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SÃO PAULORIO DE JANEIRO

ABS-RIO-FLAMENGO
VINHOS CHILENOS DO GRUPO 
DONOSO / PREMIER WINE

28/09//2019 - 19:30

o Grupo donoso é representado no 
Brasil, em várias de suas marcas, pela 
importadora Premier Wine, que recebe 
com exclusividade Carolina Leiva, uma das 
diretoras do Grupo, para apresentação 
e degustação de cinco rótulos premium 
de seu portfólio, com ampla riqueza de 
informações e histórias.

Valor: R$50,00 para sócios. *Para 
profissionais da área, em dia com a aBs, 
a inscrição é gratuita. * apenas para 
associados em dia com a aBs.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
/ abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
CAMPANHA GAÚCHA / MWINE VINHO 
E CULTURA

27/09/2019 - 19:30

a aBs-Rio receberá Marcela Lopes, sócia 
da importadora MWine Vinho e Cultura, 
para uma apresentação de vinhos 
da Bodega sossego e da Routhier & 
darricarrère.

Valor: R$50,00 para sócios. *Para 
profissionais da área, em dia com a aBs, 
a inscrição é gratuita. * apenas para 
associados em dia com a aBs.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
/ abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
FLAMENGO – CURSO INTENSIVO AOS 
SÁBADOS

14/09/2019 - 9 S 18HS

 o Curso intensivo aos sábados é aberto a 
profissionais do vinho e aos apreciadores 
da bebida. ele contempla todo o conteúdo 
do modo regular do curso inicial – 
Curso de Vinho e sua degustação – e é 
ministrado em três sábados, sendo uma 
grande oportunidade para as pessoas que 
têm pressa, que não dispõem de tempo 
nos dias úteis ou, simplesmente, querem 
concluir o curso rapidamente.

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

ABS-SP
VERTICAL CHÂTEAU LABAT COM 
FRANçOIS NONY

10/09/2019 - 16:30

no próximo dia 10 de setembro, 
terça-feira, às 16:30, teremos mais 
uma atividade dirigida aos alunos e 
ex-alunos dos cursos de Formação de 
sommeliers e Profissionais. e será uma 
apresentação realmente especial, por 
se tratar de uma mini-vertical (4 safras) 
do Château Labat, um Cru Bourgeois 
(classificado desde 1932) do Haut-
Médoc.

Valor Individual: R$ 20,00 (associados) 
e R$ 10,00 (associados participantes)
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-RIO NOVA IGUAçU
CURSO DE VINHOS E SUA 
DEGUSTAçÃO

16/09 A 18/11/2019 - 19:00

a aBs-Rio promove seu primeiro curso em 
nova iguaçu. será uma turma especial 
do Curso de Vinhos e sua degustação. 
Ministrado em 10 aulas, o curso será 
realizado no Hotel Mercure, sempre às 
segundas-feiras, com duração de 2 horas 
a 2 horas e meia, cada aula.

Valor: R$ 1.380,00 – parcelamento em 
até 3x sem juros (mais parcelas ficam 
sujeitas aos juros do Pagseguro)
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

SBAV-SP
VINHOS E ESPUMANTES DA 
SERRA GAÚCHA - DEGUSTAçÃO 
ORIENTADA: CASA PERINI

17/09/2019 - 20:00

a sBaV-sP, receberá Pablo Perini, 
diretor de marketing, da Vinícola Casa 
Perini, para bate papo e degustação. 
a vinícola fica no vale tretino, em 
Farroupinha – Rs

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

ABS-SP
O “REI” DO BEAUJOLAIS

11/09/2019 - 20:00

Georges duboeuf é praticamente 
sinônimo de Beaujolais. duboeuf foi, 
sem dúvida, o maior responsável por 
tornar os vinhos dessa denominação 
de origem extremamente populares, 
a partir do tradicional lançamento, em 
todo o mundo, na terceira quinta-feira 
de novembro, do Beaujolais nouveau.

Valor Individual: R$ 40,00 (associados) 
e R$ 30,00 (associados participantes)
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
CABERNET SAUVIGNON PELO 
MUNDO

24/09/2019 - 20:00

a sBaC-sP, em parceria com a 
importadora inoVini, apresenta a 
degustação orientada temática sobre 
a uva cabernet sauvignon e suas 
características regionais e de estilo.  na 
degustação conduzida pelo consultor 
técnico da empresa, euardo Paes

Valor Individual: R$ 50,00 (associados) 
e R$ 100,00 (não associado)
Inscrição: (11)3814-7905 / vinho@sabv-
sp.com.br
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ENCONTRO DE INFORMAçÃO BÁSICA DE VINHOS
26 DE SETEMBRO 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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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
12 seTeMBRo.2019 – 5ª.feira – 20:00 hs – BH

BELO HORIZONTE
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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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AMAYNA SAUVIGNON BLANC 2016 – LEYDA - CHILE

 a Garces silva é uma das pioneiras no Vale de Leyda. e seus vinhos são um belo reflexo do “terroir” deste Vale, 
que começou a ser explorado somente em 1990. o clima é costal, com invernos de pluviosidade moderada e verões 
secos, o que causa o amadurecimento mais lento das uvas e, consequentemente, fazendo com que a colheita seja 
um pouco mais tarde do que outras regiões. Já o solo, predominantemente pedregoso, conta com diferentes níveis 
de luminosidade, interferindo, também, na maturação das uvas.
Tendo em vista a proximidade ao mar, a diversidade de exposição ao sol dos diferentes vinhedos e o clima costal, os 
vinhos do Vale de Leyda normalmente apresentam aromas minerais e até mesmo salinos, alta acidez, típico de climas 
frios.

Notas de Degustação: Cor amarelo claro. aromas intensos de frutas tropicais misturadas com notas cítricas, e um 
toque mineral que lhe confere muita elegância. o paladar repete o perfil aromático, com ótima acidez e persistência.

Reconhecimentos Internacionais: 91 Pontos de James suckling

Estimativa de Guarda: está pronto, mas vai até 2021 fácil, ganhando complexidade.

Notas de Harmonização: acompanha muito bem frutos do mar e cozinha japonesa, chinesa, tailandesa. Vai bem 
com truta grelhada, carnes brancas de forma geral (suína e de galinha).

Serviço: servir entre 08 a 10ºC.

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

 alguns leitores do VinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. a lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! 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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BOYA SAUVIGNON BLANC 2015 – LEYDA – CHILE

 Feito pela mesma Garces silva para ser um vinho de entrada em relação ao amayna, mas que chega a 
surpreender. o que seria um vinho para o dia-a-dia tem boa complexidade e elegância. a prova dos dois rótulos 
mostrou que ambos vinhos podem ser excelentes sugestões para a sua adega. É um vinho que não passa por carvalho.

Notas de Degustação: Cor amarelo claro. aromas de frutas cítricas e tropicais, abacaxi, maracujá (azedo), mostrando 
a bela complexidade. no paladar mostra viva acidez, refletindo as frutas cítricas, com bom equilíbrio e um final muito 
gostoso. Chama atenção pela acidez vibrante e pelo gostosa textura, que levantam todo o conjunto e apoiam sua 
fruta evidente deste vinho. Recomendo ter a segunda garrafa por perto!

Estimativa de Guarda: está pronto. ainda aguenta mais uns 2 anos de guarda. 

Reconhecimentos: 93 pontos da Wine & spirits na safra 2014.

Notas de Harmonização: acompanha muito bem frutos do mar e cozinha japonesa, chinesa, tailandesa. Vai bem 
com truta grelhada, carnes brancas de forma geral (suína e de galinha).

Serviço: servir entre 08 a 10ºC.

Onde comprar: em BH
 MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi. Tel.: (31) 3115-2100
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 degustar grandes vinhos icônicos com seus enólogos é uma oportunidade para entender como o Mundo do Vinho continua surpreendente safra após safra!
 o almaviva, lançado em 1998 com a safra 1996, chama a atenção mundo afora. Foi o primeiro vinho chileno a ser negociado na bolsa de Bordeaux. É fruto de uma 
joint venture entre o Château Mouton Rothschild e a Viña Concha y Toro, tendo nascido com a missão de criar um vinho com alma francesa em solo chileno. 
 o nome vem da literatura clássica francesa: “o Conde de almaviva”, o herói das bodas de Fígaro, famosa comédia de Beaumarchais. Mais tarde a comédia seria 
transformada em uma ópera por Mozart e como “o Barbeiro de sevilha” por Rossini. Já o logotipo reproduz a visão da terra e o cosmos na civilização Mapuche, um povo 
indígena da região centro-sul do Chile e do sudoeste da argentina. são conhecidos também como araucanos (nome que os espanhóis lhes deram, mas que eles não 
reconhecem como próprio e percebido como pejorativo). o design parece o “kultrun”, um tambor ritual utilizado pelos Mapuches.o rótulo une portanto duas grandes 
tradições do Velho e do novo Mundo.
 elaborado com o conceito de vinho de “chateau” a partir da mistura de três uvas bordalesas clássicas, com predominância de Cabernet sauvignon – almaviva é o 
resultado do afortunado encontro de duas culturas, uma vez que o Chile oferece seu “terroir de Puente alto”, seu clima, e seus vinhedos, enquanto a França trouxe o “savoir-
faire”, com os conhecimentos e tecnologia de vinificação e as suas tradições. Como resultado temos um vinho que geralmente reflete muita elegância e complexidade, além 
de grande potencial de guarda. 
 a enologia é conduzida desde de 2007 por Michel Friou, enólogo francês, de grande simpatia, que nos brindou com várias explicações e respondeu as perguntas dos 
participantes do encontro. 
 explicou que para produzir um almaviva podem ser vinificados até 150 lotes diferentes de vinhos, entre uvas, vinhedos, setores e até cubas de fermentações. Todo o 
trabalho de Michel Friou está concentrado na produção de dois rótulos apenas – o almaviva e o epu (segundo vinho da vinícola, vendido exclusivamente no Chile e no Brasil). 
 a tecnologia de precisão visa colher as uvas no seu ponto ideal de maturação e por isso, um vinhedo pode ser dividido em parcelas que serão colhidas separadamente. 
após o período de fermentação, Michel começa o trabalho para definição do corte ideal, avaliando a qualidade dos vinhos 
bases das variedades que serão agregadas a Cabernet sauvignon, que sempre é a predominante. nesta composição podem 
participar: a Carménère, a Petit Verdot, a Cabernet Franc e e Merlot. 
 a Cabernet sauvignon representa entre 2/3 a 3/4 do corte. em geral a Carmenere comparece como segunda coadjuvante, 
podendo chegar a 18% do corte. e uma surpresa, para quem imaginava que não havia Carmenere na França, Michel Friou 
disse que 6% do vinhedo de Pauillac é constitúido desta cepa. a Merlot nem sempre está presente, dependendo muito da 
evolução da safra. a Petit Verdot é estruturante e costuma estar presente no corte. 

Entre seus comentários, ficaram algumas considerações: 
- a produção normal do almaviva é de 15.000 caixas de garrafas de 750ml por ano. o Brasil é um bom mercado e consome 
10% da produção anual.
- 2017 é uma safra de ano de muita seca. Foi a reserva hídrica da safra de 2016 que ajudou a criar um grande vinho. 
Portanto, o cliclo da natureza não começa e nem se encerra com uma data do calendário. a chuva de um ano pode formar 
uma reserva hídrica que ajuda a evolução da colheita do ano seguinte. o resultado é que a maturação criou frutas escuras de 
grãos pequenos, com colheita feita 3 semanas antes da expectativa normal e foi 20% menor do que a safra de 2016. Grãos 
pequenos geram vinhos mais duros, que necessitam mais tempo de guarda para terem os seus taninos polidos. 2017 tem 
taninos sensacionais e tudo faz crer que a safra de 2018 terá taninos mais duros ainda.
- Também comentou que em anos muito quentes, fazer menos remontagens é fundamental para controlar a extração e garantir 
elegância do vinho final. além disto, a salinidade nos anos quentes pode ser explicada fisicamente, fazendo a analogia de 
podermos ver o sal aflrar nos desertos. a falta de chuvas não dilue o sal, nem o faz aprofundar no solo. o manejo da água 
portanto, precisa ser observado, já que nos últimos anos, o Chile vem tendo redução de 350 milímetros de chuvas anuais para 
algo perto dos 200 ou 230, o que é muito pouco. a condução do vinhedo por conta do ciclo climático passou a ser um desafio, 
por que esse nível de chuva deixa o Chile muito perto do nível das zonas desérticas. 

ALMAVIVAS E MICHEL FRIOU
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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- Considera que seus vinhos são interessantes para beber entre o 12º e 20º ano de safra. 

Comentando as safras degustadas:

Almaviva 2016 – Uma safra excepcional com muita chuva durante a colheita, com cerca de 110ml em dois final de semana. Uma colheita imaginada para ser feita durante 
2 meses foi realizada em 3 semanas de intenso trabalho. Parte das uvas não tinha a maturidade ideal, mas acabou sendo uma safra como as de Bordeaux onde mudanças 
climáticas ocorrem com frequência. isto resultou num vinho menos sedoso, menos cremosos, menos untuosos. Percebe-se uma mudança de estilo. se o estilo anterior era 
criar vinhos potentes ao gosto de Parker, agora temos mais tensão e frescor !!! Corte de 66% de Cabernet sauvignon, 24% de Carmenere, 8% de Cabernet Franc e 2% de Petit 
Verdot. na taça o vinho mostrou notas de frutas vermelhas como framboesas e cerejas, bem integradas com caramelo e café. Paladar fresco, com boa estrutura de taninos, 
toque de baunilha, com boa complexidade que será desenvolvida pela guarda.

Almaviva 2007 – Corte com as uvas 64% Cabernet sauvignon 28% Carmenère, 7% Cabernet Franc, 1% Merlot, com 18 meses em barricas novas de carvalho francês. a 
safra é considerada uma das melhores da década no Chile, por ter sido um ano fresco e de maduração lenta, criando vinhos de grande potencial de guarda. na taça o vinho 
estava um pouco fechado, apesar de ter passado no decanter. a princípio se mostrou menos expressivo, com 12 anos de guarda, mas depois mostrou boa complexidade, 
taninos ainda bem presentes mas macios, notas de cassis, especiaria do carvalho bem integrado, encorpado e persistente.

Almaviva 1999 – Corte de 78% de Cabernet suavignon, 19% Carmenere e 3% de Cabernet Franc. 1999 foi um ano extremamente seco, com quatro vezes menos chuva 
que o normal. Um vinho surpreendente no nariz, em que seus 20 anos de guarda só fizeram o melhor. Muita fruta escura no aroma, e leves reflexos da guarda na cor. o 
vinho ainda mostra no nariz as notas de cassis, algo de couro e defumados, com madeira bem integrada e grande complexidade. Vibrante e caloroso na boca, com muito 
herbáceo e couro. Um vinho no melhor estilo de Bordeaux!!! saúde !!!
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUçõES DAS MATéRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUíZO, CORREçõES, INSERçõES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTíCIAS

“PERSONAGENS LIGADOS A GRANDES 
VINHOS SÃO TÃO FASCINANTES QUANTO 

AS BEBIDAS” - JORGE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 06/09/2019 

 Com o tempo a memória pode ratear, mas quando se degusta um 
vinho mítico pela primeira vez nunca se esquece. Relembrar alguns deles e as 
circunstâncias que os fizeram ficar ainda mais especiais é a forma que encontrei 
para comemorar minhas primeiras 800 colunas no Valor e segue nesta que 
dá início a um novo ciclo. Meu primeiro Vega sicília, o mais prestigiado vinho 
espanhol e dos melhores do planeta, foi em 1985, na “sanduicheria” (embora 
fosse bem mais do que isso, era assim chamada) La Cave, no bairro do itaim, 
em são Paulo. o local marcou época pela proposta e pelo belo trabalho que 
fazia com vinhos....
 Leia a reportagem completa em: https://www.valor.com.br/
cultura/6423847/jorge-lucki-personagens-ligados-grandes-vinhos-sao-
tao-fascinantes-quanto-bebidas#
 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

“COMO EMPRESÁRIOS CORTARAM CUSTOS 
NOS SEUS NEGÓCIOS” - CAROLINA MUNIZ

FOLHA DE SÃO PAULO - 02/09/2019

 em uma pequena empresa, redução de custo é questão de sobrevivência. e 
a preocupação com isso não pode parar nunca: sempre há um gasto desnecessário 
que pode ser cortado. ao fazer um curso para empreendedores, Monica segre, 60, 
dona da loja de vinhos Via Vinum, percebeu que poderia negociar e diminuir suas 
despesas com contador, internet e transporte. 
 Já o investimento em um software foi o que possibilitou uma economia de 8% 
no gasto com compras da sampa Foods...
 Leia mais em: https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/09/como-
empresarios-cortaram-custos-nos-seus-negocios.shtml

“A COLHEITA DE OUTONO é A MELHOR éPOCA 
PARA VISITAR A REGIÃO VINíCOLA. AQUI ESTÃO 4 
LUGARES PARA VOCÊ COMEçAR” - DAVE MCINTYRE

THE WASHINGTON POST - WINES - 06/09/2019 

 É nessa época do ano - as crianças estão de volta à escola, as uvas estão 
saindo das videiras e estamos começando a colheita anual de artigos de viagem 
que recomendam as melhores regiões vinícolas para visitar. o Usa Today estourou a 
rolha nesta celebração no mês passado, coroando os Finger Lakes no norte de nova 
York como a melhor região vinícola dos eUa a visitar pelo segundo ano consecutivo. 
Muitas outras publicações acompanharão suas escolhas nos próximos meses. Quer 
faça uma caminhada espontânea de outono até a região vinícola ou esteja planejando 
as férias do próximo ano com antecedência, você terá muitos conselhos.
 então aqui está minha lista. são regiões vinícolas do mundo que capturaram 
minha imaginação, tanto pela qualidade dos vinhos quanto pela qualidade da visita. 
esta não é de maneira alguma uma lista exaustiva...
 Leia a reportagem completa em: https://www.washingtonpost.com/
lifestyle/food/fall-harvest-is-the-best-time-to-visit-wine-country-here-are-
4-places-to-get-you-started/2019/09/06

https://www.valor.com.br/cultura/6423847/jorge-lucki-personagens-ligados-grandes-vinhos-sao-tao-fascinantes-quanto-bebidas%23
https://www.valor.com.br/cultura/6423847/jorge-lucki-personagens-ligados-grandes-vinhos-sao-tao-fascinantes-quanto-bebidas%23
https://www.valor.com.br/cultura/6423847/jorge-lucki-personagens-ligados-grandes-vinhos-sao-tao-fascinantes-quanto-bebidas%23
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/09/como-empresarios-cortaram-custos-nos-seus-negocios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/09/como-empresarios-cortaram-custos-nos-seus-negocios.shtml
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/fall-harvest-is-the-best-time-to-visit-wine-country-here-are-4-places-to-get-you-started/2019/09/06
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/fall-harvest-is-the-best-time-to-visit-wine-country-here-are-4-places-to-get-you-started/2019/09/06
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/fall-harvest-is-the-best-time-to-visit-wine-country-here-are-4-places-to-get-you-started/2019/09/06
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VIAGENS

03 A 14 DE OUTUBRO DE 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

A COLHEITA COMEçA EM UMA REGIÃO BORDALESA EM CRISE ECONôMICA
 2019 seria um bom ano para os vinhos tintos de Bordeaux. Por outro lado, os rendimentos deverão cair de 10 a 15% devido ao frio e à chuva. “Muitos 
estão esperando uma pequena colheita!”. a safra de 2019 em Bordeaux promete ser bem-sucedida do ponto de vista qualitativo, mas muitos pequenos 
enólogos e cooperadores estão preocupados com o declínio nas vendas de seus vinhos na França e no exterior. 
 em entre-deux-Mers, uma grande denominação de vinho branco na região de Bordeaux, as primeiras vindimas são promissoras: “a colheita é heterogênea, 
bonita e saudável, com volume nas parcelas” sem nenhum incidente climático, resume Thomas solans.
 este jovem enólogo empilha caixas plásticas cheias de belas uvas brancas para fazer crémant, enquanto a estação passa de uma videira para outra. 
administrador das adegas cooperativas de Rauzan (Gironde), ele está mais preocupado com a colheita das uvas tintas, prevista para iniciar em 20 de 
setembro, em um contexto econômico tenso.... Leia mais em: https://www.larvf.com/les-vendanges-debutent-dans-une-region-bordelaise-en-crise-
economique,4646694.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – Redação com aFP – 06/09/2019).

BEBER VINHO TINTO é BOM PARA A FLORA INTESTINAL?
 a diversidade bacteriana foi melhor em mulheres que consumiram relativamente mais vinho tinto. os pesquisadores compararam os efeitos do vinho 
tinto na flora intestinal com os de outros álcoois e pensam que eles isolaram um impacto positivo, de acordo com um estudo. Cientistas do King’s College 
London estudaram 916 gêmeos no Reino Unido, incluindo o consumo controlado de cerveja, vinho, sidra e destilados, para determinar possíveis diferenças na 
diversidade de micróbios gastrointestinais (a microbiota), cujo equilíbrio é crucial para o corpo.
 a diversidade bacteriana foi melhor em mulheres que consumiram relativamente mais vinho tinto, enquanto nenhuma associação positiva foi encontrada 
entre outros tipos de usuários de álcool. Um efeito menor foi observado com o vinho branco... Leia mais em: https://www.larvf.com/boire-du-vin-rouge-
est-il-bon-pour-la-flore-intestinale,4645805.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – rRedação - 05/09/2019).

INSCRIçõES PARA A PROVINO 2019 ESTÃO ABERTAS
 Feira Profissional de Vinhos e destilados será em outubro. destinada exclusivamente aos profissionais do mundo do vinho, a Provino 2019 está com o 
credenciamento aberto. a primeira edição do evento acontecerá em são Paulo entre os dias 15 e 17 de outubro.
 a Feira Profissional de Vinhos e destilados contará com aproximadamente 250 marcas expositoras e a Forúm Provino, para promover e discutir tendências 
e novidades do segmento.
 a Provino tem como foco central os negócios do universo do vinho e destilados do Brasil e da américa Latina. além disso, a feira fomenta o contato entre 
produtores e importadores, com distribuidores, sommeliers e comerciantes da indústria mundial. durante os três dias da feira, o evento espera receber 10 mil 
profissionais da área.
 o evento é gratuito e para fazer a inscrição, os interessados devem acessar o site da Provino: http://provino.com.br/inscricao/, preencher o formulário e 
aguardar a confirmação da organização... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/inscricoes-para-provino-2019-estao-abertas_11872.
html  (Fonte – Redação Revista adeGa -  15/08/2019).

A IMPORTÃNCIA DA SAFRA
 no rótulo, no contrarrótulo ou no lacre que reveste o gargalo, o ano indicado na garrafa não é apenas uma simples informação sobre a idade do vinho
 a parreira é uma planta de ciclo anual e esse ciclo começa num ano – no outono – e termina no outro, na colheita que se inicia no verão. ele é determinado não 
apenas pelos cuidados do viticultor com a videira, mas principalmente pelo clima. excesso ou falta de chuva, calor intenso, ventos acima da média, granizo e outros fatores 
climáticos vão influenciar a qualidade das uvas e, por consequência, do vinho que será feito com elas. o ano impresso na garrafa pode ser, para quem sabe interpretar, um 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/les-vendanges-debutent-dans-une-region-bordelaise-en-crise-economique%2C4646694.asp
https://www.larvf.com/les-vendanges-debutent-dans-une-region-bordelaise-en-crise-economique%2C4646694.asp
https://www.larvf.com/boire-du-vin-rouge-est-il-bon-pour-la-flore-intestinale%2C4645805.asp
https://www.larvf.com/boire-du-vin-rouge-est-il-bon-pour-la-flore-intestinale%2C4645805.asp
http://provino.com.br/inscricao/
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/inscricoes-para-provino-2019-estao-abertas_11872.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/inscricoes-para-provino-2019-estao-abertas_11872.html


14vinotícias

indicativo de uma safra boa, má ou mediana.
SEGUINDO AS REGRAS - a legislação brasileira determina que a safra impressa deve ser a do ano em que as uvas foram colhidas. ou seja, embora o ciclo tenha começado 
em 2016, por exemplo, o ano da colheita será 2017 e esse deve ser o número mostrado na garrafa, não importando que esse vinho vá passar, por exemplo dois anos 
amadurecendo em barricas e só vá chegar ao mercado em 2020. no entanto, a mesma legislação não obriga o produtor a estampar a safra, mas muitos o fazem para auxiliar 
o cliente na hora da compra... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/importancia-da-safra_11925.html (Revista adeGa – Redação -  05/09/2019).

CELTAS DA BORGONHAS BEBIAM VINHO GREGO
 É o que sugerem pesquisas recentes em região próxima a dijon. Historiadores sugerem que além de beber vinho da Grécia, os celtas também importavam 
diferentes recipientes para beber a cerveja local. 
 ao que parece, o pessoal que viveu antes da instalação dos monges cistercienses na Borgonha não tinha tanta noção de que o local era propício à 
produção de vinho de qualidade. segundo um estudo, os celtas, no início da idade do Ferro, que viviam no que hoje é o norte da Borgonha, provavelmente 
bebiam vinhos gregos importados.
 Pesquisadores testaram resíduos de 99 fragmentos de cerâmica recuperados de um assentamento celta em Vix-Mont Lassois, a noroeste de dijon, entre 
os séculos V e Vii a.C. alguns fragmentos mostraram sinais de terem contido vinho, especialmente pela presença de ácido tartárico. no entanto, não havia 
evidências de que os habitantes locais cultivassem ou produzissem seus próprios vinhos.
 “o vinho consumido em Vix-Mont Lassois foi provavelmente importado da região do Mediterrâneo, já que a escassa evidência de sementes de uva não 
sustenta a exploração da videira silvestre local”, disseram os pesquisadores. eles acreditam que o vinho contido nos recipientes provavelmente veio da Grécia... 
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/celtas-da-borgonha-bebiam-vinho-grego_11928.html (Fonte – Redação Revista adeGa -  06/09/2019).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/importancia-da-safra_11925.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/celtas-da-borgonha-bebiam-vinho-grego_11928.html
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