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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

ABS-RIO-FLAmENGO
VINHOS DO DÃO

16/08/2018 - 19:30

a vinícola Miolo apresenta seu 
lançamento: o single Vineyard, um 
vinho de um único vinhedo, no qual 
se encontra a máxima expressão do 
terroir. sua singularidade provém da 
característica do solo do microlote 
selecionado para a produção das uvas. 
o enólogo adriano Miolo conduzirá o 
evento para o qual selecionou vários 
rótulos da marca single Vineyard.

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

ABS-RIO-FLAmENGO
AmARONE, O SOBERANO DO 
VêNETO

15/08/2018 - 19:30

o amarone é o mais respeitado e 
cobiçado vinho da região do Veneto. 
Chegou sua oportunidade de degustá-
lo, pois Lucilia Farias apresentará esta 
diferenciada degustação no Flamengo.
degustação limitada a 14 participantes

Valor Individual: R$354,00 (sócio), 
R$460,00 (não sócio)
Parcelado em até 3x no cartão
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
NORTON NA ABS-SP

15/08/2018 - 20:00

Um dos mais tradicionais produtores 
argentinos, a norton, curiosamente, 
foi fundada em 1895 pelo engenheiro 
inglês edmund norton, que trabalhava 
no país e se encantou pela região de 
Mendoza. em 1989, o controle da 
empresa foi adquirido por Gernot 
Langes-swarovski, da família austríaca 
que produz os famosos cristais que 
levam seu nome. na degustação 
da próxima quarta-feira, dia 15, 
receberemos a visita de david Bonomi, 
enólogo-chefe do grupo norton, cujos 
vinhos são importados e distribuídos no 
Brasil por nossa parceira Winebrands.
Bonomi falará sobre o trabalho que 
vem sendo desenvolvido nos últimos 
anos e apresentará a degustação de 
cinco vinhos representativos de sua 
produção.

Valor Individual: R$50,00 
(associados) e R$40,00 (associados 
participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-RIO-BARRA
VINHOS DO DÃO

20/08/2018 - 19:30

a vinícola Miolo apresenta seu 
lançamento: o single Vineyard, um 
vinho de um único vinhedo, no qual 
se encontra a máxima expressão do 
terroir. sua singularidade provém da 
característica do solo do microlote 
selecionado para a produção das uvas. 
o enólogo adriano Miolo conduzirá o 
evento para o qual selecionou vários 
rótulos da marca single Vineyard.

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

SBAVV-SP
UmA VIAGEm POR REGIõES DA 
ITáLIA

21/08/2018 - 20:00

enotria – terra do vinho – era como 
os gregos chamavam a itália, pois o 
país sempre teve a vinicultura como 
destaque. o Grupo antinori se dedica 
a produção de vinhos há mais de 600 
anos e com isso ajuda a disseminar 
a enocultura pelo mundo. a sbav-sP 
recebe a importadora Winebrands 
para degustação orientada que fará 
um passeio pelas regiões onde o grupo 
tem produção de vinho na itália. a 
degustação contará com uma bela 
seleção de 6 vinhos, representativos 
dessas casas, e também alguns 
clássicos. o evento acontecerá no 
dia 21 de agosto e será comandado 
por José eduardo Barboza, sommelier 
da importadora Winebrands. no fim 
da degustação a importadora dará 
desconto especial para os participantes 
que quiserem adquirir os rótulos 
degustados.

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

ABS-RIO-FLAmENGO
VAI, qUE é SOPA1!

23/08/2018 - 19:30

Quando o frio começa a se insinuar, a 
sopa é um dos pratos mais lembrados. 
nem sempre ela é associada ao vinho, 
mas essa é uma dupla que se entende às 
mil maravilhas. Para comprovar, Celio 
alzer programou uma degustação com 
seis casamentos bem-sucedidos.
evento limitada a 30 pessoas

Valor Individual: R$193,00 (sócio), 
R$251,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br
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RAR COLLEZIONE PINOT NOIR 2015 – CAmPOS DE CImA DA SERRA/RS – BRASIL  
 
 RaR é o fruto de um sonho do sr. Raul a. Randon, que sempre teve vontade de produzir o seu próprio vinho. Primeiro, 
ele plantou mudas certificadas e cultivou seus vinhedos na Região de Campos de Cima da serra. depois, passou para a 
Família Miolo a responsabilidade de elaborar o seu vinho. a Pinot noir é um dos varietais que melhor se adapta a região 
de Campos de Cima da serra, onde se encontram os vinhedos RaR, situados a uma altitude de 1.000m, beneficiando-se 
do clima diferenciado que está entre os mais frios do Brasil. o vinho foi envelhecido durante um ano em barricas novas de 
carvalho francês. o enólogo é adriano Miolo.

Corte das uvas: 100% Pinot noir

Notas de Degustação: Cor rubi típica da Pinot. aromas de frutas escuras (cerejas e cassis) e frutas secas (amêndoas), com 
nota de baunilha (maturação em carvalho). os taninos elegantes e macios revelam um corpo médio e boa acidez. na boca 
está pronto, com notas de frutas escuras e florais, toque terroso e tostado, com final de boa persistência. 

Guarda: Já está pronto, mas aguenta mais 4 anos fácil.

Reconhecimentos e Premiações: Conquistou medalha de ouro na Categoria Tinto Pinot noir na Grande Prova Vinhos do 
Brasil 2017, uma promoção do Grupo Baco Multimídia em parceria com o instituto Brasileiro do Vinho (ibravin) e a Wines 

of Brasil.

Notas de Harmonização: acompanha muito bem carnes vermelhas grelhadas, ou assadas, pizzas, massas com molho de tomate ou de queijo. Vai bem com 
carnes brancas como frango grelhado ou carne de porco com molhos diversos, risotos com funghi

Temperatura de Serviço: 14 a 16ºC.

Onde comprar: em BH: Pode ser comprado em Delikatessens e Supermercados.

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

VINHO DA SEmANA
POR máRCIO OLIVEIRA
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 Todo mundo conhece o ditado – “Gosto não se discute!”, mas o paladar vai sendo educado com o tempo.
 e para apurar mais este tema, participei recentemente de um Roteiro pelos vinhedos, olivais e queijarias do sul de Minas e 
do norte de são Paulo.
 neste primeiro artigo, vou comentar sobre os azeites que encontrei e provei, e para facilitar o entendimento destas notas, 
primeiro vou escrever um pouco sobre a história do azeite e sobre cada uma das oliveiras mais encontradas na região.
Um POUCO DE HISTÓRIA - ao contrário de outros óleos ou gorduras vegetais, o azeite de oliva, é extraído de um fruto, a 
azeitona, e não de uma semente. a palavra azeite deriva do idioma do idioma árabe ́ az-zait´que quer dizer suco de azeitona.  
 o uso do azeite de oliva, remonta há milhares de anos, uma vez que diversos povos que habitavam nas costas do 
Mediterrâneo (fenícios, gregos, romanos…) começaram a cultivar oliveiras e a extrair o suco da azeitona, que passou a ser 
considerado um “oro líquido”. 
 na antiga Grécia a oliveira, seu fruto e o azeite alcançaram grande importância, tanto que era costume entregar coroas 
com ramos de oliveira aos atletas nos Jogos olímpicos. 
 Foi durante o império Romano que o azeite alcançou o auge e se expandiu por toda a bacia mediterrânea até chegar a 
região da espanha, que passou a produzir o “oro líquido” de alta qualidade.
OS OLIVAIS DO SUL DE mINAS – na década de 1950, surgiram as primeiras tentativas de produção de azeite em são 
Paulo e no Rio Grande do sul, que entretanto não tiveram sucesso. a região que está mudando sua paisagem com belas 
plantações de oliveiras fica nos contrafortes da Mantiqueira, entre o sul de Minas e são Paulo. Por ali, os olivais não param 
de se multiplicar, e contam com o apoio da epamig - empresa de Pesquisa agropecuária do estado de Minas Gerais.

 a plantação de azeitonas na serra da Mantiqueira foi pioneira no país, criando a maior região produtora de azeites 
do Brasil. além das lavouras existentes no relevo montanhoso entre Minas e são Paulo, há iniciativas no Rio Grande do 
sul e algumas regiões com microclimas adequados, como em serras do espírito santo, uma vez que há necessidade de 
altitude e frio na medida certa.
 Hoje, quase a totalidade da produção de azeitonas da serra da Mantiqueira é voltada para o processamento de 
azeite, tendo em vista a valorização do produto, mas já há iniciativas para a produção de conservas. o azeite extravirgem 
é valorizado por causa da produção limitada e de suas características diferenciadas, como o seu frescor.
 aliás, diferente do que se diz sobre o vinho, para o azeite, quanto mais jovem e fresco, tanto melhor.  enquanto 
os produtos europeus costumam chegar ao mercado nacional pelo menos um ano após o processamento, o produzido 
nas terras da Mantiqueira chega ao consumidor em poucos dias. a acidez do azeite local é das menores, ou seja, das 
melhores – abaixo de 0,2%. a baixa acidez tem a ver com o frio, com os cuidados na colheita e com a rapidez para o 
processamento. em 24 horas a azeitona já se transformou em azeite. 
Uma informação importante: as azeitonas verdes e as azeitonas pretas são frutos da mesma oliveira. a principal 
diferença entre elas é a época da colheita. enquanto as verdes são colhidas imaturas, as pretas passam por todo o 
processo de maturação. 
 a maturação acarretará nas características de cada uma, e elas sá ficam boas para consumo depois de serem 
curtidas quando o consumo for de mesa e não para produção de azeite. as azeitonas ao natural são muito amargas, 
e para serem apreciadas à mesa, elas passam por um processo de tratamento que reduz seu amargor. as verdes são 
cozidas e depois fermentam em salmoura entre 6 e 12 meses. Quanto mais tempo elas passam pela fermentação, menos 
amarga e mais saborosa fica. Já a azeitona preta, por ser um fruto maduro, precisa de menos tempo de salmoura, sendo 

GOSTO NÃO SE DISCUTE!
POR máRCIO OLIVEIRA

ARTIGO



6vinotícias

curada por, no máximo, dois meses.
Dados para quem se interessar pelo cultivo da oliveira: 
Custo da muda = de R$ 6 a R$ 12
Formação da lavoura = um hectare = 416 oliveiras
Início da produção em escala comercial = 4 anos
Produtividade = 1kg por árvore (em início de produção) até mais de 25kg por árvore (com mais de 12 anos)
Variedades mais plantadas = arbequina, koroneiki, arbosana, gráppolo e maria da fé
Custo para extração do azeite = de 15% a 20% do que é obtido em óleo (Fontes: epamig e produtores)
AS PRINCIPAIS AZEITONAS PLANTADAS NA REGIÃO:
ARBEqUINA – esse tipo de azeitona espanhola é originária da região arberca, na Catalunha. a partir dela, se produz um 
azeite fresco de características frutadas com notas de alcachofra e tomate. Bem equilibrado, ele tem sabores mais picantes 
quando a azeitona é colhida verde e mais doces quando elas estão mais maduras, sua adaptação origina azeites extra 
virgem especiais no Brasil. É muito bem avaliada por sua produtividade precoce, alta e constante. a árvore é pequena e 
espessa, respondendo bem à poda. É resistente ao frio e à geada. Tem uma pequena fruta redonda simetricamente, com 
colheita em etapas de janeiro até março. esta azeitona é rica em óleo (20-22%) e tem caráter distinto, com boas qualidades 
organolépticas.
 o azeite é muito equilibrado, aromático e frutado, com um sabor amanteigado, doce, com notas de ervas, nozes, 
amêndoa verde, maçã e alcachofra. É ideal para ser usado em molhos para saladas de alface, cenoura, em peixe branco ou 
como um substituto da manteiga no pão. Tem um final ligeiramente picante.
ARBOSANA – essa azeitona espanhola também se adaptou bem aos solos tropicais do Brasil. o seu azeite é picante e levemente amargo e possui um caráter 
médio frutado, com notas bem distinguidas de tomates maduros. a oliveira tem pequena estatura, mas de alto rendimento (19-20%). É de maturação tardia e 
tem uma tendência a bi-anualidade. É resistente ao frio.
 o azeite é médio frutado, com um toque distinto de tomates maduros e características de chá de camomila ou de ervas. Um óleo picante e levemente 
amargo, ideal para acompanhar feijão e todos os tipos de massas, carpacio, saladas de folhas amargas, brusqueta e, em geral, comida com sabor forte.
ASCOLANO – É uma variedade muito exigente relativamente às condições ambientais e climatéricas. adapta-se melhor a solos frescos, soltos e ricos em 
calcário. a entrada em produção é precoce. a frutificação é muito elevada sobretudo se as condições agronômicas reunidas forem as melhores. É uma variedade 
que entra em floração tardiamente e que tem elevada propensão a aborto ovariano. 
 a consistência da polpa permite a sua utilização para azeitona de mesa verde em sal moura. a relação polpa/caroço é de fácil separação. É particularmente 
tolerante ao frio e resistente ao olho-de-pavão, tuberculose e a fungos que atuam no tronco.
GRAPPOLO -  a origem desta cultivar é a província de Pistoia, difundido esparsamente nas colinas de Florença. as frutas amadurecem tarde e de forma 
gradual. É uma planta de vigor forte e seu fruto tem a forma alongada e assimétrica. o rendimento é elevado e constante, com uma boa porcentagem de óleo, 
sendo o azeite de um frutado verde, picante, com notas amargas e sabor marcante.
KORONEIKI - Uma das azeitonas gregas mais conhecidas, a Koroneiki é uma espécia que se adaptou bem ao clima e solo brasileiro. o azeite produzido por 
ela é bem frutado, com notas de maça verde. ele também possui uma certa picância e um leve amargor.
 É uma árvore de vigor médio e de copa aberta. Produz grandes quantidades de pólen. É resistente à seca, mas não tolera frio muito intenso. o fruto 
amadurece cedo e tem alto rendimento, com elevado teor de óleo.
 o azeite é muito agradável, rico em ácido oleico e muito estável. É um óleo com uma personalidade forte, ligeiramente amanteigado, intensamente 
aromático e frutado, com notas de tomate verde e maçã, apresentando notas amargas e picância. É ideal para as refeições feitas com especiarias, saladas 
amargas, churrasco, além de peixes como salmão
mARIA DA Fé – Tem seu nome relacionado a Maria da Fé, cidade no sul de Minas Gerais.  em 2008, a variedade foi registrada pela ePaMiG, junto ao Ministério 
da agricultura, Pecuária e abastecimento – MaPa. e, em 2009, foi protocolado o pedido de proteção junto ao serviço nacional de Proteção de Cultivares-snPC, 
sendo esse registro efetivado em 2010. esta é uma planta que tem certa rusticidade e suporta bem as agressividades climáticas.
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 a árvore é de tamanho médio, com formato arredondado, podendo chegar até a 20 m quando conduzida livremente. suas folhas são simples, de formato 
lanceolado, com tamanho pequeno, possuindo média de 3,5 cm de comprimento, coloração verde na parte de cima da folha e prateada, no lado inferior. a 
inflorescência tem formato de pequeno cacho e a flor é constituída por quatro sépalas verdes e quatro pétalas brancas.
 esta azeitona distingue-se facilmente dos outros tipos devido ao seu pequeno calibre, pois o fruto tem tamanho médio de 13,4 mm de comprimento e 
peso médio de 1,0 g.
 seu azeite, de baixa acidez, possui aroma frutado, doce e suave, de modo geral são espessos na boca, possuindo notas de casca de nozes e de frutos 
secos. Quando as azeitonas são apanhadas verdes, o azeite é sutilmente amargo e picante.

ONDE COmPRAR AZEITE mINEIRO Em BH:
de Lá - Rua santa Rita durão, 919 – savassi
néctar do Cerrado - Mercado distrital do Cruzeiro - Rua ouro Fino, 452, loja 2B
Casa Bonomi - av. afonso Pena, 2.600 – Funcionários
empório do Carmo - Rua Grão Mogol, 535 –Carmo
Roça Capital - Mercado Central de Belo Horizonte - av. augusto de Lima, 744 – Loja 268
ananda - av. augusto de Lima, 744 – Lj 255 e 256 (Fonte: epamig)
 este artigo foi escrito a partir de pesquisas na internet, ligadas a epamig e aos produtores visitados no Roteiro pelos Vinhedos, olivais e Queijarias do 
sul de Minas e norte de são Paulo realizado pela Zênithe Travelclub. a região vive uma verdadeira revolução abrindo espaço a excelentes experiências eno- 
gastronômicas para aqueles que amam uma boa mesa e uma boa taça de vinho. !!! saúde !!!
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUçõES DAS mATéRIAS E ARqUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, qUE TRATAm DO TEmA, SENDO 
CITADOS SEm NENHUm VALOR DE JUíZO, CORREçõES, INSERçõES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS qUE RECEBEm O 
VINOTíCIAS

“A VOLTA POR CImA DO CHATEAU PONTET-CANET” - POR JORGE LUCKI
VALOR ECONômICO - 10/08/2018

 Pagar caro por rótulos de prestígio não tem segredo. o pulo do gato está nos que estão em ascensão, atingiram bom padrão de qualidade, mas os 
preços se mantêm num patamar acessível. Foi dentro desse conceito que eu comecei a seguir o Château Ponte-Canet, no fim da década de 90. embora o vinho, 
qualitativamente, já começasse a expressar as mudanças positivas em seu comando, ocorridas por volta de 1995, seu preço se matinha atraente, pois muitos 
mercados ainda tinham como referência a posição ocupada pela propriedade na Classificação de Bordeaux de 1855, quando os Grands Crus do Médoc foram 
divididos em cinco categorias, estabelecidas em função da cotação de cada um na época.
 além de muitos “châteaux” terem surgido, é inquestionável que alguns vinhos pioraram, enquanto outros melhoraram, caso do Pontet-Canet, originalmente 
um “5ème Grand Cru Classé”. a classificação, no entanto, com exceção da promoção do Château Mouton Rothschild de segundo para Premier Grand Cru Classé, 
em 1973, permaneceu inalterada. e assim continuaria. a discussão sobre mexer ou não na Classificação de 1855 até saiu de moda, seja por ser considerada um 
monumento histórico ou, ainda, em função dos interesses em jogo, pela impossibilidade de consenso numa eventual nova lista. de qualquer forma, o mercado 
se encarregou de, informalmente, definir uma hierarquia, estabelecendo preços pelo que o vinho de fato oferece. na cotação atual, o Pontet-Canet está, com 
méritos, na faixa dos “2ème”, deixou de ser a mamata que era, mas continua em fase ascendente e sendo uma opção interessante ao produzir vinhos que por 
vezes se equiparam à elite suprema dos bordeaux, quatro a cinco vezes mais caros. 
 o Château Pontet-Canet estava em condições precárias quando foi comprado, em 1975, pelos atuais proprietários, a família Tesseron, conhecidos 
produtores de Cognac de alto nível e que já possuíam o Château Lafon-Rochet, um bom Quatrième Grand Cru Classé de saint estèphe. Fundado no século 
XVii, o Pontet-Canet pertencia, desde 1865, a um importante “négociant” de Bordeaux, a Maison Cruse, que além de dar mais atenção à comercialização de 
vinhos, sua atividade principal, vivia um período difícil na década de 70, com os negócios afetados pela crise do petróleo...... É o assunto da próxima coluna.
 

Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5724645/volta-por-cima-do-chateau-pontet-canet#

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

https://www.valor.com.br/cultura/5724645/volta-por-cima-do-chateau-pontet-canet%23
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“O NEGÓCIO DO VINHO é FEITO A CéU ABERTO, mAS OS 
PREçOS SÃO DE FáBRICA”- POR PEDRO GARCIAS

FUGAS - 11/08/2018

 Pensar que o vinho, ou as batatas, ou a carne, ou o leite são produzidos sempre da mesma maneira e com custos mais ou menos certos, como numa fábrica, não nos 
ajuda. Quanto menos quisermos pagar, pior beberemos e comeremos. não há milagres.
Você é o que compra vinho nas garrafeiras, nos supermercados, nos restaurantes? Um entre tantos que vão alimentando este negócio secular, cada vez mais tecnológico e 
impessoal mas, ainda assim, fascinante? então permita-me que lhe fale em nome de todos aqueles que, ano após ano, se desdobram em trabalhos e rezas para que o vinho 
chegue até si.
 Falo em vinho, mas podia falar de qualquer outro bem alimentar. Hoje, podemos comprar tudo num qualquer supermercado, mas os alimentos não são produzidos ali, 
como pensam algumas crianças citadinas. Continuam a vir do campo, de diferentes lugares e de produtores cujo nome e vida passam por nós com a mesma insignificância 
do que nos é totalmente distante e alheio.
 Há dias vi na televisão uma produtora de gado da austrália destroçada com a seca que está a matar os seus animais. não pedia subsídios, nem a intervenção do 
estado. Lamentava-se apenas da sua condição de empresária que depende dos humores da natureza. “as secas são como o cancro, comem-nos vivos. Às vezes sinto-me um 
pouco negligenciada. as pessoas da cidade não imaginam o que custa colocar comida nas prateleiras. Para essas pessoas [da cidade], uma cheia ou um engarrafamento 
podem ser um problema, mas se tiverem água e comida nas prateleiras está tudo bem. Para nós [produtores de gado], a única maneira de a vida ser melhor é deus enviar-
nos chuva.”
 Passou-se na austrália, mas vale para qualquer lugar onde se faça agricultura. Vale, por exemplo, para todos aqueles que, por cá, vivem das uvas e do vinho. É 
literalmente um negócio a céu aberto. Para ser bom, é necessário que o tempo se comporte de forma mais ou menos previsível e ter também muita sorte. estou a lembrar-me 
dos produtores do dão (e também do douro) que no ano passado, apesar de terem as vinhas limpas e bem tratadas, foram vítimas dos incêndios florestais. alguns incêndios 
só terminaram quando chegaram às vinhas.
 em 2017, quem escapou aos incêndios, penou com a seca. e, antes, muitos já tinham sofrido com a geada. este ano não houve geada, nem há falta de água nos 
solos. Mas houve água a mais durante a floração, trovoadas violentas com queda de granizo, ataques severos de míldio e, nos últimos dias, uma onda de calor que dizimou 
inúmeras vinhas em quase todas as regiões de Portugal continental. as imagens que nos chegam de algumas vinhas de setúbal, do alentejo, do Tejo, do dão ou do douro 
são impressionantes. Parece que os cachos foram lambidos por uma gigantesca bola de fogo.
 Coloco-me no lugar de quem foi atingido: só faltava mesmo esta onda de calor para acabar de queimar cachos já meio secos do granizo e do míldio. só faltava mais 
este prejuízo, depois de fortunas gastas em fitofármacos para tentar estancar uma doença (o míldio) que não afecta a qualidade do vinho (até se diz que “ano de míldio é 
ano vintage”) mas que pode destruir completamente uma produção...

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/08/11/fugas/opiniao/o-negocio-do-vinho-e-feito-a-ceu-aberto-mas-os-precos-sao-de-fabrica-1840450

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público, jornal a que está ligado desde a 
sua fundação, em 1990. É também produtor de vinho e azeite no concelho de Vila nova de Foz Côa, na sub-região do douro superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).

https://www.publico.pt/2018/08/11/fugas/opiniao/o-negocio-do-vinho-e-feito-a-ceu-aberto-mas-os-precos-sao-de-fabrica-1840450
http://fugas.publico.pt


10vinotícias

“mULHERES PRODUZEm ALGUNS DOS mELHORES VINHOS DO CHILE” - POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COmIDA/VINHOS - 08/08/2018

 Conheça um roteiro para degustar bebidas fora do lugar comum feitas por jovens enólogas. Minha viagem era para provar vinhos, mas uma constante foi aparecendo 
enquanto eu avançava pelas estradas do país: excelentes vinhos, atrevimentos, líquidos fora do lugar comum, feitos por mulheres. algumas das melhores garrafas que provei 
eram criação de jovens enólogas cheias de entusiasmo.
 Uma curiosidade do Chile, onde há produtores gigantescos, é permitir que jovens se atrevam a experiências nas grandes companhias, em vez de serem, por décadas, 
apenas o sub do sub do enólogo até poderem fazer um vinho. nem todos são enólogos chefes, mas opinam e têm bastante liberdade criativa.
 É assim na vinícola santa Rita, com Teresita ovalle. ela me mostrou, ainda sem rótulos, os “field blends” —feitos a partir de castas de uva misturadas. nesse caso, elas 
são colhidas e fermentadas juntas, sem que se procure saber muito o que são. anotei o nome divertido que ela deu a essa aventura, “field blends atômicos”.
 o vinho branco é uma mistura de moscatel, semillon, corinto, sauvignon blanc e outros elementos. as uvas são fermentadas com a casca, que dá corpo e alguns 
taninos, em barricas abertas e com as leveduras do meio ambiente (nem vou tentar explicar tudo isso, mas é só doideira).
 o Floresta tinto, por sua vez, uma mistura de uva do país com carmenère, é floral, delicado, fora da curva. Foram os dois vinhos que escolhi para o jantar, no meio 
de clássicos. e que jantar.
 o antigo casarão da vinícola, cercado por jardins, é monumental e luxuoso, e um tapete gobelin enfeita a sala de jantar. Há três fantasmas conhecidos no lugar, mas 
nenhum apareceu para mim, infelizmente.
 o que me deu um susto foi o encontro com andrea Léon, enóloga da Lapostolle, com um de seus vinhos da série Collection, um sémillon com torondel em que se 
forma uma flor —ou seja, tem oxidativos de Jerez. de um frescor maravilhoso, talvez tenha sido o mais atrevido vinho que provei na viagem toda. Foi bebido com ostras, e 
espero ansiosamente que seja engarrafado e chegue ao mercado...

PARA DEGUSTAR O CHILE:
Marques de Casa Concha Chardonnay  - R$ 99 no Ville du Vin - (villeduvin.com.br)
santa Rita Carmenére Medalla Real - R$ 59,94 no Pão de açúcar
Leyda Pinot noir Reserva - R$ 74,90 na Grand Cru (grandcru.com.br)
Lapostolle Red Blend - R$ 133,98 na Mistral (mistral.com.br)
Undurraga aliwen Pinot noir - R$ 62,90 na Bacco’s (baccos.com.br)
Ritual Pinot noir Veramonte - R$ 119 na wine.com

Leia mais em: https://www1.folha.uol.com.br/comida/2018/08/mulheres-produzem-alguns-dos-melhores-vinhos-do-chile.shtml

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

https://www1.folha.uol.com.br/comida/2018/08/mulheres-produzem-alguns-dos-melhores-vinhos-do-chile.shtml
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“CONFIRA O TOP 10 DO RIO WINE AND FOOD FESTIVAL 2018“ - POR mARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO mULTImIDIA - 12/08/2018

 em uma prova às cegas, foram escolhidos os melhores vinhos do Rio Wine and Food FesTiVaL 2018!

Confira a lista de campeões:
Espumante Brasil - espumante Brut Rosé Perini
Rosé - Miolo seleção Rosé Branco Brasil
Chardonnay - Viapiana
Branco do mundo - Monte da Peceguina Branco (Barrinhas)
Tinto Brasil - Bebber sentiero Cabernet Franc
Tinto Novo mundo Varietal - Bouza Parcela Unica Tannat (decanter)
Tinto Novo mundo Corte - Vinã eden, Cerro negro Gran Reserva VCP (Ruta 12)
Tinto Velho mundo - Le Petit Vind´avril (Premium)

Jurados: Marcelo Copello i Celio alzer i Maria Tauhata i Jo sodre i efraim Moraes i Ricardo Farias i Roberto Rodrigues i Homero sodre i Fernando Lima i Flavio 
Flarys

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/confira-o-top-10-do-rio-wine-and-food-festival-2018

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

http://www.marcelocopello.com/post/confira-o-top-10-do-rio-wine-and-food-festival-2018
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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29 DE AGOSTO A 02 DE SETEmBRO 2018 – SEGREDOS DOS OLIVAIS DA mANTIqUEIRA 

 Você já provou os azeites mineiros? a serra da Mantiqueira, com extensão territorial que contempla os estados do Rio de Janeiro, são Paulo e Minas 
Gerais, é o berço de onde nascem os azeites que conheceremos nessa viagem histórica e sensorial, desvendando os segredos de uma região com seus territórios 
gastronômicos únicos e encantadores, com fazendas centenárias, ricas em histórias e azeites. Visitas a lagares de produtores, analises e degustações sensoriais 
de azeite de agricultura familiar, jantares harmonizados com azeites locais serão experiências únicas, orientadas e acompanhadas sempre pela azeitologa 
ana Beloto. Uma viagem e uma oportunidade de conhecer e desvendar os segredos de nossas riquezas gastronômicas através do azeite que produzimos, um 
alimento usado que é difundido há mais de 12.000 aC e que em 2018 completa uma década da extração do primeiro azeite Brasileiro, na região de Minas 
Gerais! Bem-vindo a viagem pelo segredos do azeite mineiro, um tesouro de Minas a ser desvendado!
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 99791-8093

VIAGENS
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NOTíCIAS ENOGASTRONOmICAS E DICAS

ITáLIA, O PRINCIPAL PRODUTOR EUROPEU DE VINHO, COmEçA A COLHEITA DA UVA
 a colheita começou na sexta-feira 10 de agosto na itália, um país cujas exportações de vinho atingiram um nível histórico primeiros quatro meses de 
2018 (+ 5,9%), anunciou a principal união agrícola italiana. segundo a Coldiretti, a colheita deverá aumentar de 10% a 20% a partir de 2017, chegando a 47 
milhões de hectolitros de vinho.
ANTES DE FRANçA E ESPANHA - em 2017, a produção foi de 40 milhões de hectolitros por causa da seca extrema na europa, onde a produção de vinho foi 
historicamente baixa. no ano passado, a itália continuou sendo o maior produtor do continente europeu, à frente da França (36,9 milhões de hectolitros) e da 
espanha (36,8 milhões). a previsão da próxima safra “relança o desafio tradicional de se tornar o maior produtor mundial com um tête-à-tête entre a itália e a 
França”, observa o Coldiretti.
UmA SEmANA DE ATRASO - segundo o agreste, órgão estatístico do Ministério da agricultura da França, a produção francesa deve, de fato, atingir entre 46 e 
48 milhões de hectolitros, um aumento de 27% em relação a 2017. a safra italiana de 2018 começou uma semana atrasada em relação ao ano anterior, devido 
às chuvas torrenciais que afetaram a produção na primavera e no início do verão. o pontapé inicial foi dado na província de Brescia (norte da itália), onde a 
colheita tradicionalmente começa com a colheita de Pinot e Chardonnay para a produção de vinhos espumantes. Leia mais em: https://www.larvf.com/vins-
italie-premier-producteur-europeen-de-vin-commence-ses-vendanges,4598067.asp  (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – com aFP - 10/08/2018).

SAFRA 2018: O SUSPENSE DO CLImA ATé O DIA DA COLHEITA
 as datas de colheita da vindima de 2018 na França provavelmente serão avançadas ou recuadas no último momento, ao sabor do clima. Com o calor, a safra de 2018 
da safra francesa deve aumentar em relação a 2017 e a qualidade, embora alguns solos tenham sofrido muito com granizo na primavera e mofo. “a videira, ela ama o sol”: 
Bernard Farges, enólogo, presidente do sindicato de vinhos de aoC Bordeaux e Bordeaux supérieur, a seca e a onda de calor que ferem outra produção agrícola na França 
agora são bastante bom para vinhas.
 o ministro da agricultura, stéphane Travert, disse na segunda-feira, 6 de agosto, durante uma entrevista por telefone, que a produção esperada de vinhos em 2018 
estava “aumentando em comparação com a média” e que “a qualidade deveria estar no ponto de encontro”. . desde que a seca não durar até a colheita. Caso contrário, 
pode haver “um efeito de baixa nos volumes”, disse stéphane Travert.
 “está chovendo nesta primavera, em quase todas as bacias vitícolas, particularmente no sul (...) a videira não sofre com a seca hoje”, acrescenta Bernard Farges. “Mas 
se tivéssemos temperaturas como agora por três semanas, sim teríamos dificuldades com altas concentrações, acelerações na maturidade, desequilíbrios que poderiam surgir 
na constituição das uvas”.
SECA, mILDIO, TORmENTAS: A EqUAçÃO PRESENTE NA SAFRA DE 2017 - em Bordeaux, dois outros problemas este ano: 10.000 hectares de vinhas foram danificadas 
pelo granizo desde o final de maio em Langon, sauternes, Médoc do sul e uma outra parte do Medoc, Blaye, Bourg ... que reduzirá consideravelmente o volume de de 
produção nos vinhedos.
 além disso, o mofo desenvolveu-se “em todo o território da vinha de Gironde”, de acordo com Bernard Farges, após uma precipitação excepcional em maio e junho. 
o mofo afetou outras regiões. os mais expostos são os vinicultores orgânicos. É impossível para eles recorrer a fungicidas químicos para se livrar do fungo que apodrece nas 
folhas e galhos.
 Como resultado, o calor se torna um aliado para o fungo seco. Laurent Herlin, enólogo bio instalado em 2009 em Bourgueuil (indre-et-Loire), mesmo na seca “não 
conseguiu eliminar o mofo”, causado pela combinação de “fortes chuvas em junho e calor, que criam uma atmosfera tropical “. “se continuar, pode se tornar catastrófico”, 
diz ele.
 além de Champagne e alsácia, onde a colheita é planejada para ser mais “cedo”, de acordo com a associação dos Produtores de Champagne-ardenne e Produtores 
de vinho da alsácia, o calor não parece ter avançado muito cedo na data das operações. em Fitou, no sudoeste, um dos primeiros vinhedos a abrir os trabalhos nesta terça-
feira, 7 de agosto, começou duas semanas depois da temporada anterior.
COLHEITA DE 2018: VINDImA COmEçA HOJE
na alsácia, começará a colheita por volta do dia 20 de agosto. “até agora tudo está indo bem no geral, o estado de saúde é excelente, maturação prossegue normalmente, 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/vins-italie-premier-producteur-europeen-de-vin-commence-ses-vendanges%2C4598067.asp
https://www.larvf.com/vins-italie-premier-producteur-europeen-de-vin-commence-ses-vendanges%2C4598067.asp
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é de uma safra de amadurecimento mais cedo. então não seria contra um pouco de água”, explica Frédéric Bach, diretor da associação de enólogos da alsácia.
 no Languedoc, a data prevista para o início da colheita não mudou: entre 15 e 20 de agosto para as uvas brancas e início de setembro para as uvas tintas. nas 
Cotes-du-Rhône, a colheita chegará nas datas habituais depois de um início tardio da estação por conta das abundantes chuvas da primavera. “Tivemos uma primavera 
excepcionalmente chuvosa que favoreceu o desenvolvimento de mofo e agora a seca. É muito complicado e incomum ter esses dois fenômenos no mesmo ano”, diz Romain 
Blanchard agricultor perto de aix-en-Provence.
 o Beaujolais, que acumulou falhas climáticas nos últimos anos (geada, granizo,...), é quase surpreendido ao anunciar uma colheita “normal” em quantidade. “Faz 
muito tempo desde que isso aconteceu de uma forma justa para todos os produtores de vinho”, disse o Comite inter-Beaujolais.
 na Borgonha, a data de início da colheita está atualmente definida entre 25 de agosto e 5 de setembro. as uvas não estão prontas. “eles precisam de duas a 
três semanas”, segundo Thiébault Huber, presidente da Confederação de apelações e enólogos da Borgonha (CaVB). “Mas pode ir muito rápido, se ocorer apenas uma 
tempestade, com 20 mm de chuva”. Leia mais em: https://www.larvf.com/vin-vendanges-recolte-quantite-chiffres-chaleur-climat-canicule-resultat-qualite-
maladie-mildiou,4598047.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – com aFP – 07/08/2018).

qUAL A INFLUêNCIA DO TAmANHO DAS BOLHAS NO SABOR DO CHAmPAGNE? 
 Pesquisador afirma que o diâmetro das borbulhas tem relação com a qualidade do mais famoso espumante do mundo. o que faz com que um Champagne tenha um 
melhor sabor do que outro? o tipo de uva? o tempo de maturação sobre as leveduras? o terroir? nada disso, o tamanho das borbulhas. Pelo menos é o que afirma o professor 
Gérard Liger-Belair em um estudo da universidade de Reims, na França. segundo sua pesquisa, bolhas maiores, com 3,4 mm de diâmetro, aumentam dramaticamente a 
liberação de aerossóis no ar da taça. isso significa que importantes compostos aromáticos e de sabor são lançados para os degustadores através do nariz.
 “esse resultado é surpreendente, pois mina a crença popular de que quanto menor as borbulhas, melhor o Champagne. Bolhas menores são as piores em termos de 
liberação de aromas”, afirmou o pesquisador. Cerca de 1 milhão de bolhas, em média, formam-se na taça e elas podem variar de 0,4 a 4 mm de diâmetro. no entanto, 
a viscosidade da bebida e da taça influenciam no seu tamanho. “dessa forma, mostramos que diminuir a viscosidade do Champagne pode melhorar a evaporação. esses 
resultados pavimentam o caminho na direção de ajustar a difusão dos aromas da bebida”, completa o pesquisador. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/
artigo/qual-influencia-do-tamanho-das-bolhas-no-sabor-do-champagne_11233.html  (Fonte – Revista adeGa – Redação – 10/08/2018).

COLOCAR GELO NO VINHO é “SACRILéGIO”? 
 Pode ou não pode? e como resfriar o vinho na taça sem necessariamente colocar gelo. na antiguidade, algumas das primeiras leis relacionadas ao vinho giravam em 
torno da adição de água na bebida. sim, havia punições severas para quem fosse pego colocando água no vinho. essa ideia de que água e vinho não devem ser misturados 
foi ainda mais forte durante a idade Média, quando o consumo de vinho podia ser considerado mais saudável do que o de água, pois esta última, geralmente, estava 
contaminada e podia causar doenças.
 Mas, convenhamos, já deixamos esses tempos de ciência ainda incipiente para chegarmos a épocas muito mais tecnológicas, onde a higiene manda. ainda assim, 
quando se fala em água no vinho muitos ainda alardeiam: “sacrilégio!” será mesmo? Colocar um gelinho no vinho quando ele está quente, faz mal?
 se quisermos ser puristas, sim, colocar gelo no vinho é um problema e é fácil entender o porquê. a água vai diluir os sabores, mudar o equilíbrio da bebida, dificilmente 
ela ficará tão boa quanto se consumida sem essa interferência. “Mas mesmo se o vinho estiver ‘quente’ não posso usar gelo?” Prefira outras formas de refrescar a bebida, 
como, por exemplo, um balde de gelo, ou ainda aqueles “gelos plastificados”, ou mesmo uma uva congelada. assim a bebida resfria sem diluir.
 “Mas não posso colocar gelo nem mesmo quando o vinho está ‘quente’ e é muito alcoólico?” a ideia de diluir o vinho com gelo para “suavizá-lo” dificilmente trará 
um bom resultado. se o produtor quisesse que seu vinho fosse diluído, ele mesmo teria dado um jeito de diminuir o volume de álcool e os taninos. se você está diante de 
um vinho que não está lhe agradando em um dia de calor na piscina, é porque provavelmente não escolheu o vinho certo para a ocasião.
 Contudo, há sim vinhos em que uma pedrinha de gelo é bem-vinda. Cada vez mais produtores estão criando rótulos pensados para serem degustados refrescados 
com gelo, os ditos “ice” (favor não confundir com ice Wine). esses vinhos (geralmente espumantes, brancos e rosés) são feitos para receber gelo e, acreditem os céticos ou 
não, ficam bem melhor com esse “ingrediente”.
 Portanto, se quiser colocar uma pedra de gelo na taça, prefira esse tipo de vinho. Para os outros, tente refrescar de outra forma menos “intrusiva”. ou então, 
prepare uma sangria ou um clericot. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/colocar-gelo-no-vinho-e-sacrilegio_11223.html  (Fonte – Revista adeGa 
– Redação – 10/08/2018).

CALENDáRIO LUNAR PARA ENÓFILOS
 segundo ele, os vinhos têm melhor sabor de acordo com as fases da lua. enquanto pipocam mundo afora produtores que se convertem à filosofia biodinâmica na 

https://www.larvf.com/vin-vendanges-recolte-quantite-chiffres-chaleur-climat-canicule-resultat-qualite-maladie-mildiou%2C4598047.asp%20
https://www.larvf.com/vin-vendanges-recolte-quantite-chiffres-chaleur-climat-canicule-resultat-qualite-maladie-mildiou%2C4598047.asp%20
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/qual-influencia-do-tamanho-das-bolhas-no-sabor-do-champagne_11233.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/qual-influencia-do-tamanho-das-bolhas-no-sabor-do-champagne_11233.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/colocar-gelo-no-vinho-e-sacrilegio_11223.html
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produção de vinho, cada vez mais o “calendário lunar para enófilos” vai se tornando uma peça conhecida e debatida. segundo ele, os vinhos têm melhor sabor de acordo 
com as fases da lua. a teoria divide os dias em “dias de fruta” e “dias de raiz”. nos primeiros, em que o vinho seria melhor degustado, a lua estaria passando pelos signos do 
zodíaco que representam o fogo, como sagitário, aries e leão. nos outros, ditos “raiz”, a lua estaria passando pelos signos de virgem, capricórnio e touro, e seriam sentidos 
mais amargos. diversos produtores biodinâmicos possuem esses calendários em seus sites. no entanto, um estudo conduzido por cientistas da nova Zelândia e austrália 
resolveu tentar provar a teoria e “não encontraram evidências de que a degustação de vinho esteja associada ao ciclo lunar”. Para isso, o grupo recrutou 19 profissionais 
de vinho para provar, às cegas, 12 Pinot noir em quatro oportunidades, duas delas em “dias de fruta” e duas em “dias de raiz”. “Houve enorme variação, mas o dia da 
degustação não pareceu ter qualquer influência nos resultados”. a comunidade biodinâmica prontamente reagiu ao estudo, questionando os métodos. Leia mais em: 
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/calendario-lunar-para-enofilos_11231.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 11/08/2018).

COmO COmPRAR COm SEGURANçA SEm PROVAR O VINHO ANTES
 dicas para você comprar com segurança sem nunca ter provado um rótulo antes. Há um mar de rótulos para escolher. e agora? Quais referências você usa quando 
quer comprar um vinho que nunca provou? Pergunta para o vendedor da loja? Pergunta para os amigos? ou apenas vai em frente e “arrisca” o seu dinheiro naquele rótulo 
que você nunca tinha visto antes?
 a quantidade de vinhos no mundo é gigantesca. e a quantidade de vinhos presentes no mercado brasileiro também é imensa. ele é considerado um dos maiores 
mercados do mundo em quantidade de rótulos disponíveis. Você encontra desde chilenos até neozelandeses, passando por argentinos, australianos, franceses, italianos, 
portugueses, espanhóis, sul-africanos, israelenses, húngaros, búlgaros, gregos etc. a lista é tamanha que invariavelmente você vai se defrontar com algum rótulo que nunca 
provou antes. e, quando isso acontece, o que você faz?
 a maioria das pessoas, antes de se arriscar, costuma se apegar a algo familiar. não à toa muitos enófilos compram caixas e caixas de um rótulo quando acreditam ter 
encontrado alguma coisa preciosa por um valor compatível com o seu orçamento. É também por isso que as cartas dos restaurantes tendem a ter alguns nomes conhecidos.
Mas e quando não reconhecemos nada? ou então, quando não queremos optar pelas mesmas coisas sempre? Como fazer? É possível ter alguma “segurança” ao comprar 
uma garrafa sem nunca ter provado antes? Posso acreditar no vendedor da loja ou no sommelier do restaurante? em quem me fiar? ou devo simplesmente arriscar?
 Você não precisa necessariamente “apostar em um vinho” que não conhece. Há algumas formas de tentar “minimizar os riscos”, ainda mais se você estiver diante de 
rótulos mais caros. então, seguem algumas dicas.
Saiba onde buscar referências - Indicações independentes
 não há problema algum em ouvir os conselhos do vendedor da loja ou do sommelier no restaurante, pelo contrário. eles são profissionais que estão lá para lhe ajudar 
a ter a melhor experiência possível com seu vinho – afinal eles querem que você fique feliz e volte. Também é válido buscar outras referências, até mesmo apelar para um 
amigo que tenha gosto parecido com o seu. Que tal sites ou aplicativos de avaliação por usuários? É, sem dúvida, um ambiente democrático onde cada um pode dar a sua 
nota e fazer a sua crítica, mas dificilmente um parâmetro seguro para se basear. Você não encontrará em nossas páginas uma avaliação de automóveis, embora aqui todos 
saibamos dirigir. a melhor alternativa, portanto, são avaliadores independentes.
 nesse caso, fique atento, pois nem todo crítico de vinhos é independente como propaga. Muitos recebem mimos e agrados para postarem comentários sobre 
determinados vinhos ou produtores. Pior ainda, alguns são consultores contratados por importadores. sempre que possível, prefira, portanto, quem “deixa tudo às claras”, 
fazendo avaliações sérias. nós temos grande respeito por revistas como a inglesa decanter e guias como descorchados e Gambero Rosso, entre tantos. Modestamente, 
adeGa, há 150 edições definiu que nossos avaliadores não podem trabalhar nem prestar consultoria de vinho em produtores ou importadoras. além disso, indicamos até 
mesmo quando degustamos um vinho às cegas ou sabendo o que estamos degustando. Também preferimos, sempre que possível, degustar em conjunto e não sozinhos, e 
em caso de divergência de mais de dois pontos na nota, optar por não publicar a avaliação.
Forneça dados a quem se propõe a lhe ajudar
 Mas se você está com pressa e não tem acesso a nenhuma outra fonte de informação sobre o vinho que pretende comprar, não confie apenas no instinto. dê crédito 
ao vendedor. Mas, antes de simplesmente deixar que ele discorra sobre as qualidades daquele rótulo em que você está interessado, dê a ele algumas informações sobre o 
que espera encontrar.
 sim, tente explicar o seu gosto, se prefere vinhos mais amadeirados, ou mais frutados, ou mais minerais etc. diga de que tipos de vinhos você gosta, essa informação 
pode ser crucial. Com ela, um bom vendedor poderá fazer comparações e apontar se aquele rótulo que você pretende comprar tem algo de semelhante ou não com o que 
você gosta de beber costumeiramente. Mais que isso, ele poderá explicar, em termos comparativos, se aquele rótulo, por exemplo, é mais ou menos tânico, mais ou menos 
frutado que o vinho que você deu de referência.
 Com base nessas informações e comparativos, você conseguirá ter uma ideia melhor do que lhe aguarda dentro da garrafa.
Veja como o crítico descreve o vinho - Valorize mais a resenha que a pontuação

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/calendario-lunar-para-enofilos_11231.html
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 Voltamos ao exemplo da busca por um hotel na internet. Como já dissemos, confiar apenas na pontuação nem sempre é uma boa alternativa. Um hotel, por exemplo, 
pode ter uma nota média alta, mas não ter um secador de cabelo no banheiro, o que para sua esposa pode ser crucial. ou seja, quem está procurando um hotel para atender 
algumas necessidades específicas (quase sempre o caso), vai precisar olhar, além das notas, as resenhas dos clientes.
 o mesmo vale para os vinhos. as notas podem ser, sim, a primeira referência – para avaliar o nível de qualidade –, mas você deve analisar a resenha para saber se 
o rótulo que pretende comprar tem as características que você deseja. aqui, vale a pena buscar avaliadores que não ficar elucubrando apenas sobre qualidades etéreas do 
vinho, mas apontam características mais “palpáveis”, como aromas e sabores, assim como possibilidades de harmonização ou ainda potencial de envelhecimento.
Procedência e afins - Confira como os vinhos estão acondicionados
 Às vezes, estamos diante de algo que parece uma oportunidade única, alguma oferta aparentemente irresistível. nessas horas, por mais coceira na mão que você 
tenha para comprar, é preciso ficar atento a alguns detalhes. Confira, primeiramente, o estado da garrafa. Veja se não há nada estranho. se o rótulo parece bem conservado. 
Veja ainda o ambiente. É um lugar muito quente? se for, talvez esse vinho esteja “cozido”. Confira a safra. É recente ou antiga? se for muito antiga, isso pode indicar um 
vinho que ficou esquecido e malconservado, daí a oferta. desconfie. Questione o vendedor. dê preferência a estabelecimentos reconhecidos. Peça nota fiscal. se o vinho 
apresentar algum problema, um lojista sério não verá problema em trocar a garrafa. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/como-comprar-um-vinho-
sem-nunca-ter-provado-antes_11225.html (Fonte – Revista adeGa - arnaldo Grizzo – 12/08/2018).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/como-comprar-um-vinho-sem-nunca-ter-provado-antes_11225.html
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