região para um mundo que vigiava que o céu.
 A Sra. Wasserman começou seu negócio na década de 1970, depois que um casamento anterior acabou, deixando-a uma mãe solteira com dois filhos pequenos, 
Peter e Paul. Ela começou a vender barris franceses para vinicultores californianos. Isso levou a uma compreensão cada vez mais clara das complexidades do terroir e dos 
vinhos da Borgonha. Lentamente, ela passou a identificar jovens produtores promissores e conectá-los aos importadores de vinho americanos.
 “O conteúdo de um barril no final era mais atraente do que o próprio barril”, disse ela no podcast de vinho de Levi Dalton, “beberei por isso.”
 Na época, a Borgonha ainda era dominada por grandes “negociants”, comerciantes que compravam uvas ou vinho de vinicultores, engarrafavam e vendiam com 
seus próprios rótulos. Os mercadores prosperavam, não os fazendeiros, que muitas vezes estavam sujeitos a mudanças arbitrárias de preços ou à decisão de não comprar 
uvas, se os mercadores decidissem que o mercado justificava uma ação tão drástica... Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2021/09/02/dining/
drinks/becky-wasserman-burgundy.html
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VAMOS A MONTANHA 2021 – FÓRUM ENOLÓGICO - 11 A 14 NOV 2021
 O “Vamos à Montanha” é um evento anual que reúne os participantes do Fórum Enológico, a lista de 
discussão sobre vinho criada em 1997 pelo site Academia do Vinho (www.academiadovinho.com.br ) e fundada 
por dois destacados enófilos de Belo Horizonte: Júlio Anselmo de Souza Neto (Membro de vários Comitês 
Organizadores) e Carlos Arruda, ambas figuras bem reconhecidas no mundo do vinho brasileiro, cujo site, 
pela sua estrutura, conteúdo e riqueza de informação sobre vinho, tornou-se o mais completo e rico da época, 
ganhando um prêmio do IBEST como o melhor site neste segmento.
Como Funciona - O Encontro não tem fins lucrativos e todos os apoios e patrocínios materiais ou financeiros 
são revertidos em melhores condições de preço da Taxa de Inscrição aos participantes, possibilitando a 
integração de um maior número de interessados. Trata-se, portanto, de uma reunião de amigos enófilos, sejam 
participantes ativos do Fórum ou não, que lhes propicia adquirir novos conhecimentos enológicos e estreitar 
amizades nascidas e mantidas em torno do vinho.
 Graças ao entusiasmo dos participantes pelo conhecimento do vinho, o Encontro tem sido sempre 
marcado por uma programação de alto nível, com degustações, palestras e debates. Apesar da relevância e alta 
qualidade dos temas técnicos de sua programação, o evento sempre se pautou na amizade e confraternização 
em torno do vinho e é marcado por dois momentos de congraçamento: a Noite de Confraternização – Jantar 
TSV “Traga Seu Vinho”, na sexta-feira, no qual cada participante leva o vinho favorito da sua adega, apresenta 
este vinho e oferece aos colegas; e o belo Jantar de Gala (de Encerramento), no Sábado à noite. Estas duas 

atividades, sempre incluídas na Taxa de Inscrição do Evento, assim como o Coquetel de Boas-Vindas. Com o passar do tempo o evento foi “esticando” e hoje já 
ficou relativamente estabelecida a organização de um Pré-VAM (um “esquenta” para o evento principal).
 O VAM vai visitar o Planalto Catarinense e suas vinícolas, novamente organizado por Alberto Cury. A programação principal acontecerá de 11 a 14 de 
novembro, mas como já virou tradição, o VAM será precedido de um Pré-VAM nos dias 10 e 11 de Novembro em Florianópolis e haverá um roteiro adicional 
após o evento, o Pós-VAM, de 14 a 22 de Novembro pelos Planaltos de Santa Catarina e Paraná e suas vinícolas.
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO no VAM (11 a 14 de novembro):
- R$ 670,00 para os participantes que ficarem hospedados no hotel do Evento (Hotel São Joaquim Park)
- R$ 780,00 para os participantes que optarem por outra forma de hospedagem.
Esta TAXA DE INSCRIÇÃO dá direito à participação nas seguintes atividades: 
- 11/11- Happy-Hour de Boas-vindas com queijos e espumantes, no Hotel São Joaquim Park
- 12/11 SEX.  Jantar TSV (Traga Seu Vinho) no restaurante Pequeno Bosque
- 13/11 SAB.  Evento de encerramento na Vinícola Pericó (inclui transporte de ida e volta).
Atenção: a Taxa de Inscrição não inclui o valor referente à hospedagem, a qual deve ser contratada diretamente com a Operadora Zenithe 
Travelclub. 
Veja informações detalhadas de hospedagem no link abaixo: https://app.eventmaster.com.br/event/vam2021/site/embed/VAM%202021%20
Hospedagem%20NOV%20010921.pdf
• AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS!
As inscrições já estão abertas! Os valores e a programação detalhada você pode consultar no link a seguir: VAM2021 – Site Oficial: www.vam2021.com.br

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 - 
(31) 99834-2261 (German) | Contato: german@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

https://app.eventmaster.com.br/event/vam2021/site/embed/VAM%202021%20Hospedagem%20NOV%20010921.pdf
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10 E 11.NOV.2021 - PRÉ-VAM FLORIANÓPLIS
 - A finalidade deste Pré-VAM, por um lado é o congraçamento em Florianópolis durante o dia antes ao 
início do VAM em São Joaquim, com as diferentes chegadas de voos de diversas cidades de origem no 
Brasil, sem ter que estar preocupado em subir a São Joaquim em tempo para as Boas Vindas da tarde da 
5ª feira.
 E por outro lado, desta forma fica resolvido o traslado para subir a São Joaquim, já numa condução em 
grupo todos juntos na manhã da 5ª feira, aproveitando este traslado para fazer parada no caminho e 
conhecer os lindos vinhedos da Vinícola Thera, próximo a Urubici onde fazer almoço harmonizado. 

14 A 22.NOV.2021 - POS-VAM “VAMOS ... AOS PLANALTOS 
CATARINESES E PARANAENSES 
- Como motivo que em JUN deste ano de 2021 esta região dos VINHOS DE
ALTITUDE em SC tem recebido finalmente a denominação de IP (Indicação de Procedência), 
iniciando em São Joaquim, após o VAM 2021, e finalizando em Curitiba será realizado este 
PósVAM! Trata-se de um roteiro que pretende visitar ou degustar os vinhos destes dois Planaltos. 
O PLANALTO CATARINENSE com as suas duas sub-regiões: A de São Joaquim ao Sul, ficando 
mais 2 noites, onde conhecer outras vinícolas as que estejam previstas no VAM 2021. E a do 
Caçador e Vale do Contestado ao Norte, passando por Campo Belo do Sul onde visitar a vinícola 
Abreu&Garcia, em Videira a Santa Augusta, em Treze Tílias a Kranz, esta última cidade 
com 2 noites, e também em Água Doce a Villaggio Grando. Finalmente passar ao PLANALTO 
PARANAENSE, com 4 noites em Curitiba, visitando na RMC (Região Metropolitana de Curitiba) as 
vinícolas Legado e Família Fardo, assim como alguma atividade com a VINOPAR, a Associação dos Viticultores do Paraná. Uma das Cervejarias Artesanais 
de Curitiba e realizar algum jantar harmonizado e especial num dos seus conhecidos restaurantes da cidade.

Maiores Informações e Reservas: Na Zênithe Travelclub de Belo Horizonte. Minas Gerais. Contato: Germán Alarcón-Martín. german@zenithe.tur.br  Cel./WA: 
(31) 99834-2261

mailto:german%40zenithe.tur.br?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531998342261&text=Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20POS-VAM%2014%20a%2022%20NOV.%202021
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

SALVANDO O PATRIMÔNIO, A OUTRA FORMA DAS MARCAS DE VINHO PROJETAREM SUA IMAGEM 
 Em 2021, o festival Music & Wine em Clos Vougeot reúne um belo conjunto: o maestro Charles Dutoit, o violoncelista Gautier Capuçon e a Orchester des 
climats de Bourgogne.
 Os ricos proprietários de grandes marcas de vinho concordam prontamente em liberar orçamentos de patrocínio. E não é isso para satisfazer seus egos.
 São Gregório Magno, 64º Papa da Igreja Romana, não poderia saber que sua imagem, congelada para a eternidade, um dia seria salva por ... uma 
marca de champanhe. Sua estátua do Palácio de Versalhes foi de fato “adotada” antes do verão pela casa Salon-Delamotte, que se comprometeu a financiar 
sua restauração como parte de uma convocação do famoso Chateau para a preservação de cerca de trinta obras-primas semelhantes.
Festival em Clos Vougeot: a aliança do vinho com a música clássica - Cerca de vinte mil euros dedicados a cada ano. Um belo golpe para a filial do grupo 
Laurent-Perrier, que não vai esvaziar os seus cofres aí. A casa dedica cerca de vinte mil euros anuais a estas “obras” de um determinado gênero (também 
financia a Opéra comique ou festivais como Music & Wine at Clos Vougeot) ... Leia mais em: https://www.larvf.com/le- https://www.larvf.com/sauver-
le-patrimoine-l-autre-astuce-des-marques-de-vin-pour-gagner-en-image,4763212.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Benoist Simmat – 10/09/)

JACKY LORENZETTI PRESTES A COMPRAR O CHATEAU LAFON-ROCHET
 Jacky Lorenzetti está prestes a colocar as mãos neste vinho, apesar do preço de compra faraônico que circulava para a compra de Lafon-Rochet.
 O empresário e fundador do grupo Foncia, dono dos Chateaux Lilian-Ladouys em Saint-Estèphe, Pédesclaux em Pauillac e co-proprietário do Château 
d’Issan em Margaux, estaria prestes a concluir a compra do Château Lafon - Rochet, 4º crescimento classificado de Saint-Estèphe, pertencente à família Tesseron 
desde 1960 e dirigido por Basile, filho de Michel Tesseron.
 O Chateau Lafon-Rochet (41ha) é um dos vinhos mais comentados nos últimos anos. Uma pepita que nunca imaginamos que mudaria de dono tão 
rapidamente. No entanto, o discreto, mas formidável empresário Jacky Lorenzetti, fundador do grupo imobiliário Foncia, já proprietário dos Chateaux Lilian-
Ladouys (80 ha) em Saint-Estèphe, Pédesclaux (49 ha) em Pauillac e co-proprietário do castelo d ‘Issan, em Margaux, estaria prestes a colocar as mãos neste 
cru, apesar do preço de compra faraônico que circulava para a aquisição de quase 3 milhões de euros por hectare
 Segundo várias fontes próximas aos protagonistas, Jacky Lorenzetti estaria disposto a pagar entre 100 e 120 milhões de euros pela safra classificada com 
a fachada em ouro amarelo. 
 O novo proprietário manterá essas duas safras distintas ou as combinará sob a única entidade de Lafon-Rochet, ou seja, 120 ha de vinhedos classificados 
automaticamente? O futuro dirá.... Leia mais em: https://www.larvf.com/jacky-lorenzetti-sur-le-point-de-racheter-le-chateau-lafon-rochet,4772633.
asp (Fonte – Revue du Vin de France – Redação – 09/09/2021).

VINHAS DE GRANDE ALTITUDE, UMA SOLUÇÃO PARA O AQUECIMENTO GLOBAL NA ESPANHA
 Em sessenta anos, a temperatura média aumentou 1,3 graus na Espanha, país com a maior área vitivinícola do mundo (961.000 hectares) e o terceiro 
maior produtor mundial.
 O aumento das temperaturas resulta em uvas com maiores graus de álcool. Na Espanha, alguns produtores contam com terroirs de grande altitude para 
manter o equilíbrio e o frescor de seus vinhos.
 Por mais de um século, a família de Joaquin Gay de Montella produz vinho na Catalunha. Mas, impulsionada pela mudança climática, ela tomou uma 
grande decisão: colher também no sopé dos Pirineus, a uma altitude de quase 1.200 metros. A colheita já está no terreno da fazenda Torre del Veguer, em 
Sant Pere de Ribes, não muito longe do Mediterrâneo, no nordeste da Espanha. O calor é úmido e uma dúzia de trabalhadores agrícolas colhe manualmente 
cachos de uvas brancas.

VINHO E CULTURA
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 “Nos últimos dez anos, a vindima foi antecipada em quinze dias”, lamenta Joaquin Gay de Montella Estany, director desta “bodega” que fabrica vinhos 
biológicos. Situação que em 2008 levou a família a recorrer aos Pirenéus, onde agora possui dez hectares em Bolvir, perto da fronteira com a França.
‘Reprodução ‘in vitro’ - Em sessenta anos, a temperatura média aumentou 1,3 graus em Espanha, país com a maior vinha do mundo em área (961 mil 
hectares) e terceiro produtor mundial, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). E os efeitos na vinha são óbvios. “Na primavera as 
temperaturas são mais altas, a precipitação mais baixa. As uvas atingem um grau maior de álcool, o PH aumenta, a acidez diminui, e por isso deve ser recolhida 
rapidamente para não ter um teor alcoólico excessivo”, explica Fernando Zamora, professor de enologia da Universidade de Tarragona. Mas “essas uvas não 
amadureceram adequadamente”, acrescenta.
 À frente da Família Torres, empresa vitivinícola com mais de 1.300 hectares em diversos países, Miguel A. Torres começou a plantar vinhas em 1998 
em Tremp, no sopé dos Pirenéus, a 160 km da sede da empresa em Vilafranca, del Penedès. “Parecia uma loucura para os fazendeiros da região. Não havia 
vinhas nessa altura, achavam que não ia amadurecer”, lembra Xavier Admella, que administra os 127 hectares da Família Torres nesta localidade. “A mudança 
climática provou que estávamos certos”, acrescenta, enquanto vários trabalhadores agrícolas armavam redes para proteger as vinhas do granizo.
 “Em média, perdemos um grau a cada 100 metros de altitude. No Tremp, temos quase dez graus a menos”, explica Miguel A. Torres, integrante da quarta 
geração de viticultores desta família. “Isto permite-nos ter castas brancas que conservam uma boa acidez e, nos anos em que estava muito quente, equilibrar 
os vinhos, misturando-os com outros”, acrescenta.
 Outra solução para se adaptar às alterações climáticas, o grupo, que comercializa os seus vinhos em 150 países, tem um laboratório onde ressuscita 
castas que praticamente desapareceram e reproduz in vitro as mais interessantes. Uma destas castas, que reage bem à altitude, já foi plantada em Tremp na 
esperança de produzir um vinho 100% altitude.
Oportunidade?
 Mas essa luta de adaptação tem um custo muito alto para os produtores. “O futuro é complicado”, admite Miguel A. Torres, lembrando os pedidos de 
ajuda do setor enviados a Madri e Bruxelas.
 Para Joaquin Gay de Montella, o futuro da “viticultura passará pela prospecção de áreas de grande altitude para o plantio de vinhas e pela procura de 
castas que amadureçam mais tarde”. Mas não se pode excluir, segundo ele, que um dia certas regiões da Espanha não poderão mais produzir vinho. “Pode 
acontecer. Na região de Penedès, talvez não, mas em algumas áreas, no sul” de Espanha.
 Fernando Zamora se recusa a pensar em um futuro tão sombrio, apesar das graves repercussões das mudanças climáticas. “Obriga algumas vinhas a mexer-
se, a aprender a fazer vinho, não como os nossos avós, mas sim a procurar novas técnicas. E os vinhos estão muito melhores do que há alguns anos”, garante. 
(Com AFP)... Leia mais em: https://www.larvf.com/les-vignes-d-altitude-une-solution-face-au-rechauffement-climatique-en-espagne,4763635.
asp (Fonte – Revue du Vin de France – Redação – 09/09/2021).

https://www.larvf.com/les-vignes-d-altitude-une-solution-face-au-rechauffement-climatique-en-espagne,4763635.asp
https://www.larvf.com/les-vignes-d-altitude-une-solution-face-au-rechauffement-climatique-en-espagne,4763635.asp
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