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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE jANEIRO

ABS-RIO-BARRA
VINHOS DE BORDEAUX

08 E 15 DE OUTUBRO - 19:30

Bordeaux é uma das mais renomadas 
e conceituadas regiões vinícolas do 
mundo, não só pela tradição e beleza 
de seus châteaux, mas também 
pela elevada tecnologia e a busca 
incessante pela qualidade de seus 
vinhos. Para aqueles que vão participar 
da viagem a Bordeaux, servirá como 
um avant-première; e para os que não 
poderão viajar conosco, será um belo 
tour virtual por essa magnífica região 
francesa e seus grandes vinhos.

Valor Individual: R$547,00 (sócio) e 
R$ 711,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-BARRA
RIOjA X RIBERA DEL DUERO

24/09/2018 - 19:30

numa palestra elaborada por Francisco 
Brossard, serão apresentados vinhos de 
duas das mais prestigiosas regiões da 
espanha, expoentes da emblemática 
uva do país, a Tempranillo. no 
século XiX, Rioja teve forte influência 
de Bordeaux, cujos vinicultores 
procuravam alternativas à sua terra 
devastada pela Philloxera. Herdaram 
deles o amadurecimento em barricas 
que tanto caracteriza os vinhos da 
região, a mais tradicional da espanha. 
ainda no mesmo período, Ribera del 
duero teve sua importância revelada 
por seu vinho ícone, o Vega sicília. 
Mas somente ao final do século XX sua 
produção foi valorizada e amplamente 
difundida. Para esta dupla degustação, 
teremos vinhos dos diferentes níveis 
de envelhecimento: crianza, reserva e 
gran reserva.

Valor Individual: R$294,00 (sócio)  
R$382,00 (não sócio) Parcelamento no 
cartão
Inscrição: (21)2421-9640|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

SãO PAULO

SBAV-SP
VINÍCOLAS DIFERENCIADAS DA 
ALEmANHA

02/10/2018 - 20:00

no próximo dia 2 de outubro, a 
importadora Weinkeller estará na 
sbav-sP para apresentar alguns de 
seus rótulos especiais de vinícolas 
diferenciadas nas da alemanha. Você 
terá a oportunidade de conhecer 
vinhos especiais, garimpados com 
todo cuidado para mostrar o que a 
alemanha tem de melhor.

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

ABS-SP
CURSO DE INTRODUçãO AO 
mUNDO DO VINHO / INTRODUçãO 
AO mUNDO DO VINHO

ÍNICIO 01/10/2018 - 20:00
AULAS: OUTUBRO - 01, 08, 15, 22, 

29 E NOVEmBRO - 05, 12, 26

“o Vinho e seus Fundamentos”, é o 
mais abrangente e completo curso de 
introdução ao mundo do vinho. Curso 
especialmente formatado para leigos 
ou amadores que desejam ampliar 
seus conhecimentos sobre o assunto. 
organizado em oito aulas semanais, 
com degustação de ótimos vinhos. Visa 
assim um consumo com qualidade e 
conhecimento. o curso aborda, de 
forma sistemática e didática, todos 
os principais tópicos relacionados a 
degustação e apreciação de vinhos - 
de sua história e importância social 
ao serviço do vinho em casa ou nos 
restaurantes. são analisadas também 
questões como a importância da 
viticultura para a qualidade do vinho, 
o processo de vinificação de brancos, 
tintos e espumantes, a relação entre 
vinho e saúde, os cuidados na guarda 
e armazenamento dos vinhos e ainda 
os fundamentos da harmonização 
entre vinho e comida. 

Valor Individual: R$1.060,00 (à 
vista) ou em até 18 vezes no cartão 
(terá juros do Pagseguro) 
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-SP
A ALSACE E SEUS BRANCOS DE 
PERSONALIDADE ÚNICA

26/09/2018 - 20:00

embora também produza tintos à base 
da Pinot noir, a alsace é essencialmente 
uma região de vinhos brancos, a 
começar por seus Riesling, quase tão 
famosos aqui como do outro lado 
da fronteira, na alemanha, à qual já 
pertenceu. Com ela, brilham também a 
Gewürztraminer e, em menor escala, a 
Pinot Blanc e a Muscat. na degustação 
da próxima quarta-feira, dia 26, 
teremos oportunidade de explorar as 
múltiplas facetas dessa região vinícola 

encantadora e de personalidade única, 
pela convivência, hoje pacífica, entre 
duas culturas distintas: a francesa e 
a alemã. Para apresentar esse painel 
sobre os brancos alsacianos, Gustavo 
andrade de Paulo, grande admirador e 
profundo conhecedor dos vinhos dessa 
região, que já visitou em mais de uma 
oportunidade. não perca e inscreva-
se logo!

Valor Individual: R$95,00 
(associados) e R$80,00 (associados 
participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br
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DEGUSTAçãO PREm1Um WINES – VINHOS DA NOVA ZELÂNDIA
25/09/2018 - 20:00

Márcio oliveira, editor da Vinotícias, conduzirá uma degustação na sede da PReM1UM, 
em Belo Horizonte, ocasião em que os participantes terão a oportunidade de provar 
vinhos de diferentes regiões da nova Zelândia. imperdível! 

Serão degustados: aTa RanGi sauvignon Blanc 2016 i PeGasUs BaY Riesling 2012 i 
neUdoRF Moutere Pinot noir 2007 i BURn CoTTaGe Pinot noir 2015 i BRooKFieLds 
Gold Label Cabernet sauvignon/Merlot 2009 i sTonYRidGe Larose 2002

Local: sede da PReM1UM - endereço: Rua Professor estevão Pinto, 351, serra.

Informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 99122-6170 com norah ou (31) 
99112-7512 com Pollyana. 

VALOR: R$290,00 - PAGAmENTO ANTECIPADO Cancelamentos com efetiva devolução 
do dinheiro serão aceitos até 72 horas antes do evento.

os vinhos degustados terão desconto de 20% dentro da mesma semana. desconto não 
cumulativo com outras promoções.

VAGAS LImITADAS A 10 PARTICIPANTES.

BELO HORIZONTE
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BELO HORIZONTE

CONVIVIUm SAPORE D´ITÁLIA
28/09/2018 - 20:00

aproveitando para brindar a entrada da Primavera, nada melhor do que realizar mais 
um dos nossos encontros de 2018, com novos e antigos amigos e compartilhar uma taça 
de vinho e uma boa conversa no Convivium sapore d´itália, com um buffet preparado 
especialmente para o evento!
Entradas: - Burrata al pesto de basílico, servido com cesto de pães. - Rodada de 
bruschettas ao pomodoro e parmesão tipo grana.
Pratos: - Pappardelle al ragù toscano ou - Tagliatta di manzo (carne bovina) ai funghi, 
servido com risotto trufado. ou - Filetto de pesce (badejo) grelhado, servido com fettuccine 
ao pomodoro.
Sobremesa: - Panna cota com coulis de frutas vermelhas. ou – Tiramisù.

Local: SAPORE D´ITALIA – Rua Mestre Luiz, 64 - são Pedro i Tel.: (31) 3018-4585.

VALOR: R$100,00 (taxa de serviço inclusa)
Inscrições com marcio Oliveira – WhatsApp: 98839-3341 ou pelo Email: 
molivierbh@gmail.

TRAGA SEU VINHO COm O TEmA DE “CELEBRANDO A PRImAVERA COm VINHOS 
ITALIANOS” PARA COmPARTILHAR COm OS AmIGOS. – 1 GF POR PARTICIPANTE. 
SUGESTãO DO VALOR mÍNImO DO VINHO: R$ 70,00.
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DÁDIVAS PINOT NOIR 2011 – ENCRUZILHADA DO SUL – RIO GRANDE DO SUL – 
BRASIL 

 a Lidio Carraro é uma vinícola boutique de propriedade familiar, de descendentes de imigrantes italianos que se 
dedica no ramo da viticultura há mais de cinco gerações. a Lídio Carraro elabora vinhos sem a utilização de barricas de 
carvalho, mas curiosamente seus vinhos parecem ter sido maturados na madeira.

Notas de Degustação: cor clara e típica da Pinot noir, num vinho límpido. Mostra boa evolução na taça e no nariz, com 
notas de framboesas e cerejas, rosas, especiarias e algo de couro, mostrando boa complexidade. na boca revelou boa 
intensidade, vivo, taninos macios, boa persistência e estrutura.

Guarda: evoluiu muito bem nestes 7 anos. estava no ponto!

Reconhecimentos: 17 pontos na avaliação do site Jancis Robinson / 91 pontos na decanter Magazine, por steven spurrier 
/ Venceu vinhos franceses, ingleses e argentinos em degustação às cegas realizada pela sabores de Baco, e foi o 1º 
colocado no ranking dos vinhos avaliados.

Notas de Harmonização: Perfeito para acompanhar Queijos como Camembert e Brie. Terrines e Rilletes. Risotos e Carnes 
grelhadas. Um vinho muito versátil, como os Pinots costumam ser!

Temperatura de Serviço: 15 a 16ºC.

Onde comprar: em BH: Trouxe da Visita que fiz a Vinícola.

 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

www.premiumwines.com.br/
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ALmANEGRA PINOT NOIR 2016 – mENDOZA – ERNESTO CATENA/TIkAL – 
ARGENTINA

 o vinhedo localizado a 1.300 metros de altitude em Tupungato, com grande amplitude térmica entre o dia e a noite, 
permite que a Pinot noir seja colhida perfeitamente madura nesta região de Mendoza. Procurando manter a delicadeza da 
Pinot, apenas 50% do vinho é maturado em barricas de carvalho francês, sendo o restante vinificado em em cubas de aço. 
Uma boa surpresa em se tratando de Pinots do novo Mundo. os vinhos almanegra fazem “mistério” de seu corte, mas este 
é 100% Pinot noir.

Notas de Degustação: Cor um pouco mais intensa, com um rubi límpido. aromas de cerejas, rosas, couro e terra molhada. 
Paladar mais concentrado, com taninos presentes, mas que não incomodam. Boa acidez, estrutura e equilíbrio, com boa 
persistência.

Guarda: a guarda recomendada é por 5 anos, mas já pode ser bebido.

Notas de Harmonização: pratos à base de aves de carne escura, pato, massas, risotos e carnes leves.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

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

www.mistral.com.br/
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HUNTER´S PINOT NOIR 2011 mARLBOROUGH – NOVA ZELÂNDIA

 a Hunter`s foi uma das primeiras vinícolas de Marlborough a conseguir projeção internacional com seu impecável 
sauvignon Blanc. Logo na primeira safra (1982), o Hunter`s sauvignon Blanc ganhou seis medalhas no concurso nacional 
de vinhos e em 1986 ocupou o primeiro lugar no sunday Times Wine Festival, de Londres, colocando a vinícola e a nova 
Zelândia no mapa mundial de vinhos. Todos os vinhedos da Hunter`s são trabalhados sob certificação de sustentabilidade. 
Técnicas de manejo sustentável são aplicadas em todas as parcelas, usando irrigação, controle de pragas, de ervas daninhas 
e de doenças, cuidadosamente monitorados, para produzir frutos de qualidade superior com real integridade ambiental. o 
seu Pinot noir é muito representativo de Marlborough, além do Riesling e do Chardonnay.

Notas de Degustação: Cor rubi límpida, sem denotar grande evolução. aromas ricos de ameixa madura, frutas vermelhas 
e notas sutis de terra molhada e cogumelos. Paladar de frutas escuras, com notas de especiarias doces provenientes do 
carvalho. Rioc e persistente, com taninos macioa, de médio corpo. Um vinho agradável e fácil de beber.

Guarda: Já está pronto. a guarda recomendada é por 10 anos.

Notas de Harmonização: : pratos à base de aves de carne escura, pato, massas, risotos e carnes leves. Terrines de carne 
de lebre, javali.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

Onde comprar: em BH: PREmIUm - Rua estevão Pinto, 351 - serra - 31 3282-1588 i em sP: PREmIUm - Rua apinajés, 1718 - sumaré 11 2574-8303.

www.premiumwines.com.br/
www.premiumwines.com.br/
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 “a descoberta de um novo manjar causa mais felicidade ao gênero humano que a descoberta de uma estrela”. Brillat-savarin

 Jean anthelme Brillat-savarin foi advogado, juiz, político e cozinheiro francês. ele acreditava na importância do gosto das coisas, e cunhou esta máxima 
que se aplica a ele próprio com perfeição. encarada por muitos como a bíblia dos epicuristas e gastrônomos, o livro A Fisiologia do Gosto é uma obra clássica, 
inusitada e repleta de aforismos, que aplica contornos científicos ao ato de bem comer. Publicada originalmente em 1825, a dois meses da morte do seu autor, 
o livro se reveste de uma carga de seriedade que, em outros momentos, dá lugar a passagens engraçadas. 
 a obsessão de Brillat-savarin por comida fez com que ele se afogasse em livros na busca da explicação ideal e científica para a cultura da mesa. o livro 
inclui poucas receitas, mas descreve muitos costumes, regras de etiqueta e até dicas de pratos afrodisíacos cobertos por caras trufas, que já eram comuns em 
sua época (1755-1826. na época a regra já ordenava: comer sim, mas mantendo a forma. ou seja, nada de dormir muito, exercitar-se pouco e comer em 
excesso.
 Certo é que a gastronomia acompanha-nos e sustenta-nos desde o nascimento até à morte. É ela que nos aumenta as delícias do amor, a confiança da 
amizade, que desarma a ira e facilita os tratos e nos oferece, no curto trajeto das nossas vidas, o único prazer que, não sendo seguido de fadiga, nos revigora 
todos os outros. e como a coluna trata de vinhos, nada melhor do que falar sobre a harmonização de vinhos e comidas, valorizando o sentido do gosto, numa 
justa homenagem a Brillat-savarin.
 Por ser uma bebida versátil, com grande diversidade de aromas e sabores, o vinho é um excelente acompanhamento para comidas. na realidade, quando 
bem harmonizados, propiciam maior prazer juntos do que degustados separados. o assunto em si gera controvérsias, uma vez que gosto é algo subjetivo, mas 
há algumas regras básicas que podem garantir o sucesso de uma boa refeição.
 Há critérios técnicos, regras básicas, tradições e culturas regionais, mas em tudo isto o conceito fundamental é ter bom senso, criando equilíbrio entre a 
comida e o vinho. o equilíbrio pode ser obtido pela semelhança ou pelo contraste entre as características do prato e do vinho.

Entre as dicas de harmonização pela semelhança, podemos citar: 
1)- Vinhos com aromas discretos vão bem com comida pouco condimentada; 
2)- Vinhos com aromas potentes vão bem com comida com boa potência de aromas; 
3)- Vinhos jovens e frutados vão bem com pratos simples; 
4)- Vinhos de guarda e evoluídos vão bem com pratos refinados; 
5)- Vinhos leves vão bem com pratos com molhos magros; 
6)- Vinhos mais estruturados vão bem com pratos de molhos suculentos.
 em alguns casos a harmonização entre o vinho e comida pode se dar por contraste ou oposição. Por exemplo, o açúcar atenua a acidez; a acidez atenua a 
gordura, e a untuosidade atenua o tanino. exemplo clássico é o Foie Gras e o sauternes. neles a untuosidade e o salgado do fígado de ganso são compensados 
pela acidez e doçura do vinho. 

Para não errar, listamos algumas regras básicas: 

1)- Entradas e Saladas: saladas com Vinagre – prefira água; Carpaccio – espumantes, rosés ou tintos leves; ostras – Chablis, sancerre, espumante, 
Champagne; salmão Fresco – Brancos da uva Chardonnay ou Riesling; salmão defumado – Brancos da uva Riesling, Viognier, Poully Fume; Presunto Cru – Jerez 
Fino ou um tinto frutado (Barbera, dolcetto); Presunto e embutidos – Beaujolais Villages, Pinot noir; Mortadela – Lambrusco seco.

O SENTIDO DO GOSTO
POR mÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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2)- Peixes e Frutos do mar: Bacalhau – Brancos passados pelo carvalho ou tinto jovem; Frutos do Mar – Brancos leves secos sem passagem por madeira; 
Peixes Leves – Brancos secos leves; Peixes com Creme de Leite – Brancos secos médios a encorpados; sushi / sashimi – espumante brut, Prosecco, Champagne; 
Truta – Brancos secos de médio corpo (Chablis, Riesling). 

3)- Aves: Coq-au-Vin – Bourgogne estruturado, Pinot noir do novo Mundo; Pato – Tintos de médio a bom corpo (Bourgogne, Cote du Rhône, shiraz); Pato com 
Laranja – Branco de perfil aromático; Perdiz Recheada – Bourgogne tinto. 

4)- massas: Pizzas e Massas com Molho ao sugo – Tinto leve a médio (Valpolicella, Chianti); Massas com Frutos do Mar – Branco leve ( sauv. Blanc, Pinot Grigio). 

5)- Carnes: Caça – Bourgogne tinto; Cassoulet – Provence Tinto, Cote du Rhône, Cahors, Vacqueyras; Coelho – Tinto de médiocorpo; Cordeiro – Bordeaux tinto, 
Rioja, Cabernet sauvignon novo Mundo; Fígado – Tinto leve, Vinhos jovens (Beaujolais, novello); Fondue – Tinto de médio corpo (Bourgogne, Merlot); Porco – 
Branco suave ou Tinto leve; steak au Poivre – syrah ou shiraz; Vitela – Branco médio corpo, Rosé ou Tinto leve. 

6)- Queijos: Brie, Camembert – Brancos Médios, Tintos leves a médios(Merlot); Fondue de Queijo – Riesling, Brancos secos; Queijo de Cabra – Branco seco leve 
(sancerre, sauvignon Blanc); Roquefort, stilton, Gorgonzola: Porto, Madeira ou Branco doce.

7)- Sobremesas: Cheesecake, Cremes – Brancos doces, sauternes, Muscat de Riversaltes; Chocolate – Banyuls, Porto, Madeira; Creme Brulée – sauternes, 
Muscat, Jurançon; nozes, amêndoas – Porto Vintage ou Tawny; Tortas de Frutas – Branco suave. 

 ao final de uma boa refeição, regada com uma boa harmonização, certamente relembraremos Brillat savarin com seu aforismo: -“diz-me o que comes, 
dir-te-ei quem és”.  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

“Um DIA PARA CELEBRAR O VINHO DO PORTO” - POR jORGE LUCkI
VALOR ECONômICO - 21/09/2018

 instituído em 2014, celebra-se em 10 de setembro o dia internacional do Vinho do Porto. Foi precisamente nessa data, em 1756, que foi criada aquela 
que é considerada a região vitivinícola demarcada e regulamentada mais antiga do mundo, o alto douro Vinhateiro. Uma série de eventos têm sido organizados 
anualmente para comemorar a data, mobilizando sobretudo a cidade do Porto e a região do douro, mas este, de 2018, foi especial: celebrava-se 2016 como 
“ano Vintage Clássico”, fato que ocorre quando a maioria dos produtores decide declarar seu Porto mais importante como Vintage, o que se dá normalmente 
18 meses depois da vindima.
 Considerar o Vintage como o “rei” dos vinhos do Porto é uma forma de reverenciar a natureza e agradecer pela dádiva. a conjunção ideal de clima com 
solos únicos e apropriados - em geral, isso não ocorre mais do que três vezes por década - oferece condições para se alcançar um vinho aristocrático e vigoroso, 
que reinará soberano por dezenas de anos, ao longo dos quais ele vai perdendo lenta e gradualmente a impetuosidade que o caracteriza no início, dando 
lugar à elegância. o produtor, por sua vez, deve saber respeitar e dar valor à oferenda, classificando o vinho como Vintage apenas quando ele de fato merecer 
a distinção. eventuais abusos, de qualquer forma, são controlados pela competente e insuspeita Câmara de Provadores, comissão que integra o instituto dos 
Vinhos do douro e do Porto (iVdP), que prova todas as amostras antes dos lotes serem comercializados, tendo o poder de vetar a denominação.
 atendidos certos parâmetros, nada impede que haja um ou outro Vintage em anos não consensuais. Quando um alto patamar de qualidade é generalizado, 
permitindo que a grande maioria dos principais produtores se preste a declarar Portos Vintage, o ano é considerado “clássico”. É o que, anteriormente a 2016, 
aconteceu em 2011 - o último a ser declarado -, 2007, 2003, 2000, 1997 e 1994.
 a declaração de um Vintage é sempre ocasião especial, conduzida com pompa pelas casas produtoras. até por isso, há certo pudor em lançá-lo com 
frequência, ainda que condições particulares do vinhedo - como localização e idade avançada das vinhas - permitissem alcançar um padrão que o fizesse 
merecedor da classificação. assim, grupos importantes de vinho do Porto costumam guardar sua marca principal para os anos “clássicos”, comercializando os 
que não atingem o patamar exigido com a denominação de uma de suas propriedades, como faz a Graham’s, que coloca no mercado o Quinta do Vesúvio, e 
a Taylor’s, com o Quinta de Vargellas.
 no fundo, são vinhos que refletem conceitos diferentes de elaboração de Porto: tradicionalmente, os Vintages das grandes casas (os “clássicos”) são 
elaborados a partir de uma extensa gama de vinhos provenientes de vinhedos distintos, utilizando-se, para tanto, da arte ancestral que tem por base o 
talento de mesclar diferentes origens, implicando um produto mais rico e complexo. essa diretriz sempre foi defendida pelos ingleses, grandes conhecedores e 
consumidores de Portos, relegando os Vintage “single quinta” (de um vinhedo) a posição secundária. a única concessão era ao Quinta do noval, elaborado só 
com uvas de sua magnífica propriedade, situada no nobre Vale do Pinhão, um afluente do douro, de onde sai, também, o mais raro, caro e almejado vinho do 
Porto, o Quinta do noval nacional.
 em 2016, 63 casas declararam Vintage, superando em número a de 2011, que teve 50 nominações. Um dos principais eventos organizados pelo iVdP 
para o dia do Vinho do Porto deste ano foi justamente uma prova reunindo cerca de 40 Vintages 2016, realizada num dos salões do imponente edifício de 
formato em espiral no novo terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, nos arredores da cidade do Porto. os vinhos de fato impressionam pela concentração, 
potência e fruta, destacando-se, na minha opinião, o Graham’s (distribuído no Brasil pela Mistral), o Taylor’s (Qualimpor), e o noval (adega alentejana), vindo 
logo abaixo o Fonseca (decanter), o Ferreira (inovini) e o sandeman (Zahil). entre os de produtores, o Quinta do Vale Meão (Mistral), Pintas e Passadouro (ambos 
pela adega alentejana). embora seja muito cedo para comparações, a impressão é que os 2016 são mais frutados e estão mais abertos do que os 2011 na 
mesma época... Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5866697/um-dia-para-celebrar-o-vinho-do-porto#

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/5866697/um-dia-para-celebrar-o-vinho-do-porto%23
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“A TINTA NEGRA E A OUSADIA DA mADEIRENSE DIANA SILVA”- POR PEDRO GARCIAS
FUGAS - 22/09/2018

 no mundo dos vinhos, ser primo, filho, tio, pai ou mãe de alguém reconhecido ajuda muito, nem que seja ao ego. não admira, por isso, que haja até quem use o 
nome da mulher para ser mais notado.
 do mesmo modo, fazer vinhos de uma variedade que é mãe, filha ou prima de outra casta famosa também pode ajudar a vender. a tinta da Barca, por exemplo, é 
uma casta pouco conhecida, até mesmo onde está mais presente, no douro. Mas saber que é filha da Touriga nacional já nos faz encará-la de outra maneira, o que pode 
explicar também o interesse que tem despertado junto de alguns enólogos durienses.
 Vem isto a propósito da Tinta negra, a casta mais plantada na Madeira e que há quem afirme ser prima da estelar Pinot noir. durante muito tempo, a Tinta negra 
foi também chamada de Tinta negra Mole, suscitando equívocos que tardam em desaparecer, dada a existência de uma outra variedade com o nome de negra Mole. Tinta 
negra e negra Mole são duas castas diferentes. a primeira abunda na Madeira, a segunda está a ressuscitar no algarve, onde tem grande tradição.
 a Tinta negra é a mesmíssima Molar de Colares, onde é usada para amaciar os vinhos da principal casta tinta da região, a muito taninosa Ramisco. na Madeira, 
a Tinta negra serviu durante muito tempo para acrescentar volume aos afamados fortificados, feitos, sobretudo com castas brancas (Malvasia, Verdelho, sercial, Bual e 
Terrantez). Com o quase desaparecimento destas variedades (primeiro pela filoxera, depois devido à pressão imobiliária), a mal-amada Tinta negra tornou-se hegemónica 
e converteu-se no seguro de vida dos produtores de Madeira. Tornou-se hegemónica porque é bastante resistente às principais doenças da vinha e, sobretudo, porque é 
altamente produtiva. Chega a produzir 30 toneladas por hectare, nas terras mais férteis da parte norte da Madeira.  Por produzir tanto, tem dificuldades em amadurecer - 
daí ter sido durante muito tempo o patinho feio dos vinhos Madeira. nos últimos anos - à falta de melhor, diga-se - começou a ser indultada e elevada a casta com grande 
potencial enológico, ao ponto de algumas companhias da Madeira já fazerem garbo de produzir vinhos fortificados só de Tinta negra, como são o caso da Barbeito, da 
Justino’s e da Madeira Wine Company. 
 o último passo na redenção da Tinta negra acaba de ser dado por uma jovem madeirense, diana silva, que, na colheita de 2017, decidiu fazer três vinhos tranquilos 
com esta variedade: um tinto, um rosé e um branco (ver provas de vinhos). É a primeira a engarrafar vinhos tranquilos de Tinta negra na Madeira. o nome da marca é 
também uma lança em África: ilha. os três vinhos foram apresentados publicamente no passado dia 13, em são Vicente.
 diana silva tem 33 anos e teve o primeiro contacto com o sector dos vinhos aos 18, num estágio que fez na Madeira Wine Company. Com formação em comunicação 
e turismo e em marketing de vendas, foi escanção em Lisboa, onde vive, e trabalhou como comercial com Rui Reboredo Madeira e Paulo Laureano, entre outros produtores. 
Há dois anos iniciou uma nova formação em enologia e em 2017 iniciou o seu próprio projecto, juntamente com o marido, Ricardo Gusmão, controler financeiro....Leia mais 
em: https://www.publico.pt/2018/09/22/fugas/opiniao/a-tinta-negra-e-a-ousadia-da-madeirense-diana-silva-1844522

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/2018/09/22/fugas/opiniao/a-tinta-negra-e-a-ousadia-da-madeirense-diana-silva-1844522
http://fugas.publico.pt
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“A POLÊmICA DAS ALHEIRAS PORTUGUESAS: LEVAm CARNE DE PORCO OU NãO ?” - POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SãO PAULO - COmIDA/VINHOS - 21/09/2018

 Receita foi inventada no século 15 por judeus recém-convertidos vigiados pela inquisição. Foi praticamente um conto de eça de Queiroz, três pessoas que gostam de 
falar de comida (e comer, por consequência) conversando largadamente nas poltronas, altas horas da noite. então, não lembro bem como, apareceu a palavra alheira. 
Já era madrugada, o vinho entorpecia os assuntos, mas a menção de alheiras despertou todos como um shot de café. a receita leva carne de porco ou não? Virou verdadeiro 
debate. Uma das pessoas, que tinha estado em Lamego e em Mirandela, onde estão as mais autênticas alheiras, segundo os portugueses, negava o porco com veemência. 
 outra, também: “é de pão”, dizia. este acaciano colunista e mais uma quarta presente, que até então não estava na conversa, defendiam com certeza total a presença 
porcina no embutido delicioso.
 era tarde demais para ligar para algum restaurante e tirar a teima —e eu queria as alheiras com quiabos e picles de cenoura feitas por Vitor sobral, chef da Tasca, 
Taberna e Padaria da esquina.
 Mas estávamos na casa de nina Horta, onde todos os livros estão disponíveis sobre qualquer coisa de gastronomia, mesmo que escondidos num socavão da escada. 
 Com custo me lembrei da maior autoridade, na minha opinião, em cozinha portuguesa: Maria de Lourdes Modesto. 
 Fomos ao livro, escrito naquela prosa lusitana tão gostosa, que começava com “prende-se o lume”, essas palavras que não usamos...

CASA PORTUGUESA - Rua Cunha Gago, 656, Pinheiros, tel. 3819-1987. de seg. a sáb., das 11h30 às 15h30

O BACALHAU E OS LARANjAS - a querela da alheira me fez comer bacalhau com um vinho laranja, o do Vasco Croft - o produtor Gravner prefere chamar de âmbar esses 
vinhos em que as cascas das uvas brancas permanecem longamente em contato com o mosto.
 acabei vendo que esta combinação soluciona uma discussão antiga: bacalhau com tinto ou branco? Como os vinhos laranja não são nada baratos, eu ainda recomendo 
brancos barricados.
 eles são aqueles em que a presença do carvalho se nota, pois acho que os taninos de muitos tintos incomodam o gosto peixoso do bacalhau. Mas, se tiver oportunidade 
de provar um laranja com bacalhau, funciona bem.

DESAFIO GOIABADA - nem tudo precisa ser combinado com vinho, repito. Mas tinha abertas garrafas de vinhos doces e uma lata de belíssima goiabada cascão de Ponte 
nova, Minas Gerais, que deveria ser declarada apelação de origem controlada goiabada, pela perfeição.
 Foi irresistível o desafio. Goiabada é doce que, por costume, se come com queijo. Um vinho doce com toque mineral, quase salino, foi a melhor resposta, como opinou 
uma participante.
 o vinho, um sauternes, fez papel do queijo. Preciso, agora, provar goiabada com xerez amontillado. Tudo é desculpa para brincar.

VINHOS DA SEmANA: 1. Freixenet Prosecco. 2. Fleur du Cap noble Late Harvest. 3. nederburg Winemaker´s Reserve noble Late. 4. Morandé Late Harvest.

Leia mais em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/09/a-polemica-das-alheiras-portuguesas-levam-carne-de-porco-ou-nao.
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/colunas/luiz-horta/2018/09/a-polemica-das-alheiras-portuguesas-levam-carne-de-porco-ou-nao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/09/a-polemica-das-alheiras-portuguesas-levam-carne-de-porco-ou-nao.shtml
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“ESCOLHER VINHOS NO SUPERmERCADO ‘” - NUNO GUEDES VAZ PIRES
REVISTA DE VINHOS - 24/09/2018

 diga-se o que se disser, a mais pura das verdades é que a esmagadora maioria dos consumidores adquire vinhos nas prateleiras dos supermercados. Vários fatores 
contribuem certamente para essa opção, entre eles, a maximização do escasso tempo disponível para compras no corre-corre do quotidiano, a comodidade de um local que 
concentra vários produtos (vinhos incluídos), a facilidade de estacionamento que regra geral está associada aos principais super e hipermercados, sem esquecer, claro, as 
imbatíveis campanhas promocionais – em desconto direto, com desconto em “cartão” ou enquanto acumulação de pontos.
 sublinhando este último e decisivo aspeto, importa perceber o real impacto que a campanha promocional de um vinho ou grupo de vinhos acaba por gerar. seja 
através de um folheto que nos é depositado na caixa postal, de uma mensagem de correio eletrónico ou de telemóvel, sempre que o preço de um determinado vinho nos 
agrada o apelo para o ir resgatar ao tal supermercado é quase imediato.
 Mas, neste mundo tantas vezes precipitado, importa ter alguma cabeça fria e capacidade de discernimento diante de uma prateleira de supermercado. É comum o 
barato sair caro e a ilusão dar lugar à desilusão. eis cinco sugestões a ter em conta na escolha de vinhos no supermercado:

1 - acompanhe-se sempre do folheto, email ou sms que divulga determinada campanha; por vezes, o que é difundido nem sempre está devidamente atualizado no ponto 
de venda.

2 - não fique admirado se aquele vinho que estava convencidinho que iria adquirir estiver indisponível. ou terá entretanto esgotado ou ainda será reposto. na dúvida, 
questione o funcionário responsável pela seção de bebidas e fique atento às datas das ditas campanhas. observe com atenção o estoque existente, até porque poderá 
encontrar outros excelentes negócios.

3 - Preste muita atenção ao ano de colheita da referência que pensa adquirir. Muitas vezes, as colheitas mais antigas surgem nas primeiras e segundas linhas das prateleiras, 
estando as mais recentes ao fundo. É uma estratégia inteligente de escoamento de produtos por quem vende, mas no caso de vinhos para o dia a dia é uma pequena ratoeira 
para o consumidor, que beneficiará sempre ao optar pelas colheitas mais próximas. e não se esqueça de transmitir essa mensagem a terceiros, no caso de pedir a alguém 
para efetuar as referidas compras.

4 - Um guia de bolso ou até uma aplicação de telemóvel (e são hoje cada vez mais as “app” disponíveis) poderão ser instrumentos preciosos para o ajudar na escolha, se 
estiver a navegar às escuras ou a sentir-se indeciso. infelizmente, pedir o aconselhamento aos funcionários resulta quase sempre em pouco mais que nada.

5 - Compare preços. nem sempre o valor de um vinho em promoção é entusiasmante ao ponto de preterir um outro rótulo, de qualidade superior. Há diferenças de preços 
que manifestamente não compensam. Lembre-se: um vinho menos bom pode prejudicar um momento; um bom vinho ajuda qualquer momento a revelar-se ainda mais 
memorável.

nuno Guedes Vaz Pires - É diretor da Revista de Vinhos e da eV-essência do Vinho.
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“BANDOL - OS GRAND CRUS DA PROVENCE“ - POR mARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO mULTImIDIA - 24/09/2018

 a Provence e Côte d´azur têm sua produção de vinhos dominada pelos rosados, de consumo imediato, leves, frescos e descompromissados. a excessão 
está em Bandol, uma das mais antigas denominações de origem dos vinhos da França, que produz grandes tintos (outra excessão é a aoC Bellet, com ótimos 
tintos, próxima a nice). Localizada junto ao mar, próxima a vila histórica de La Ciotat, onde está o primeiro cinema da história, Bandol é conhecida por 
seus potentes e longevos tintos, nos quais domina a casta Mourvèdre. em recente viagem, a região a BaCo visitou seus dois produtores de maior prestígio, 
verdadeiros Grand Crus privençais, a domaine Tempier e o Château de Pibarnon. outros nomes de que mercem atenção em Bandon são: Château Pradeaux, 
domaine Bunan, Château de la Rouvière, domaine de la Tour du Bon e domaine de Terrebrune.
Domaine Tempier - Fundada em 1834, a domaine Tempier (www.domainetempier.com - ainda sem representante no Brasil) tomou novos rumos quando Lucie 
Tempier se casou com Lucien Peyraud e recebeu de presentede seu pai esta propriedade. Lucie, mais comnhecida como Lulu é uma conhecida gastrônoma, com 
livros especializados na harmonização dos vinhos locais. Hoje aos 96 anos de idade ela se orgulha de não beber água... Lucien Peyraud é tido como o “pai de 
Bandol”, pois foi ele quem definiu junto a i.n.a.o. (institut national des appellations d’origines) as regras da a.o.C.Bandol, que viria a ser decretada em 1941.
 Com a morte de Lucien em 1996 quem está à frente da domaine é o talentoso enólogo daniel Ravier, que nos recebeu na propriedade para uma extensa 
prova, incluindo diversas amostras de tonél e safras antigas (veja adiante).
 o trabalho de Ravier é exemplar, desde os vinhedos. os cerca de 40 hectares da empresa estão em terraços pedregosos, em forma de anfiteatro, próximos 
ao mar. aqui quem reina são vinhas velhas, algumas de mais de 50 anos, da Mourvèdre, casta temperamental, que só rende bem em terroirs ensolarados e 
marítimos. Também estão plantadas Grenache, Cinsault, Carignan e syrah, e as brancas Clairette, Ugni Blanc, Bourboulenc e Marsanne.
 segundo Ravier seus vinhedos são orgânicos e biodinâmicos, embora não busque certificação, pois quer mater sua liberdade. Fazem seleção massal (não 
usam clones) e as leverudas são nativas (só no rosé são selecionadas). os tintos não amadurecem jamais em barricas, mas em grandes tonéis usados de 5 a 8 
mil litros, por 18 a 20 meses. as jóias da família são 3 crus excepcionais, chamados de La Migoua, La Tourtine e Cabassaou. Todos de vinhedos únicos de ao 
menos 40 anos de idade, em solo ariglo-calcário, que variam em sua composição, altitude e corte de uvas (veja mais detalhes nas provas que se seguem):
PROVAS: das amostras de tonel brilharam os crus da safra 2013, La Migoua, Cabassou e neste estágio inacabado, o que mais encantou foi o La Tourtine. no 
geral os vinhos tem todos um perfil rústico com taninos e acidez nervosos, cheios de personalidade.
Domaine Tempier branco 2012 - elaborado a partir de vinhas de cerca de 20 anos, com 60% Clairette, 18% Ugni Blanc, 19% Bourboulenc e 3% Marsanne, 
100% desengaçadas, com pré-fermentação pelicular a frio, malo-lática e amadurecimento em tonéis por 8-10 meses. Cor palha claro. aroma de médio ataque 
mais delicado, cítrico, lima, pera, grama cortada, ervas. Paladar macio, com textura macia, fresco, 13,5% de álcool. acidez muito boa. nota: 88 pontos
Domaine Tempier rosé 2013 - elaborado a partir de vinhas de cerca de 20 anos de idade, com 50% Mourvèdre, 28% Grenache, 20% Cinsault e 2% Carignan. 
Feito por pressurage direct com 5% de sangria, sem passagem por madeira, um terço do vinho faz a malo-lática, 50% do vinho faz maceração pelicular a frio. 
Cor de pêssego, mais escuro dos que os exemplares da Cõte de Provence. aroma não muito expressivo, mas personalíssimo, bastante floral e mineral, com 
de rosas secas, hibisco e giz. Paladar estruturado com uma fantastica textura, cremoso, com boa profundidade e boa acidez. são declarados 13,5% de álcool 
no rótulo, mas daniel Ravier me confidenciou que é bem mais. Final com agradável nota de amargor, gastronomico. Um dos melhores rosados que já provei. 
nota: 92 pontos
Domaine Tempier tinto 2012 - elaborado a partir de vinhas de mais de 40 anos, com 75% Mourvèdre, 14% Grenache, 9% Cinsault e 2% Carignan. aroma 
intenso e rico, com certa rusticidade dada por notas animais de couro, fruta doce, cassis, ervas da Provence, mineral terroso. Paladar encorpado, com taninos 
secantes, 14% de álcool, mas final muito elegante. nota: 91 pontos...
Château de Pibarnon - não foi fáci chegar neste Château sem um 4x4. a longa, estreita, inclinada e curvilínea estrada de terra que leva até o topo da Colline 
du Télégraphe, 300 metros acima do nivel do mar (que fica logo ali adiante), deixa qualquer um morrendo de sede. esforço recompensado. sede aplacada com 
uma vertical desde 1996 até 2012. Fundado em 1977, o Château de Pibarnon (www.pibarnon.com, representado no Brasil pela Zahil - www.zahil.com.br) tem 
seus 27 hectares de vinhedos em um terroir privilegiado. em forma de anfiteatro, estes são os vinhedos mais altos de Bandol, de solo argilo-calcário ideal para 
a Mouvèdre, em um microclima entre o mar e morros que protegem do forte vento Mistral. os métodos não diferem muito dos usados na domaine Tempier. 

www.pibarnon.com
www.zahil.com.br
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Com apenas 35hl/ha de rendimento médio, os vinhedos são organicos e e biodinamicos, mas sem certificação. as uvas são 30%-50% desengaçadas. após 
fermentado em inox o vinho amadurece em grandes tonéis usados por cerca de 18 meses. no geral os tintos, elaborados com 90% Mourvèdre e 10% Grenache, 
trazem todos os taninos, potência, longevidade e perfil aromático dos melhores Bandol, agregando uma elegância sem par na região.

PROVAS: 
Château de Pibarnon rosé 2013 - elaborado com 60% Mourvèdre e 40% Cinsault. Um rosé de cor mais carregada, em tons de casca de cebola. aroma vinoso, 
frutado, com notas de marmelada, rosas, meloa madura e framboesas. Paladar encorpado, macio, largo, com 13,5% de álcool. excelente, em um estilo mais 
potente. nota: 88 pontos
Les Restanques de Pibarnon 2011- Feito com 70% Mourvèdre e 30% Grenache de vinhas mais jovens. Um vinho mais macio e mais acessível, feito para ser 
bebido jovem, embora possa ser guardado uns 5 anos. Rubi escuro violáceo, com o mesmo perfil dos demais tintos, só que bem mais leve e frutado. aromas 
de frutas negras, pimenta, especiarias. Fácil de beber, delicioso, realmente se encaixa na proposta. nota: 88 pontos
Château de Pibarnon 2012 - elaborado com vinhas de 45 anos de idade, com 90% Mourvèdre e 10% Grenache. aroma elegante, bastante floral, com frutas 
maduras, especiarias e típica nota animal. Paladar mais elegante edelicado que o 2011, macio, de médio corpo, 14% de álcool, com menos taninos e acidez. 
nota: 89 pontos
Château de Pibarnon 2011 - de cor granada-violáceo muito escura. Bem mais concentrado no nariz e boca que o 2012, mas ainda asssim com taninos doces 
(para o padrão de Bandol), com notas de violetas, ameixas, tipica nota de carne, salame, mineral terroso, 14% de álcool. nota: 92 pontos...

BOAS OPçõES DISPONÍVEIS NO BRASIL:

Bandol 2005, Domaine Sorin, Provence - França (Decanter, www.decanter.com.br). elaborado com 85% Mourvèdre, 10% syrah e 5% Carignan, fermentado 
em foudres, com 16 meses em barricas de carvalho francês. Grana- da escuro. Com aroma intenso e complexo, com muitas ervas aromáticas, couro, frutas 
secas, passas, muitas especiarias. Paladar encorpado e estruturado, com 13% de álcool, taninos finos e macios, com acidez equilibrada. está em um excelente 
momento para consumo, chegando ao seu auge em seu 10o ano de idade, ainda devendo se manter por mais alguns anos. nota: 91 pontos
Château Vannières 2007, Château Vannières, Provence-França (mistral, www.mistral.com.br). elaborado com 95% Mourvèdre e 5% Grenache, amadurecido 
em tonéis e barricas por 20- 24 meses. Muito escuro, quase opaco. aroma complexo, com notas de especiarias, couro, ce- rejas, ameixas, creme de cassis, 
cedro, pimenta. Paladar de bom corpo (sem exageros), macio, com taninos finos, 15% de álcool e acidez mui- to boa. excelente, tem equilíbrio e estrutura para 
longa guarda. nota: 92 pontos
Bandol 2010, Hecht & Bannier, Provence- França (Vinci, www.vinci.com.br). elaborado com 80% Mourvèdre e 20% de Grenache e Cinsault, com 20 meses 
em foudres. Cor rubi violácea muito escura. aroma intenso e frutado, com notas de ameixas, amoras, cou- ro, especiarias. Paladar encorpado, com taninos finos 
bem presentes, boa acidez e ótimo fres- cor, 14% de álcool. ainda jovem, deve crescer bastante com alguns anos de guarda. nota: 90 pontos

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/bandol-os-grand-crus-da-provence

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

www.decanter.com.br
www.mistral.com.br
www.vinci.com.br
http://www.marcelocopello.com/post/bandol-os-grand-crus-da-provence
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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27 DE NOVEmBRO A 06 DE DEZEmBRO – jORNADA ENOGASTRONômICA PELO PERU – VENHA CONHECER 
A LImA COLONIAL E mODERNA E DESCOBRIR QUE O PERU é O mAIS ANTIGO PRODUTOR DE VINHOS DA 
AméRICA DO SUL.   

 .  Uma jornada que cavalga entre os primórdios da chegada de Pizarro no Peru com a fundação em 1532 da “Ciudad de los Reyes”, hoje Lima, trazendo 
consigo a cultura das vinhas e vinhos, e vanguarda indiscutível nos dias de hoje que a torna referência e Capital Gastronômica da américa. não é a toa que 
entre os 50 Melhores Restaurantes da américa Latina, o Peru tem 3 restaurantes reconhecidos, entre eles o Maido, o melhor da américa latina. Para entender 
este caldeirão da culinária tradicional, chifa, nikkei e cevicherias, nada melhor que uma aula Magna num importante instituto Gastronômico, visitando um 
de seus mercados e participar de uma oficina de Chocolate. Hospedagem no fértil Vale do iCa, numa Fazenda centenária e na vinícola mais destacada do 
Peru, instalados dentro do próprio vinhedo. Tudo isto sem esquecer o “espírito nacional do Peru”, o Pisco, do qual conheceremos os seus segredos. VenHa e 
eXPeRiMenTe! sinta, perceba e deguste!
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 99791-8093

VIAGENS
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOmICAS E DICAS

PAZ LEVINSON, UmA SOmmELIER EXCEPCIONAL
 a Carta de Vinhos dos restaurantes anne sophie-Pic, gerenciados por Paz Levinson, inclui de 400 a 1.500 referências. argentina Paz Levinson atravessa 
continentes para encontrar grandes vinhos servidos em restaurantes do Chef anne-sophie Pic, um “sonho” para este ex-professor de letras, mulher sommelier 
única de três estrelas na França.
 Há cinco anos ela deixou Buenos aires, mudando para Paris e seis meses depois, ela entrou no vórtice da vida da Chef anne-sophie Pic, tornando-se 
sommelier do grupo de mesmo nome. “Com ela, descubro mundos. nossa curiosidade nos leva”, disse Paz Levinson de sua “chef de cuisine”. ela navega entre 
quatro tabelas para escolher o vinho para o restaurante Valencia (drôme) três estrelas Michelin, mas também aqueles em Paris, Lausanne e em Londres. em 
breve Cingapura, o hotel Raffles sediará uma “dame de Pic” no início de 2019.
 “É muito rico meu trabalho, que me confronta em várias situações, ao lado de equipes. Cada restaurante tem suas necessidades, seus clientes.” “Hoje um 
três estrelas é tanto enraizado em um lugar aberto para o mundo: as pessoas querem descobrir coisas novas, uma pimenta de Madagascar, um saquê japonês”, 
disse ela.
COCkTAILS, SAkES, CHÁS, CAFé - a lista de vinhos inclui entre 400 a 1500 referências e começa com vinhos do Vale do Rhone e continua com vinhos de todo 
o mundo criando “diálogos “com estes.
 Cada garrafa “combina um aroma diferente” e o mapa, muito francês em Paris e mais cosmopolita em Londres, deve “ter a mesma complexidade, estar 
no auge” dos pratos de anne-sophie Pic, diz Paz Levinson. esta mulher de 40 anos de idade, com ar juvenil, cuja modéstia e comportamento discreto lembra 
aqueles da líder de torcida de cabeça de estrela, também introduz coquetéis, saquês, chás e cafés.
 “Todas as bebidas, de todas as culturas, de todos os países, são interessantes”, diz ela. originalmente de Bariloche na Patagônia, Paz Levinson abandonou 
o ensino de Cartas para Restaurantes em 2003, e treinou com María Barrutia, que criou a primeira escola de sommellerie do país.
mELHOR SOmmELIER DAS AméRICAS - Com um sucesso estonteante: por duas vezes, em 2010 e 2014, ela conquistou o título de melhor sommelier 
argentino. em 2015, ela se tornou a melhor sommelier das américas, um ano depois de se juntar ao restaurante epicure no Bristol Hotel, em Paris, ao lado do 
chef sommelier Marco Pelletier.
 “o que eu fiz em Paz foi a sua mente aberta, uma certa humildade e uma visão feminina do vinho”, diz anne-sophie Pic. “no trabalho que ela faz ao 
nível dos pares de comida, sinto a mesma intenção que posso ter no meu trabalho culinário, a mesma busca pela perfeição”.
 nos últimos meses, visitou vinhedos em Portugal, Áustria, suíça, itália e argentina, para os quais trouxe uma enóloga do vinho branco “complexo 
aromático” susana Balbo, que “muito agradou”. se a Paz Levinson descobre “vinhos do novo Mundo”, também tem um certo gosto por “Madeira: Verdelho, 
sercial”. “ela é muito Riesling também, ela parece muito por acidez, frescura, em vinhos”, diz anne-sophie Pic.
“UmA mULHER VAI GANHAR Um DIA” - os dois cúmplices se reuniram colaborando no documentário “em Busca das Mulheres Líderes” de Vérane Frédiani, 
lançado nos cinemas em julho de 2017. seis meses depois, anne-sophie Pic criou sua posição em um grupo que faz 17 milhões de euros de volume de 
negócios e emprega 250 empregados, 85% das mulheres. aconteceu que os clientes, surpresos ao ver “uma mulher estrangeira vender-lhes um vinho francês”, 
esperavam ver um homem sommelier, disse ela com um sorriso, sem traço de amargura... Leia mais em: https://www.larvf.com/paz-levinson-sommeliere-
hors-pair,4599995.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Redação com aFP - 21/09/2018).

O BISPO Em BUSCA DE VINHO
 a lenda por trás do excêntrico nome da denominação est! est!! est!!! di Montefiascone. Cerca de 100 quilômetros ao norte de Roma encontra-se a comuna de 
Montefiascone, na província de Viterbo, na região do Lácio, próxima às margens do lago de Bolsena. a região engloba a denominação de origem com o nome mais esdrúxulo 
do mundo e uma curiosa lenda sobre sua origem: est! est!! est!!! di Montefiascone.
 o nome da cidade deriva de “mons”, ou seja, monte, e “falaschi”, que seria um tipo de erva lacustre que cresce ao redor do lago. suas origens remontam ao tempo 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/paz-levinson-sommeliere-hors-pair%2C4599995.asp
https://www.larvf.com/paz-levinson-sommeliere-hors-pair%2C4599995.asp
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dos etruscos, mas os relatos de sua importância histórica devem-se à sua fortaleza, que serviu de moradia para diversos papas, mas também foi cobiçada pelos imperadores 
do sacro império Romano-Germânico.
 Por sinal, a lenda da história do est! est!! est!!! estaria ligada aos conflitos entre os papas e os imperadores no que ficou conhecido como “Guerra das investiduras”, 
quando, nos séculos Xi e Xii, os pontífices não queriam que as monarquias europeias se intrometessem nas nomeações de bispos. isso, obviamente, não agradou os 
governantes. Um dos que mais se debateu com os papas foi Frederico ii.
 Frederico foi rei da sicília, da Tessalônica, de Chipre e de Jerusalém, dos Romanos, da Germânia e, finalmente, imperador do sacro império Romano-Germânico. ele 
ficaria conhecido como stupor mundi (“maravilha do mundo”), participaria da Vi Cruzada, mas seria excomungado duas vezes e chamado de anticristo pelo papa Gregório 
iX. Curiosamente, Frederico era primo de são Tomás de aquino e neto de Frederico i, o Barbarossa (Barba Ruiva).
Cal nas Portas - no entanto, apesar das lendas sobre Frederico ii relacionarem-se com o vinho de Montefiascone, a origem do nome esdrúxulo é anterior. diz-se que em 
1111, Henrique V, após forçar a abdicação de seu pai do trono do sacro império Romano-Germânico, seguiu da alemanha para Roma encontrar o papa Pascoal ii, de quem 
deveria receber a coroa. Uma outra versão diz que, na verdade, ele estava marchando com um exército para confrontar o pontífice durante a Guerra das investiduras.
 de qualquer modo, junto a seu séquito, viajava um bispo alemão chamado Johannes defuk (há quem aponte seu sobrenome como Fugger), famoso por seu hedonismo 
e especialmente bom gosto para escolher vinhos. o bispo enviou à frente da caravana um de seus copeiros, chamado Martino, com a incumbência de descobrir e apontar 
em quais estalagens o vinum est bonum, o vinho é bom.
 Para que defuk pudesse reconhecer os locais, eles combinaram um sinal. em cada lugar que encontrasse algo digno de seu amo, Martino assinalaria com o termo 
“est” (algo como “há”, em latim) com cal na porta. Caso encontrasse uma bebida ainda mais interessante, deveria marcar duas vezes (est est).
 a lenda revela então que, ao chegar a Montefiascone, o servo do bispo ficou realmente maravilhado com o vinho branco do local e teria se entusiasmado. ele não só 
marcou a porta três vezes, como, além disso, colocou exclamações para frisar ainda mais a importância do vinho, criando, assim o est! est!! est!!!, que até hoje dá nome à 
denominação em torno do lago de Bolsena. não deixa de ser curioso que o bispo alemão tenha apreciado um vinho branco, especialidade da vitivinicultura da alemanha 
até hoje.
 a doC est! est!! est!!! di Montefiascone compreende hoje as cidades de Montefiascone, Bolsena, san Lorenzo nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta 
e seus vinhos, que podem ser doces ou secos, devem ser produzidos com um blend de três variedades brancas locais: Trebbiano Toscano (também conhecida na região como 
Procanico), Malvasia Bianca e Trebbiano Giallo (também chamada de Rosetto).
Outras lendas - diz-se que o bispo, assim como seu copeiro, teria ficado tão empolgado com o vinho de Montefiascone que resolveu permanecer na cidade pelo resto de 
seus dias. acredita-se ainda que ele tenha deixado uma volumosa quantia em dinheiro como herança para a vila, mas com a condição de que, a cada ano, no dia de sua 
morte, uma barrica de vinho fosse versada sobre sua tumba.
 sua suposta tumba, aliás, também é motivo de discussão por historiadores e dá margem a outras lendas. ele teria sido enterrado na igreja de san Flaviano, no ano de 
1113 (ou seja, apenas dois anos após a viagem acompanhando Henrique V), e, em sua lápide, o copeiro Martino teria mandado colocar uma abreviação da inscrição “est 
est est propter nimium est hic Johannes de Fuk dominus meus mortuus est”, ou seja, “por ter demasiado ‘est’ aqui jaz o meu mestre Johannes defuk”.
 Historiadores, contudo, levantam outras hipóteses sobre a identidade de quem estaria enterrado na igreja. alguns acreditam que a tumba possa ser do duque Friedrich 
von Tanne, cujo irmão era conselheiro de Frederico ii. ele teria falecido cerca de 100 anos depois da lenda de defuk. Mais do que isso, as gravações na tumba teriam sido 
feitas postumamente, com acréscimos de taças de vinho ao lado dos brasões da casa de Tanne-Waldburg, intimamente ligada à casa Hohenstaufen, dos imperadores do 
sacro império Romano-Germânico. além disso, a inscrição de Martino teria sido feita em uma placa de pedra que não condiz com o material usado na tumba. ou seja, 
tudo não passaria de uma “montagem”... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-bispo-em-busca-de-vinho_11293.html (Fonte – Revista adeGa – 
arnaldo Grizzo – 23/09/2018).

QUAL VINHO ESCOLHER PARA Um PRImEIRO ENCONTRO?
 dicas para você acertar em cheio e conquistar o seu amor. Quando seu coração já está começando a bater mais compassadamente, a ansiedade baixou, uma conversa 
amena está entabulada, logo o garçom coloca tudo a perder com uma pergunta inofensiva: “Gostariam de ver a carta de vinho?” Pois é, você não tinha parado para pensar 
no vinho deste primeiro encontro...
 até então, tudo estava dentro do planejado. Você a convidou para sair. obviamente, estava pensando em impressioná-la. Convite aceito, o restaurante “certo” já 
estava em sua cabeça. data, hora e local definidos, no dia, basta saber como levar a conversa e descobrir se vocês “combinam”. Mas, chegando ao restaurante, você se dá 
conta de que, além de um bom papo e uma boa comida, você precisa escolher um bom vinho.
 não, definitivamente não dá para fugir do vinho. não há romance regado a Coca-Cola ou suco de laranja. o vinho é a bebida dos casais (existe até pesquisa científica 
que comprova). “onde não há vinho, não há amor”, já dizia eurípides há mais de 2.400 anos. então, você precisa estar preparado para escolher um. e, para um primeiro 

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/o-bispo-em-busca-de-vinho_11293.html
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encontro, assim como todo o resto, essa escolha precisa ser feliz, pois, como sabemos, primeiras impressões são as que ficam.
 escolher ou levar? não deixe para pensar no vinho somente quando o sommelier lhe trouxer a carta. não deixe para pensar no vinho que vai dividir com sua possível 
namorada (ou namorado) apenas no momento que em que o sommelier lhe entregar a carta de vinhos. Mesmo que você não seja um enófilo, pode fazer uma boa escolha 
(ou até uma inesquecível – no bom sentido) desde que leve em consideração alguns detalhes.
 Primeiramente, se quiser mesmo impressionar sua companhia, é preciso demonstrar segurança. Você provavelmente já demonstrou um pouco disso quando a 
convidou para sair, mas é preciso manter o nível. os parceiros gostam de perceber que seus companheiros estão seguros no que fazem. Muita hesitação tende a criar uma 
má impressão e pode colocar tudo a perder.
 Portanto, mesmo que você não seja um connoisseur, não se intimide diante da carta. na dúvida, peça uma sugestão ao sommelier. Uma dica: em vez de pedir uma 
ajuda genérica, indique ao sommelier que prato vocês pretendem pedir e questione sobre alguma possibilidade de harmonização.
 se, por outro lado, você já tem algum conhecimento sobre vinho e quiser deixar isso bem claro, considere levar uma garrafa ao restaurante. antes, obviamente, 
descubra se o estabelecimento aceita isso e quanto custa a taxa de rolha. Chegando lá, diga ao sommelier como e quando gostaria que o vinho fosse servido – com as 
entradas, com o prato principal ou com a sobremesa?
As primeiras escolhas - A primeira dica é: escolha um espumante. espumantes costumam agradar a todos, são festivos, propícios para a celebração, além de serem 
excelentes curingas para a harmonização
 se você realmente não faz ideia do que escolher para beber, algumas dicas básicas certamente funcionarão. a primeira delas é: escolha um espumante. espumantes 
costumam agradar a todos, são festivos, propícios para a celebração, além de serem excelentes curingas para a harmonização. a chance de errar com um espumante é 
mínima. se não quiser consumir uma garrafa inteira, peça uma taça, faça um brinde a vocês dois e já está de bom tamanho. se depois disso ela (ou ele) quiser partir para 
um refrigerante ou um suco, sem problema, você já fez a sua parte e não precisa mais se preocupar.
A dica seguinte é: pergunte ao sommelier. se a carta não lhe diz nada, dê apenas uma olhada e vire-se para o sommelier para pedir ajuda. Pergunte se ele tem alguma 
sugestão. Como explicado antes, quanto mais específico for seu questionamento, melhor, pois o sommelier poderá lhe oferecer algo mais próximo do que você “precisa”. 
Portanto, questione se algo combina com o prato que pretendem escolher, por exemplo, ou, se tem algum rótulo que se encaixe nas características que você aprecia: “não 
muito tânico”, “mais leve”, “encorpado” etc.
Outra dica é: pergunte à sua companhia. Perguntar ao outro que tipo de vinho ele gosta não é uma demonstração de insegurança, mas de respeito. Às vezes, a pessoa 
simplesmente não gosta de vinho tinto, por exemplo, e acaba bebendo apenas “por educação”. dessa forma, ao ser questionada, com suas indicações, a pessoa também 
pode ajudar o sommelier a encontrar uma opção na carta.
mais uma dica é: evite vinhos muito encorpados. a não ser que vocês dois, em comum acordo, decidam por um vinho corpulento, pois gostam disso, é melhor evitar 
especialmente os tintos de muita estrutura para esse primeiro encontro. a ideia aqui é um desfrutar da companhia um do outro, da conversa, e um vinho pesado só vai 
atrapalhar. dê preferência a vinhos leves, que se bebem fácil. no fim, ele vai ajudar na fluidez da conversa.
Que tipo de vinho? evite vinhos “pesados”, também evite escolher o mais barato ou o mais cara do carta do restaurante
mais uma dica preciosa: ao escolher um vinho da carta do restaurante, evite os extremos. não vá no rótulo mais barato e tampouco no mais caro. em ambos os casos, 
passa-se uma impressão ruim, pois, no primeiro, você pode ser tido como avarento, no segundo, como esnobe. opte por algo no meio termo e evite esse tipo de pré-
julgamento logo no primeiro encontro.
 apesar de Cabernet sauvignon provavelmente ser o primeiro nome que surge na cabeça de todos, talvez ele não seja o melhor vinho para esse momento. Cogite 
selecionar um Pinot noir, por exemplo, ou talvez um Barbera, ou dolcetto, ou Tempranillo espanhol (Roble ou Jóven de preferência). Vinhos leves, para bebericar e 
acompanhar a comida e a conversa numa boa. se a dúvida for entre Cabernet e Merlot, talvez esse último seja mais indicado, pois tende a gerar vinhos um pouco menos 
potentes.
 Lembre-se ainda que as pessoas que não estão muito acostumadas a beber vinho tendem a não gostar de rótulos muito adstringentes e, por isso, preferem os brancos. 
sendo assim, não descarte os brancos, especialmente se os pratos tiverem peixe ou frutos do mar. nesse caso, os “bons e velhos” Chardonnay e sauvignon Blanc certamente 
farão um ótimo serviço.
 não se esqueça da sobremesa. Uma taça de Vinho do Porto para acompanhar um doce com base de chocolate ou uma taça de Late Harvest ou algum vinho similar 
para uma sobremesa com creme ou frutas é uma excelente maneira de terminar esse primeiro jantar a dois.
Um vinho especial - se puder, escolha antecipadamente e leve um vinho “especial” de casa
 se você quiser realmente impressionar sua companhia, o vinho poderá ser um grande aliado. Mas uma escolha bem feita será imprescindível. Por isso, ao levar uma 
garrafa de casa, você estará demonstrando não somente seu conhecimento sobre a bebida, mas também sua dedicação à pessoa e ao encontro, pois selecionou um rótulo 
especial para a ocasião.
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 Que vinho especial poderia ser esse? Tente encontrar algum que tenha uma história interessante e que se relacione com você ou com a sua companhia. só isso já vai 
render uma boa conversa, mesmo que o vinho não seja o mais adequado. É possível que o “amo.te” e o “Ménage à trois” (sim, existem rótulos com esses nomes) sejam um 
pouco excessivos para a ocasião, mas talvez um Premier Cru “Les amoureuses” (“os apaixonados”) possa servir. no entanto, não é preciso se fixar no nome. Basta escolher 
um vinho que diga algo, seja por sua história, seja na própria taça (melhor ainda se esses dois pontos se unirem), e possa criar um ambiente propício para o romance...
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/qual-vinho-escolher-para-um-primeiro-encontro_11291.html (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo – 
21/09/2018).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/qual-vinho-escolher-para-um-primeiro-encontro_11291.html
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