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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. 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. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos 
e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
** 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 !



4VINOTÍCIAS

HORST SAUER RIESLING 2015 – FRANCONIA - ALEMANHA
 
 Não há dúvida que a casta Riesling cria vinhos maravilhosos nas mãos dos produtores alemães, e estes dois 
vinhos são grandes exemplos disto. Degustamos comparativamente um Auslese 2015 e um Trockenbeerensulese 
2015. Mas o que isto quer dizer? Na língua alemã, uma única palavra pode conter uma frase inteira. Trocken 
significa seco. Beeren, bagas. Ausele, seleção. No caso de vinhos Trockenbeerenauslese, não devemos imaginar 
que seja um vinho seco, mas neste caso, as uvas são secas, quase passas. Portanto, este palavrão, muitas vezes 
representado pelas letras TBA, significa “seleção de uvas secas”. Esse termo está estampado em rótulos raros, e 
costumeiramente entre os mais caros do mundo.
 TBA, é a classificação mais alta dos vinhos com Prädikat (vinhos de qualidade superior) na classificação dos 
vinhos alemães. Isso não quer dizer necessariamente que eles são os melhores (apesar de geralmente serem 
os mais aclamados), mas que são os de maior concentração de açúcar no mosto (ou de maturação da uva, pois 
eles não podem sofrer chaptalização) – porque os diferentes níveis dos vinhos da Alemanha são definidos de 
acordo com o “peso do mosto”, numa escala chamada Oechsle. A escala dos Prädikat começa com os Kabinett, 
passando pelos Spätlese (literalmente “colheita tardia”), indo para os Auslese (seleção de cachos), em seguida para 
os Beerenauslese (seleção de uvas), Eiswein (vinho do gelo) e, finalmente, os Trockenbeerenauslese (seleção de 
uvas secas). 
 O produtor Horst Sauer faz parte do VDP (Verband Deutscher Prädikatsweingüter), que reúne os 200 melhores 
produtores da Alemanha.

Uvas: 100% Riesling, que é a variedade mais importante da Alemanha, criando um diverso e grande conjunto 
de vinho brancos, desde os leves e vivazes até os elegantes e deliciosos, passando pelos ricos, com notas de mel, 
envelhecidos e dourados.

Notas de Degustação: : Auslese – cor amarela límpida, brilhante, com alguns reflexos dourados. Aromas complexos com notas florais, cítricas e minerais 
entrelaçadas harmonicamente e frutas de polpa amarela como damascos. Na boca é um vinho rico, denso, com toque doce e persistente, marcado por 
notas cítricas, pêssego e ligeira mineralidade. Sua acidez confere-lhe sólida estrutura. Um belo exemplar que demonstra toda complexidade da Riesling. 
Trockenbeerenauslese - cor amarela dourada, brilhante. Aromas complexos com notas florais, cítricas e minerais entrelaçadas harmonicamente e frutas 
de polpa amarela como damascos e mel, melado. Na boca é um vinho intenso, doçura pura, mas com ótima acidez, que não o deixa enjoativo. Persistente, 
marcado por notas de pêssego, damasco, mel. Mais um belo exemplar que demonstra toda complexidade da Riesling.

Estimativa de Guarda: 15 a 20 anos

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com bolos e tortas de frutas, ou simplesmente como vinho de meditação (o Trockenbeerenauslese).

Serviço: servi entre 10 e 12ºC, numa taça pequena. Nesta temperatura valorizamos a complexidade destes dois estilos de vinhos. 

Faixa de Preço – $$$$

Degustação com amigos do vinho.
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 As origens do carnaval têm sido buscadas nas mais antigas celebrações da humanidade, tais como as Festas Egípcias que homenageavam a deusa Isis e o Touro Apis. 
Há quem diga que as primeiras manifestações ocorreram na Roma dos Césares, as Saturnálias, de caráter orgíaco. Contudo, Momo é uma das formas de Dionísio - o deus 
Baco, patrono do vinho e do seu cultivo, e isto recua a origem do carnaval para a Grécia arcaica. Os gregos festejavam com grandiosidade nas Festas Lupercais e Saturnais 
a celebração da volta da primavera, que simbolizava o Renascer da Natureza. 
 Sempre uma forma de comemorar, com muita alegria e desenvoltura, os atos de alimentar-se e beber, elementos indispensáveis à vida naquela época e nos dias de 
hoje. 
 Com o nome de Carnaval, a festa surgiu, no século XI, com a implantação da Semana Santa pela Igreja Católica, antecedida por quarenta dias de jejum, a Quaresma. 
Esse período de privações acabaria por incentivar a realização de festas nos dias que antecediam a Quarta-feira de Cinzas. A palavra “carnaval” estaria relacionada com a 
ideia de “afastamento” dos prazeres da carne marcado pela expressão “carne vale”, que, acabou por formar a palavra “carnaval”.
 Em contraste com a Quaresma, tempo de penitência e privação, os dias de Carnaval são chamados “gordos”, em especial a terça-feira (Terça-feira gorda, em francês: 
Mardi Gras).
 No período do Renascimento as festas que aconteciam nos dias de carnaval incorporaram os bailes de máscaras, com suas ricas fantasias e os carros alegóricos e 
progressivamente a festa foi tomando o formato atual. Vale lembrar que um dos Carnavais mais reconhecidos no mundo por suas fantasias e bailes de máscaras é o de 
Veneza.
 O Carnaval moderno, feito de desfiles e fantasias, é produto da sociedade vitoriana do século XIX. Paris foi o principal modelo exportador da festa carnavalesca para 
o mundo. Cidades como Nice, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro se inspirariam no Carnaval parisiense para criar suas festas carnavalescas.
 No Brasil, o entrudo, importado dos Açores, Ilha da Madeira e Cabo Verde, foi o precursor do carnaval. Grosseiro, violento, imundo, constituiu a forma mais 
generalizada de brincar no período colonial e monárquico, e também, a mais popular. Consistia em lançar, sobre os outros foliões, baldes de água, esguichos de bisnagas 
e limões-de-cheiro (feitos de cera), pó de cal (que podia cegar as pessoas atingidas), vinagre, groselha ou vinho e até outros líquidos que estragavam roupas e sujavam ou 
tornavam mal cheirosas as vítimas. Foi livre até o aparecimento do lança-perfume, já no século XX, assim como o uso do confete e da serpentina, trazidos da Europa.
 Atualmente, o prestígio alcançado pelos desfiles de carnaval, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o renascimento do Carnaval em Belo Horizonte, e a disseminação das 
chamadas micaretas de Salvador, Recife e Olinda, trouxeram novas formas ao evento. Alguns críticos dizem que o sentido popular da festa perdeu lugar. 
 Não sou Mangueira, mas neste Carnaval de Pandemia, em que teremos que fugir de aglomerações, minha dica é brindar o Carnaval em Verde e Rosa. Ambos bem 
gelados e refrescantes, farão o papel de abre-alas.
 Saboreie por exemplo: o Quinta da Aveleda Colheita Selecionada, Portal do Fidalgo, Quinta de Linhares Azal, Dona Paterna, Quinta de Linhares, entre os verdes. 
E para os rosados: Viñas del Vero Rosado, Quinta da Lagoalva, Paço do Teixeiró Rosado, Cote-du-Rhône Parallele 45 Rosé, Kankura, Rose Malbec Finca La Linda, Rose 
Crescendo Altas Quintas, Rose Terra Amata Domaine Sorin, Rose Tempranillo Artero, e Valdelosfrailles.  
 E quem disse que vinho não rima com alegria, confete e serpentina?
 Aproveite para comentar se gostou ou não!!! Saúde!!! (baseado em artigos sobre a História do Carnaval, disponíveis na internet)

BACO EM RÍTMO DE CARNAVAL
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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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

“REAVALIAÇÃO DO MERCADO 
BRASILEIRO” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 12/02/2012

 TA pior consequência de dados inflados é a impressão de que o setor trabalha 
com margens folgadas e consegue absorver mais impostos.
 Em meio a tantas turbulências por causa da crise econômica do país, agravada 
pela pandemia, o mercado de vinhos no Brasil contrariou as sombrias perspectivas 
iniciais e terminou 2020 com saldo bastante positivo. Confinado e fazendo todas 
as refeições em casa, o brasileiro passou a beber vinho com mais assiduidade, 
compensando com folga a queda nas vendas para restaurantes, bares, hotéis, setor 
que mais sofreu com as medidas impostas para tentar conter a disseminação do 
vírus.
 O crescimento do consumo, contudo, não foi equânime: por um lado a 
desvalorização do real frente ao dólar levou os consumidores a dar mais atenção 
aos rótulos nacionais em detrimento dos importados (as ótimas safras de 2018 e 
2020 no Brasil ajudaram a promover o bom patamar qualitativo atingido pela nossa 
vitivinicultura nos últimos anos) e o combalido poder aquisitivo dos brasileiros fez 
com que o crescimento das importações fosse mais acentuado nos vinhos baratos 
(cerca de 70% atualmente), favorecendo bastante os canais de distribuição que atuam 
nesse segmento, caso dos supermercados e empresas voltadas ao e-commerce. ....
 No curto prazo, porém, a consequência mais importante desses dados 
inflados talvez seja a impressão de que o mercado de vinhos no Brasil, a despeito 
de todos os fatores adversos aqui comentados, trabalha com margens folgadas e 
consegue absorver mais impostos. Ao menos é o que pensa o governo de Minas 
Gerais, que dobrou (!) o MVA (Margem de Valor Agregado), componente do cálculo 
do ICMS devido nas operações sujeitas à substituição tributária (ST), medida que 
entrou em vigor agora em fevereiro, o que deve gerar um aumento de cerca de 
15% no preço de venda ao consumidor no estado. Os novos valores, associados 
ao câmbio desfavorável, servem como incentivo ao contrabando, subterfúgio, aliás, 
que vem crescendo bastante de uns meses para cá... Leia a reportagem completa 
em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-uma-reavaliacao-do-
mercado-de-vinho-no-brasil.ghtml

“PESQUISA MACHISMO NO VINHO – 
RESULTADO” -  MARCELO COPELLO

COMER E BEBER – VEJA RIO DE JANEIRO - 11/02/2021

 Em outubro de 2020 o New York Times noticiou um escândalo de assédio 
sexual em uma das entidades mais respeitadas do mundo do vinho, a Court of Master 
Sommeliers, dos Estados Unidos. Segundo o jornal, 21 mulheres relataram casos de 
sexismo, o que culminou, em dezembro passado, na troca de toda a direção da 
entidade.
 Dos 11 novos membros da diretoria, três são mulheres, com duas que se 
identificam como gays, dois asiático-americanos e sete homens brancos. Foi 
informado que não há nenhum negro pelo fato de não haver nenhum elegível no 
momento.
 Vale ressaltar que a Court of Master Sommeliers dos Estados Unidos desde 
1997 já concedeu 155 títulos de Master Sommelier, e destes 131 são homens e 
apenas 24 mulheres.
 Com toda esta poeira levantada resolvi colocar um termômetro em nosso 
mercado e, através de uma pesquisa, ver como estamos no quesito machismo, na 
opinião de quem o sofre, as mulheres.
A PESQUISA - como foi feita: A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 25 de janeiro 
de 2021, entre os seguidores e contatos de Marcelo Copello – 30 mil no Instagram, 
67 mil no Facebook, além de Twitter, Linkedin, Youtube, grupos de WhatsApp, site 
(www.marcelocopello.com) e programa de rádio em rádios CBN do Paraná.
DATA: 18 a 25 de janeiro de 2021
Participantes: 500 mulheres
Localização: 18 estados brasileiros representados
Perfil: profissionais atuantes no mercado de vinhos no Brasil
Análise e conclusões: A primeira, esperada e óbvia conclusão, é de que as mulheres 
estão muito magoadas com os homens e que se sentem prejudicadas no mercado 
de trabalho do vinho. Cerca de 80% respondeu que acha o meio profissional do 
vinho um ambiente machista. Por outro lado, conversas com algumas entrevistadas 
apontam para o vinho como um meio menos machista que o da cerveja ou dos 
destilados... Leia a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/
post/machismo

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-uma-reavaliacao-do-mercado-de-vinho-no-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-uma-reavaliacao-do-mercado-de-vinho-no-brasil.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/machismo
http://www.marcelocopello.com/post/machismo
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“VINHOS VARIETAIS DE ALMAS FRANCO-ALEMÃS” - MIRIAM AGUIAR 
MONITOR MERCANTIL - 22/01/2021

 Seguindo a nossa cobertura da Alsácia e seus belíssimos vinhos brancos, é importante notar que em alguns aspectos a Alsácia vitivinícola se distingue do perfil francês, 
se aproximando mais do alemão – afinal, se as fronteiras políticas são excludentes, o histórico sociocultural permanece híbrido. Por exemplo, boa parte dos vinhos Alsácia 
são varietais (de apenas uma variedade de uva), assim como os alemães. A identificação das cepas no rótulo é um importante indicador da qualidade do vinho, o que nem 
sempre acontece na França, onde muitas regiões com vinhos varietais nem exibem a cepa no rótulo e sim a Denominação de Origem. Explico isso melhor.
 Trabalhar com uma só variedade não é exclusividade da Alsácia, pelo contrário, ultimamente é o que predomina globalmente para as regiões de recente vitivinicultura 
ou que estão numa fase de resgate de sua produção. O novo consumidor consegue se apropriar melhor das qualidades dos vinhos por meio das cepas do que pelo 
conhecimento de cada região e seus perfis vitivinícolas.
 No entanto, dentro de regiões mais consagradas da Europa, o fato de ser varietal não é determinante para indicar a qualidade de um vinho. Por exemplo, o vinho 
Barolo não é Barolo só por ser feito da Nebbiolo, mas por uma série de fatores, que incluem origem, clima, solo, métodos de produção etc. Isso requer um conhecimento 
das particularidades de cada Denominação de Origem. Na verdade, em nenhum lugar o que dita a qualidade é só a uva, mas pode ser que esse fator seja mais cultuado 
e por isso as pessoas buscam o vinho pela cepa e não pelos outros fatores.
 É o que acontece na Alsácia e na Alemanha. Sete são as cepas permitidas para levar o nome da AOC Alsace: Riesling, Gewurztraminer, Pinot Blanc, Pinot Gris, 
Sylvaner e Muscat d’Alsace para os brancos e Pinot Noir para os tintos. Os vinhos aportam forte mineralidade, decorrente da justaposição local de camadas de solos e 
subsolos de diferentes formações geológicas. A barreira natural do Maciço de Vosges limita a pluviometria nos vinhedos e favorece ainda a excelente maturação das cepas 
alsacianas. Somados, clima, solo e cepas afins justificam a complexidade e riqueza aromática e gustativa dos vinhos de bons produtores.
 A Riesling é considerada a cepa de mais alta gama, gerando vinhos concentrados e que podem evoluir muito bem. A Gewurztraminer é outra estrela – uma cepa que 
parece ter sido feita para a Alsácia –, onde apresenta exuberantes aromas florais e frutados (lixia, manga, abacaxi) e, em muitos casos, alto açúcar residual, especialmente 
se forem de Colheita Tardia (Vendanges Tardives).
 Outra cepa, que se apresenta de modo particular neste território é a Pinot Gris, responsável por vinhos mais estruturados, passíveis de acompanhar pratos encorpados. 
A versão italiana desta cepa (Pinot Grigio) é mais habitual entre nós e, infelizmente, com produtos que não chegam perto da complexidade alsaciana (com exceções, é 
claro). Para vinhos mais simples, do dia a dia, são vinificadas a Pinot Blanc e a Sylvaner. A Pinot Blanc é a terceira cepa mais plantada na Alsácia – uma versão branca da 
Pinot Noir, da qual é descendente. A Sylvaner é pouco conhecida internacionalmente, originária da Áustria e difundida na Europa Central. O seu lugar predileto teria sido 
a Transilvânia, raiz de sua etimologia. Ambas fazem vinhos frescos e delicados.
 Finalmente, temos a Muscat d’Alsace, de coloração amarelo claro. Da mesma raiz genética de outras Muscats (tendencialmente doces), a casta alsaciana, no entanto, 
dá origem a vinhos secos e frescos. A única cepa tinta permitida na Alsácia é a Pinot Noir, que dispensa apresentações, sendo que o vinho da Pinot na Alsácia é mais leve 
do que o da Borgonha e estaria mais próximo do perfil alemão.
 Mas a Alsácia também tem vinhos de corte.. Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/vinhos-varietais-de-almas-franco-alemas/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://monitormercantil.com.br/vinhos-varietais-de-almas-franco-alemas/
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“OS SOMMELIERS FORAM FORÇADOS A PIVOTAR NA PANDEMIA E 
SEU FUTURO PERMANECE INCERTO” - JOHN MARIANI

THE WASHINGTON POST – 14/02/2021
 
 Agora que as vacinas para covid-19 estão disponíveis, podemos antecipar algum tipo de “novo normal”, incluindo jantar em restaurantes em vez de “comida de 
rua” ou comer comida de delivery em casa. Nossa degustação de vinhos em restaurantes não será a mesma, é claro - os efeitos da pandemia durarão anos. Podemos 
esperar menos restaurantes com sommeliers dedicados supervisionando o serviço de bebidas.... Leia a reportagem completa em: https://www.washingtonpost.com/
food/2021/02/04/sommelier-future-pandemic/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.washingtonpost.com/food/2021/02/04/sommelier-future-pandemic/
https://www.washingtonpost.com/food/2021/02/04/sommelier-future-pandemic/
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FINAL DE ABRIL.2021 - VAMOS AO ... VALE DO SÃO FRANCISCO

 Atualmente a vitivinicultura no Vale do São Francisco conta com cerca de 400 hectares de vinhedos, que produzem aproximadamente de 4 milhões de 
litros de vinhos finos tranquilos e espumantes por ano. 
 O vinho do Vale do São Francisco representa 15% da produção nacional. O clima semiárido, com temperatura média anual de 26ºC e índice pluviométrico 
de 550m concentrado nos meses de janeiro a abril, permite a produção de uvas durante o ano todo, sendo possível colher entre duas e três safras anualmente. 
Nesta produção, 70% dos rótulos são espumantes, 29% são vinhos tintos e 1% são de vinhos brancos. 
 Roteiro Final e Valores em construção. 

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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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA - 20.SET A 05.OUT.2021

 2021 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da SICÍLIA E MALTA. A Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, separada da Itália apenas pelo 
Estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos que começaram a ser produzidos na região 
ainda no século VIII A.C, quando chegaram os primeiros gregos com a intenção de construir colônias.
 A Sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. Em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 A ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a Sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 Não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de Agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
Olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de 
Palermo, além do próprio Etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na Sicília. Na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
Não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro Antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda Itália. Do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com Etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da Europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.
 Há também Siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e Arquimedes (que aliás, nasceu em Siracusa).

 A ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice 
pluviométrico, proporcionando condições ideais para o cultivo de videiras. Além das uvas e do vinho, a região exporta 
cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. A Sicília é uma ilha vulcânica, com ventos 
fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). Uma experiência imperdível, 
adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 
  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da Europa. 
Enquanto produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro 
boom em termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 
  Os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma 
enorme curiosidade. Em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho 
independente do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. O que é surpreendente em 
Malta é que, para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 Segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua 

individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para tintos e rosés) são cultivares de 
uvas costeiras resistentes à filoxera. As videiras têm idade indeterminada, provavelmente com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco 
e cultivadas no método tradicional de vaso.

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

UM COQUETEL ANIMADO E FRUTADO Á BASE DE CONHAQUE, IDEAL PARA O DIA DOS NAMORADOS
Ingredientes
 4 cl de conhaque VSOP Grande Champagne
 2,5 cl de licor de framboesa
 1,5 cl de xarope de canela caseiro
 3 cl de suco de limão
 1 clara de ovo
 Cubos de gelo grandes
 (Opcional) Um pequeno espeto de framboesas frescas
Equipamento: 
 Shaker (copo coqueteleiro)
 Filtro de barra
 Cálice
A receita do coquetel para o Dia dos Namorados: Diretamente no copo shaker, coloque 3cl de suco de limão. Adicione 1,5 cl de xarope de canela. Complete 
com 2,5 cl de licor de framboesa para trazer um lado frutado e terroso que se combinará sutilmente com o conhaque. Siga com 4cl de conhaque VSOP. Em 
seguida, coloque a clara de ovo. Adicione um cubo de gelo à mistura e faça um shake seco por 10 segundos, até não ouvir mais o cubo de gelo, um sinal de que 
ele derreteu. Coloque cerca de dez cubos de gelo e agite novamente por dez segundos. Finalize colocando um espeto de framboesas frescas. Feliz degustação e 
feliz Dia dos Namorados a todos! “Leia mais em: https://www.larvf.com/un-cocktail-plein-d-amour-a-partager-pour-la-saint-valentin,4722457.asp    
(Fonte – Revue du Vin de France – 14/02/2021).

QUEDA NAS EXPORTAÇÕES DE VINHOS E DESTILADOS FRANCESES EM 2020
 Os impostos dos EUA e a pandemia estão reduzindo as exportações de vinhos e destilados franceses em 2020. Globalmente, as exportações de destilados 
caíram 19,4%, enquanto as vendas de vinhos franceses no exterior caíram 11,3%.
 As exportações francesas de vinhos e destilados caíram quase 14% em 2020, sofrendo com a crise sanitária e os impostos aplicados aos vinhos franceses 
nos Estados Unidos, seu principal mercado no exterior.
 As exportações de destilados caíram acentuadamente (-19,4% em valor) com o fechamento de cafés, clubes, restaurantes e hotéis em todo o mundo 
durante os bloqueios. As vendas de vinhos franceses no exterior, por sua vez, caíram 11,3% no mundo e 18% nos Estados Unidos, principalmente devido ao 
imposto punitivo de 25% aplicado em outubro de 2019 por Washington sobre garrafas de vinhos tranquilos com menos de 14 graus, em resposta a uma disputa 
comercial de aviação transatlântica entre a Boeing e a Airbus, o FEVS disse, chamando 2020 um ano “além” do “difícil”.
Imposto Trump estendido a todos os vinhos e destilados franceses - “É certamente nos Estados Unidos que a situação continua a ser a mais preocupante 
e, portanto, a mais urgente. As sanções que nosso setor vem sofrendo há 16 meses, agravadas ainda mais no dia 12 de janeiro (por uma nova rodada de 
impostos que se estende a destilados e vinhos tranquilos a granel, nota do Editor), colocam em risco a presença dos vinhos franceses no mercado líder mundial, 
bem como a sustentabilidade das nossas empresas exportadoras e, além disso, dos 500.000 players do setor vitivinícola “, afirmou Cesar Giron, Presidente da 
Federação de Exportadores de Vinho e Bebidas Espirituosas.
Uma situação urgente: O FEVS considera que a resolução do conflito transatlântico deve vir “primeiro” “a nível europeu”. “É urgente que a Presidente da 
Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, resolva esta questão diretamente e sem demora com o Presidente Joe Biden”, exortou Giron.
 “No entanto, a resolução urgente deste conflito transatlântico não isenta o Estado francês de suas responsabilidades: seremos recebidos em 15 de fevereiro 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/un-cocktail-plein-d-amour-a-partager-pour-la-saint-valentin,4722457.asp
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pelo primeiro-ministro Jean Castex”, disse ele, esperando por “decisões fortes em favor dos exportadores” nesta ocasião. Em valor, as exportações de vinhos 
e bebidas espirituosas caíram no total no ano passado para 12 bilhões de euros, caindo para o nível de 2016. No entanto, o setor mantém o segundo lugar 
no superávit comercial francês, atrás da aeronáutica... Leia mais em: https://www.larvf.com/chute-brutale-des-exportations-de-vins-et-spiritueux-
francais-en-2020,4722274.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Editorial com AFP – 11/02/2021).

PORTOS VINTAGE 2017, O MILAGRE DOS 7 ANOS
  Cheio de fruta, poderoso, rico, denso ... a safra 2017 deu origem a cuvées suntuosas que podem ser saboreadas hoje. Os anos de 1937, 1977 e 
1997 são lendários na mente dos apreciadores do vinho. E sejamos francos, a vindima de 2017 também deu origem a alguns grandes vinhos no Vale do Douro. 
Muitas casas declararam, portanto, um porto vintage. Cheio de fruta, poderoso e rico, profundo e denso, o melhor dos anos 2017 terá capacidade de adega 
por pelo menos meio século. Mas eles serão igualmente agradáveis de provar o fruto ígneo de sua juventude.
 No entanto, não era garantido. No majestoso cenário da Quinta do Noval, a enóloga Ausenda Matos, uma mulher ultragravada, lembra que os graus 
aumentaram rapidamente, dificultando a sua vinificação. Ela cruzou o obstáculo. Seus dois Noval revelam-se suntuosos, ainda que o famoso Noval Nacional 
nos pareça mais flexível do que de costume.
 Na Dirk Niepoort, o equilíbrio da vindima 2017, o mais bonito da nossa degustação, deve-se à bela acidez mas também às uvas de vinhas velhas que 
atingiram a maturidade fisiológica antes da subida dos níveis de álcool, permitindo assim obter melhores equilíbrios.
Um perfil em constante evolução: Mas, a propósito, o que é vintage? O último grito do Porto, este é um vinho vintage envelhecido cerca de dois anos antes 
de envelhecer lentamente em garrafa. Na maioria das vezes resulta de um blend de uvas de diferentes quintas (propriedades e setores) e só é produzido em 
grandes safras. Ao paladar, combina a força da juventude e uma doçura sensual que jamais esquecerá. Nos últimos vinte anos, o perfil das safras não para de 
evoluir.
 “Em 2000, os viticultores procuravam nos vinhos bons taninos, seguidos da mineralidade. Hoje a tendência é para a frescura”, explica Bento Amaral, 
diretor do serviço técnico e certificações do Instituto do Vinho do Porto. No entanto, as abordagens para desenvolver essas safras podem ser diferentes do 
trabalho no vinhedo. Na Quinta do Infantado, por exemplo, considera-se que a harmonia de um grande Porto se obtém através das vinhas plantadas pela 
combinação de várias castas.
 A maturidade heterogênea das castas evita a riqueza excessiva dos vinhos. Na Ramos Pinto acontece o contrário: cada casta é isolada por sector de forma 
a obter a maturação mais homogénea na vindima, garantia de taninos mais sedosos. A todo vapor, a vinha do Douro vê também o surgimento de quintas muito 
promissoras como a de Vieira de Sousa, que aqui entrega um 2017 encorpado e enérgico.
 Os tempos estão a mudar, as práticas também e os Vinhos do Porto a evoluir na direção certa, como as lindíssimas safras de 2017 que aqui selecionámos 
para si e que lhe darão muito prazer, tanto jovens como velhos... Leia mais em: https://www.larvf.com/portos-vintages-2017-le-miracle-des-annees-
en-7,4716341.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Roberto Petronio – 10/02/2021).
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