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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão 
ai mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 
786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 chegamos a 
mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos 
e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
 Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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CHAPELLE DE POTENSAC 2014 – MÉDOC – BORDEAUX – FRANÇA
 
 Elaborado pela primeira vez no ano de 2002 por Jean-Hubert Delon, Chapelle de Potensac é um vinho 
de personalidade elegante, tradicional e fresco. Revelando uma bela harmonia entre as castas Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Carménère e Petit Verdot. A propriedade esta nas mãos da mesma família desde tempos 
imemoriais e sempre foi administrada por mulheres. O atual proprietário, Jean- Hubert Delon, herdou a propriedade 
de sua avó paterna, Georgette Liquard. 
O principal vinhedo do Château Potensac está plantado com 46% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, 16% Cabernet 
Franc, 2% Carménère e 1% Petit Verdot. Isso representa uma grande mudança nas plantações de vinhedos que foram 
cultivados anteriormente com 60% de Cabernet Sauvignon. O terroir consiste em um solo de cascalho com manchas 
de argila e calcário.
Pertencente ao grupo Delon, o mesmo do Léoville Las Cases, este é um Château que, ano após ano, mostra-se 
muito consistente. A holding é muito respeitada em Bordeaux, e também está a frente dos consagrados Leoville Las 
Cases (Saint Julien) e Nenim (Pomerol). Estas 3 propriedades são joias de Bordeaux, cada uma localizada em regiões 
diferentes com características totalmente distintas. 
Como a área ao norte do Médoc tem alta concentração de argila em relação ao restante da região, a proporção de 
Merlot e Cabernet Franc aumenta no corte do “Grand Vin” Potensac, oferecendo maciez e elegância ao conjunto. 
Normalmente é um tinto com bom poder de envelhecimento, embora possa ser apreciado em um momento mais 
jovem. Em seu segundo vinho, Chapelle de Potensac, este raciocínio é ainda mais evidente. Com alta proporção de 
Merlot no corte, o vinho é acessível mesmo quando jovem. O carvlaho está bem dosado e integrado, sem predominar 
sobre a fruta.

Corte de uvas: Na safra de 2014 é feito com um blend de 70% merlot, 27% Cabernet Sauvignon e 3% Cabernet 
Franc.

Notas de Degustação: Cor vermelho rubi intenso sem mostrar grande evolução. Aromas de frutas vermelhas, como groselhas e cerejas, com nota de terra 
molha, alcaçuz e especiarias tostadas. Paladar macio, com taninos maduros e afinados, boa acidez, encorpado. Seus sabores remetem às sensações olfativas. 
Agradável e longo final de boca. Se você gosta do estilo tinto de Bordeaux, recomendo ter uma segunda garrafa por perto.

Estimativa de Guarda: para beber ou guardar por mais 2 anos fácil.

Reconhecimentos: 91 pontos Tim Atkin, 16.5/20 Jancis Robinson e 16/20 Decanter (para a safra 2011).

Notas de Harmonização: Carnes vermelhas grelhadas ou assadas, carne de porco, massas com molhos condimentados, queijos médios curados, embutidos. 
Acompanhou muito bem um tornedor com molho de mostarda. Arrisco sugerir com cordeiro!!!

Serviço: servir entre 16 e 17ºC.  

Faixa de Preço - $$$

 Importado pela World Wine - Em BH – Loja no Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6061 - Piso L2 - Loja 221/222 - Telefone: (31) 3889-9407- 
Atendimento atualmente por Delivery.



5VINOTÍCIAS

 Quando você toma a bela estrada vicinal que leva de Dijon a Beaune (Côte-d´Or), surge um vinhedo à direita, que desce suavemente uma colina em direção à 
estrada. Você não o pode perder de vista, porque a vinha se estende por mais de um quilômetro e existem tantas videiras nessa paisagem montanhosa, das quais, quando 
o tempo muda, é possível distinguir o Mont Blanc à distância. Este é um dos locais de maior prestígio no mundo, o terroir de Clos de Vougeot, um grand cru plantado na vila 
de Vougeot, que leva o nome do Vouge, o rio que o atravessa.
 O muro “Clos” de Vougeot, ou apenas Clos Vougeot, começou a ser delimitado por volta de 1110, mas suas fronteiras só foram fincadas em 1336, e o muro foi 
completado posteriormente. A paisagem da vinha é cercada por um muro com 3,2 km de extensão, na prestigiada denominação da Borgonha. O Clos de Vougeot é um dos 
maiores vinhedos Grand Cru da Borgonha, juntamente com Corton e Echézeaux, com cerca de 50 hectares. Com tamanha área, uma de suas particularidades é possuir uma 
quantidade enorme de proprietários. A maioria deles possui cerca de apenas 0,2 hectare de parcela de terra. Ao todo, o vinhedo produz cerca de 17 mil caixas de vinho e, 
por ser tão vasto (para os padrões borgonheses) e ter tantos produtores, os vinhos também costumam ter perfis muito variados.
 O que notamos primeiro é o muro de pedras escuras e lisas, com cerca de um metro de altura, que limita completamente o perímetro do grand cru. O muro de pedra 
(clos em francês) é uma das marcas registradas deste famoso vinhedo da Borgonha; marca sua forte fragmentação, ao contrário das vastas extensões de videiras livres no 
Languedoc ou Bordeaux. Orientado a leste, em direção ao sol nascente, o Clos de Vougeot parece modesto com seus 50,97 hectares, mas é o maior vinhedo fechado da 
região e seu muro é o mais longo (3,2 km).
 Seu muro passa a impressão de que o “cru” é uma unidade unida, única e coesa - um solo, uma propriedade, um vinho. Mas este olhar é puro engano! A única casta 
plantada é a Pinot Noir, mas ela está presente num mosaico complexo, que lembra um tabuleiro de xadrez, com vários mini-vinhedos (parcelas) dentro do muro pertencentes 
a vários proprietários.
 Para entender a “criação deste mosaico”, tem-se que lembrar da história da vitivinicultura da região da Borgonha e a sucessão de proprietários. Os beneditinos, que 
demarcaram o local no século XII, foram os primeiros proprietários do vinhedo. A Revolução Francesa, que incorporou os bens da Igreja, acabou criando o mosaico, que hoje 
tem nada menos que 82 proprietários dividindo o vinhedo plantado no Clos. Destes proprietários, 67 produzem vinho com seu próprio nome (os outros confiam suas uvas 
a outros produtores).
 Não existe dentro do Clos nenhuma barreira, nenhum caminho, nenhum sinal identificando os lotes individuais destes proprietários. François Labbé, presidente 
da organização para a defesa e gestão de Clos-de-Vougeot e o maior proprietário de parcela de vinhedo, com 5,48 há diz que todos “estão entre vizinhos”. Alguns 
proprietários possuem apenas alguns acres. Como encontrar? Todos, na realidade, sabem o número de linhas que possuem. Quando alguém avança sobre a parcela do 
outro, ultrapassando as suas próprias fileiras, rapidamente corrigem este tipo de problema entre eles.
 Com o valor que um hectare alcança na região da Borgonha (cerca de 6,5 milhões de euros), é difícil para o neófito entender esta questão de respeito pela vizinhança, 
pois a plantação é excepcional - até 14.000 videiras por hectare, uma das mais densas da França. As transações de terras são raras, o mapa que identifica cada parcela 
dentro do Clos de Vougeot está congelado. A última transação foi a do Château de Santenay, que comprou 62 ares em 2019, somando aos 20 que já possuía. 
 Em um vinhedo onde não há delimitações físicas internas, uma organização comunitária sofisticada ajuda a evitar conflitos. Os 82 proprietários contribuem anualmente 
para a manutenção do muro na proporção do número de “aberturas” [unidade de medida correspondente a 4,28 ares] que eles possuem no vinhedo. 
François Labbé, o único viticultor que vive na área, num dos dois castelos situados dentro do muro, no Château de la Tour. O outro castelo corresponde à antiga vinícola 
cisterciense do século XV, pertencente à irmandade dos cavaleiros de Tastevin.
 Entender o mosaico das parcelas é complexo. A paisagem não é fácil de ler, parece que é plana, mas é um engano. O vinhedo está situado a 250 metros acima do 
nível do mar, mas entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, há um desnível de 240 metros. O solo também parece uniforme, mas é outro engano. 
 Há alguns anos, o Grupo de Estudos e Vigilância de Terroirs (GEST) construiu vários poços no Clos-de-Vougeot, o que confirmou fortes variações nas camadas do solo. 
No topo, as parcelas dos domínios Mongeard-Mugneret ou Méo-Camuzet têm apenas 40 centímetros de terra, e abaixo, uma camada de rocha muito alta e fissurada em 
vários cascalhos. Tem-se a impressão de que existe terra, mas não existe, o solo está muito próximo da rocha. Por outro lado, no meio da colina que vai descendo e na parcela 
mais baixa do vinhedo, o barro está em abundância. Há tantas diferenças de solos entre as parcelas, que alguns produtores cavaram poços para entender e visualizar seus 

AS MULTIPLAS INFLUÊNCIAS DE UM MESMO 
TERROIR – CLOS DE VOUGEOT

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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terroir, como a produtora Anne Gros, proprietária de 94 acres que, quando ela cavou, teve solo até a cintura!
 Em outros lugares da Borgonha, essa diferença nos solos pode levar a duas denominações e dois vinhos diferentes. No entanto, Clos-de-Vougeot constitui uma 
denominação única, um “climat” único, a palavra para terroir como dizem na Borgonha. A palavra não tem nada a ver com o clima e tudo com a entidade histórica e 
geológica do lugar. A noção é importante, porque os climats da Borgonha são classificados como Patrimônio Imaterial pela Unesco desde 2015.
 Mas o nome Clos-de-Vougeot é tão mágico que este vinho tinto da Côte-de-Nuits é frequentemente descrito como único, independentemente dos produtores e fileiras 
cultivados. No best-seller “Les Vins de Bourgogne” de Laurent Gotti e Sylvain Pitiot descrevem “vinhos amplos e carnudos com um intenso perfil aromático. Misturam aromas 
concentrados de frutas vermelhas e pretas (cereja, amora, groselha), vegetação rasteira e especiarias. Entre taninos finos, suavidade e acidez discreta. Eles têm uma longa 
persistência ”.
 Outros escritores, entretanto, lamentam que os vinhos da parte superior ou inferior do Clos coexistam sob a mesma denominação. Jean-François Bazin escreveu, em 
seu “Dictionnaire Universel du Vin de Bourgogne”, que Clos-de-Vougeot “é o completo oposto de um climat”. Além disso, os viticultores não criam vinhos da mesma maneira: 
Anne Gros, que tem a parcela de vinhedo no meio da encosta, cria um vinho “não rústico, mas mágico, uma textura que não é de seda, mas de veludo”, enquanto que Jean-
Nicolas Méo produz, no topo da vinha, um vinho de austeridade e elegância mais cisterciense.
 Especialista em climats da Borgonha, Jacky Rigaux encerra o debate: “Os vinhos do topo são mais finos que os da parte mais baixa”, acrescentando que esse diagnóstico 
se unem a uma lenda ancestral: “Os vinhos do topo dos clos foram destinados ao Papa, aqueles da parcela central aos bispos e aqueles abaixo, na parte mais baixa, aos 
monges. 
 Essa observação também corresponde à famosa linha de falha geológica que vai de Lyon a Dijon, atravessando o Clos-de-Vougeot e, portanto, gera videiras de 
qualidade diferente, dependendo se estão de um lado ou de outro. Finalmente, ele se une à convicção do viticultor Jean-Nicolas Méo, que se pergunta se o castelo do século 
XV foi construído no topo da vinha apenas porque a rocha sólida poderia sustentá-lo ou, também, estar mais próximo do melhor vinho. 
 No entanto, com preços a partir de 100 euros, e mais frequentemente próximos de 300 euros, é melhor não pegar a garrafa errada. Mas seja como for, uma taça de 
Clos-de-Vougeot é acima de tudo um cartão postal que mostra a riqueza de sua paisagem com esta infinidade de solos e particularidades das parcelas que fazem dos vinhos 
de Vougeot um verdadeiro ícone da Bargonha. Provar vinhos de diferentes produtores, todos eles feitos a partir da Pinot Noir dá a perfeita ideia das múltiplas influências 
num mesmo terroir !!! 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

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“DEGUSTAR É PRESTAR ATENÇÃO AO QUE SE ESTÁ 
BEBENDO, SEM PEDANTISMO” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 24/07/2020

  Degustar nada mais é do que prestar atenção no que se está bebendo, 
sem pedantismo.... Sem excessos: o intuito não é tentar encontrar “pelo de raposa 
molhada” no copo... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/
eu-e/coluna/jorge-lucki-degustar-e-prestar-atencao-ao-que-se-esta-
bebendo-sem-pedantismo.ghtml

“MERCADO SE REINVENTA PARA ABASTECER E 
GANHAR CONSUMIDORES” -  MIRIAM AGUIAR

MONITOR MERCANTIL - 24/07/2020

 No último dia 17 de abril, publiquei nesta coluna um artigo em que eu contava 
a minha passagem pelo Uruguai, surpreendentemente atravessada pela chegada 
explosiva da Covid-19 na América do Sul, que, de certo modo, queríamos acreditar 
pudesse ser diferente pelas bandas de cá. Três meses depois do meu artigo e quatro 
depois da minha viagem, já lidamos menos surpresos com o problema, não porque 
sua dimensão tivesse sido menor, mas porque fomos obrigados a fazê-lo.
 No dia 20 de julho participei de uma coletiva de imprensa, convocada pela 
ViniPortugal, que realiza há alguns anos o Festival de Vinhos de Portugal, no eixo Rio-
São Paulo. Diante da provável impossibilidade de trânsito regular em outubro deste 
ano, o evento, que conta normalmente com a presença de inúmeros produtores 
portugueses no Brasil, ganhou um formato híbrido e inédito, com eventos virtuais 
e ações focadas no varejo, em parceria com a Abras – Associação Brasileira de 
Supermercados.
 A coletiva contou com a participação de Carlos Cabral, responsável pelo 
setor de vinhos do Grupo Pão de Açúcar, Márcio Milan, superintendente da Abras, 
e Frederico Falcão, presidente da Viniportugal, que anunciaram a nova data de 
realização do Festival de Vinhos de Portugal: de 23 de outubro a 1º de novembro. 
Estima-se que haverá um investimento na ordem de meio milhão de euros para a 
realização das ações, envolvendo mídia, material promocional de ponto de venda, 
treinamentos, entre outros, visando a apresentação e promoção de mais de mil 
rótulos de 14 regiões vitivinícolas de Portugal junto aos 96 mil estabelecimentos 
associados à Abras.
 Uma iniciativa como esta reflete dois aspectos do mercado em tempos de 
pandemia: o cancelamento dos eventos presenciais e o crescimento das vendas 
concentradas no grande varejo, que continuaram abertos para abastecimento da 
população. Segundo dados apresentados, os supermercados registraram aumento de 
50% de vendas de vinhos nas regiões Sul e Sudeste e 35% nas regiões Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste... Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.
com.br/mercado-se-reinventa-para-abastecer-e-ganhar-consumidores

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-degustar-e-prestar-atencao-ao-que-se-esta-bebendo-se
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-degustar-e-prestar-atencao-ao-que-se-esta-bebendo-se
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-degustar-e-prestar-atencao-ao-que-se-esta-bebendo-se
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://monitormercantil.com.br/mercado-se-reinventa-para-abastecer-e-ganhar-consumidores
https://monitormercantil.com.br/mercado-se-reinventa-para-abastecer-e-ganhar-consumidores
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“EM BORDEAUX, OS PRODUTORES CHORAM E OS COMPRADORES 
BRINDAM” - SUZANA BARELLI E MIGUEL ICASSTTI

REVISTA MENU - 26/07/2020

 Por conta da pandemia, a crítica especializada não pôde provar a safra de 2019. O resultado: os preços caíram até 35% no chamado en primeur, o sistema de venda 
antecipada. 
Em Bordeaux, onde se produz e repousam alguns dos melhores vinhos do mundo, um ritual seguido à risca ano a ano define o sucesso de uma safra: a avaliação e opinião 
da crítica especializada. Suas notas determinam o destino de um Margaux, um Mouton-Rothschild ou de um Lafite.
 Elas são essenciais no resultado econômico do chamado en primeur, um sistema particular de venda antecipada. Nele, é colocado à venda o vinho que acabou de 
entrar na barrica e ainda vai envelhecer nos châteaux por um período de um a dois anos, antes de chegar ao mercado.
 Acontece que a pandemia do coronavírus acabou bagunçando todo o cronograma e a precificação das vinícolas bordalesas. Impedidos de contar com a opinião da 
crítica especializada, que não pôde provar, presencialmente, a safra 2019 nos châteaux, no mês de abril, os produtores tiveram de baixar os preços de seus néctares.
 Os vinhos foram precificados, em média, 21% mais baratos, segundo relatório da consultoria inglesa Liv-ex. Em alguns casos, a redução chegou a 35% na comparação 
com o valor da safra de 2018. A precificação foi feita diante do cenário que se apresentava.
 Climaticamente, o ano de 2019 apontava para uma safra difícil em Bordeaux. Além disso, a pandemia fez retrair o consumo de vinhos premium na China e em Hong 
Kong, fator que pesou na formação de preços dos grandes rótulos bordaleses (na última década, os asiáticos têm inflacionado o preço dos vinhos franceses, principalmente 
os de Bordeaux).
Outro fator crucial nesta redução de preço foi o imposto de 25% criado pelo governo norte-americano para os vinhos franceses, o que tem afastado os consumidores 
americanos, grandes bebedores de vinho.
 Para as vinícolas, definitivamente, não foi um bom negócio. Para os compradores, é claro, trata-se de uma grande oportunidade. Ainda mais, depois que alguns 
críticos conseguiram provar e dar o veredicto sobre a safra.
 Muitos dos críticos receberam as amostras em suas casas, em uma verdadeira operação de guerra, organizada pela Union des Grands Cru de Bordeaux, a entidade 
que representa as vinícolas bordalesas, e começaram a publicar as suas notas.
 Com a tabela dos preços en primeur já publicada e as vendas começando a ser realizadas, a safra de 2019, que era vista como complicada, começou a receber notas 
altas dos especialistas.
 Lisa Perrotti-Brown MW, que substituiu Robert Parker nas avaliações de Bordeaux da The Wine Advocate, deu 97-100 (numa escala de até 100 pontos) para o Château 
Margaux e 98-100 para o Château Mouton-Rothschild, por exemplo.
 James Suckling pontuou entre 99-100 o Château Lafite Rothschild. Suckling, aliás, foi o primeiro crítico a publicar sua avaliação, afirmando que “os vinhos são de 
excelente qualidade, do simples Bordeaux ao cru classé”.
 O resumo desta história é que 2019 começou a surgir como uma safra de qualidade – para muitos, a melhor da década –, porém os seus grandes vinhos já estavam 
sendo vendidos por preços mais baixos no sistema en primeur. Não havia mais volta para as vinícolas.
 Para os brasileiros de paladares mais apurados e bolsos mais recheados, foi uma ótima notícia. Diante deste cenário, a importadora World Wine decidiu lançar o seu 
en primeur, o que não acontecia desde a safra de 2012, por razões econômicas... Leia a reportagem completa em: https://neofeed.com.br/blog/home/em-bordeaux-
os-produtores-choram-e-os-compradores-brindam/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/blog/home/em-bordeaux-os-produtores-choram-e-os-compradores-brindam/
https://neofeed.com.br/blog/home/em-bordeaux-os-produtores-choram-e-os-compradores-brindam/
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“VERDICCHIO DI MATELICA, PARA DESCOBRIR OU REVISITAR” - ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES - WINE - 02/07/2020

 

  Como alguns de vocês devem ter notado, eu participei de uma prova de vinho branco italiano. Estou particularmente interessado em vinhos feitos a partir da uva 
verdicchio.
 “Verdicchio é sem dúvida a maior variedade de uva branca nativa da Itália”, escreveu Ian D’Agata em seu livro oficial “Uvas para vinho nativas da Itália”. “Essa 
declaração pode surpreender aqueles que experimentaram apenas vinhos verdicchio neutros ou aquosos, às vezes até engarrafados em improváveis   garrafas em forma de 
ânfora”.
 A qualidade dos vinhos brancos italianos em geral disparou para cima nos últimos 20 anos, e isso inclui o verdicchio. Você ainda pode encontrar um bom número de 
vinhos velhos ruins por aí, mas os bons podem ser uma revelação.
 Até recentemente, eu estava ciente do Verdicchio dei Castelli di Jesi, uma grande denominação na região costeira de Marche. Mas recentemente encontrei vinhos de 
uma denominação menor, Verdicchio di Matelica, nas colinas do interior de Marche, de que realmente gostei.
 Então, neste mês, provaremos Verdicchio di Matelica. Aqui estão os três vinhos que eu recomendo:
Cantine Belisario Verdicchio di Matelica Le Salse 2018 (PortoVino, Buffalo)
Bisci Verdicchio di Matelica 2018 (Skurnik Wines, Nova Iorque)
ColleStefano Verdicchio di Matelica 2019 (Polaner Selections, Mount Kisco, Nova York) US $ 18
 Todos esses são grandes valores. Se você não encontrar essas garrafas, poderá procurar produtores de uma das duas denominações verdicchio, incluindo La Staffa, 
Villa Bucci, Pievalta, Garofoli, Fontezoppa, Fattoria San Lorenzo, Velenosi e Umani Ronchi.
 Todos esses vinhos combinam muito bem com massas ou pestos de frutos do mar italianos, pratos leves de frutos do mar e aves em molhos de frutas cítricas, bem 
como muitas preparações de verão para salada e vegetais.
 Um lembrete: O objetivo da Wine School é que você beba esses vinhos e forme suas próprias opiniões. Não vou lhe contar a minha opinião com antecedência. 
Na verdade, vou tentar ter a mente aberta enquanto os bebo. Voltaremos a discuti-los em cerca de um mês... Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.
com/2020/07/02/dining/drinks/wine-school-assignment-verdicchio-di-matelica.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.nytimes.com/2020/07/02/dining/drinks/wine-school-assignment-verdicchio-di-matelica.html
https://www.nytimes.com/2020/07/02/dining/drinks/wine-school-assignment-verdicchio-di-matelica.html
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21 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO 2020- ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA 
CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA GARANTIDA

 2020 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da SICÍLIA E MALTA. A Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, separada da Itália apenas pelo 
Estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos que começaram a ser produzidos na região 
ainda no século VIII A.C, quando chegaram os primeiros gregos com a intenção de construir colônias.
 A Sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. Em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 A ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a Sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 Não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de Agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
Olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de 
Palermo, além do próprio Etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na Sicília. Na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
Não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro Antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda Itália. Do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com Etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da Europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.
 Há também Siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e Arquimedes (que aliás, nasceu em Siracusa).
 A ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice pluviométrico, proporcionando condições 
ideais para o cultivo de videiras. Além das uvas e do vinho, a região exporta cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. A Sicília 

é uma ilha vulcânica, com ventos fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). 
Uma experiência imperdível, adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 

  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da Europa. Enquanto 
produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro boom em 
termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 

  Os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma enorme 
curiosidade. Em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho independente 
do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. O que é surpreendente em Malta é que, 
para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 Segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua 
individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para 
tintos e rosés) são cultivares de uvas costeiras resistentes à filoxera. As videiras têm idade indeterminada, provavelmente 
com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco e cultivadas no método tradicional de vaso.

** Opcionais Costa Amalfitana entre 6 a 10/our e Nápoles entre 10 a 12/out.

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br


11VINOTÍCIAS

NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

MAISONS DE CHAMPAGNE APOSTAM EM DEGUSTAÇÕES VIRTUAIS DURANTE O CONFINAMENTO
 Para as casas de champanhe, essas degustações on-line exclusivas são a principal maneira de manter contato com seus clientes. Enquanto elas viram 
suas vendas caírem durante o bloqueio, várias casas de champanhe organizaram “lives” on-line para manter um vínculo com o público.
 As garrafas são enviadas antecipadamente com o código de acesso ao evento e os conselhos de degustação: a temperatura em que o champanhe é 
servido e os aperitivos que o acompanham. Levantar o copo sozinho, na frente da tela não é algo natural para esta bebida festiva, símbolo de leveza e convívio, 
que reconhece os gerentes de casas grandes. Mas para eles, essas degustações sem precedentes são a principal maneira de manter contato com seus clientes, 
pois as vendas caíram até 80% em alguns segmentos durante o bloqueio.
Reuniões virtuais, curtas e divertidas - Para manter os participantes espalhados pela França ou pelo exterior juntos, essas reuniões virtuais são curtas 
e divertidas. Depois de um dia de trabalho, se seguirmos as instruções da casa Delamotte, que está comemorando seus 260 anos, à risca, pegamos duas 
garrafas e colocamos ao lado do computador uma bandeja com palitos de pão, uma fatia de salmão defumado, presunto, Comté curado e ... rabanetes. “É a 
combinação mais perfeita”, explica Didier Depond, presidente da Delamotte, que lidera esta degustação com 28 convidados. Ele aprendeu com Jacques Puisais, 
um famoso químico e enólogo francês, agora com 93 anos, que começou há 50 anos a explorar cientificamente combinações de comida e vinho e a interação 
de sabores na boca. “Desde então, cresci rabanetes no meu jardim para comer enquanto bebia meu champanhe, tem todas as virtudes, não custa nada e não 
engorda”, explica Didier Depond.
 Todo mundo mostra o que ele come e depois a taça, outro assunto que desencadeia guerras sagradas no mundo do champanhe. “Realmente abre o 
debate”, brinca Didier Depond. “Sou anti-flauta, anti-corte. O copo antigo e muito chato, que era bom no início do século 20, mas felizmente mudamos um 
pouco de assunto. A partir do momento em que é um copo de tulipa, isso combina bem comigo “. Olivier Krug, sexta geração e diretor da casa Krug, criada em 
1843, também é uma feroz anti-flauta para quem provar esse tipo de copo é como ouvir música enquanto cobre os ouvidos. Ele observa, no entanto, que ele é 
tocado pelos comentários das pessoas durante essas provas, o que lhe permitiu “viajar” em 27 países com 7.000 pessoas sem sair de seu estúdio. “O lado da 
descoberta” durante essas experiências on-line “me impressionou muito e mudou a maneira como faço negócios. Vou ver como abordar públicos mais amplos”, 
diz Olivier Krug, que diz “não ter nenhuma passagem de avião reservada pela primeira vez em 30 anos “de sua carreira.
 Assim que tivermos o direito de reviver esse momento de compartilhamento elegante, faremos isso. “Tem que ser divertido. Falamos de história, Pommery, 
arquitetura, adegas, exposições de arte contemporânea”, diz Nathalie Vranken, administradora da casa Vranken-Pommery. “Quando você é infeliz, confinado 
e isolado da sua família, você não bebe champanhe.” Portanto, as degustações se abrem para “outras perguntas, como ‘podemos colocar cubos de gelo em 
nosso champanhe?’” A resposta é “sim, desde que seja feita para isso, caso contrário, subimos a acidez”.
 Em geral, a contenção está sendo levantada.... Leia mais em: https://www.larvf.com/les-maisons-de-champagne-ont-mise-sur-les-degustations-
virtuelles-pendant-le-confinement,4686972.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Editorial com AFP – 21/07/2020).

O FRIO EXTREMO PODE PROTEGER AS VIDEIRAS?
 Enquanto a vinha do Mediterrâneo é submetida a períodos de calor elevado, a vinha do futuro oferece uma terapia a - 196 °C. Por três anos, pesquisadores 
de Montpellier vêm experimentando a criopreservação, uma técnica que expõe as células ao frio extremo, para cuidar da videira.
 Utilizada para preservação a longo prazo, essa técnica garantiria várias dezenas de anos de vida para o material vegetal imerso em nitrogênio líquido. 
Mas uma única hora neste banho rejuvenescedor seria suficiente para erradicar as doenças virais. “Mostramos em nossas condições de laboratório a eficácia 
da crioterapia na eliminação de vírus de nó curto e rolo de folhas de plantas-mãe infectadas”, revela Philippe Chatelet.
Frio, antídoto para a doença - Pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa em Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente (Inrae), Philippe Chatelet está 
se preparando para estender os testes em um painel de 279 castas da coleção ampelográfica de Vassal, em Hérault. “As plantas-mãe serão higienizadas neste 
outono e os resultados serão validados por testes de PCR”, anuncia.

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/les-maisons-de-champagne-ont-mise-sur-les-degustations-virtuelles-pendant-le-confinement,4686972.asp
https://www.larvf.com/les-maisons-de-champagne-ont-mise-sur-les-degustations-virtuelles-pendant-le-confinement,4686972.asp
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 Esta técnica não é nova. “A primeira publicação sobre crioterapia em vinhedos data de 2003”, reconhece esse especialista que deseja generalizar sua 
aplicação, mais fácil de implementar do que outras técnicas de saneamento... Leia mais em: https://www.larvf.com/le-tres-grand-froid-peut-il-proteger-
la-vigne,4684586.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Idelette Fritsch – 22/07/2020).

CLOS APALTA GANHA INDEPENDÊNCIA AO ESTILO DE BORDEAUX EM 45 HECTARES NO CHILE
 A história de Lapostolle foi lançada, no ano de 1827, quando Jean-Baptiste Lapostolle fundou uma destilaria de licor de frutas próximo a Versalhes.  
Desde 2017, quando a família Bournet Lapostolle recomprou todas as operações de Lapostolle no Chile do grupo Campari, as marcas foram reestruturadas, 
deixando Clos Apalta como uma vinícola independente no estilo dos châteaux bordaleses, com sua vinícola e vinhedos independentes, seu “grand vin” e seu 
segundo vinho, neste caso, Le Petit Clos.
 A produção dos rótulos é separada em 3 níveis. No primeiro, as uvas passam pelos tanques de fermentação, no segundo uma adega de barris garante 
o envelhecimento, antes da montagem e da transferência para o nível mais baixo (Vinoteca), onde as garrafas envelhecem lentamente
 Clos Apalta tem 152 hectares plantados de vinhedos em Apalta, ............. A Clos Apalta possui um microclima diferente da maior parte do Chile. Pode 
ser nomeado como semi-mediterrâneo, com chuvas no inverno e um verão longo e seco. A região possui condições climáticas que permitem que as uvas 
atinjam a maturidade ideal... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/clos-apalta-ganha-independencia-ao-estilo-de-bordeaux-em-
45-hectares-no-chile_12400.html (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 24/07/2020).

BRASIL TEM VENDA EM PRIMEUR DE BORDEAUX CUJA SAFRA PROMETE SER HISTÓRICA
 Nem tudo são notícias desagradáveis nesses tempos de pandemia. Os resultados das degustações en primeur da safra 2019 em Bordeaux são mais 
que animadores. Há diversas comparações qualitativas. Embora alguns tendam a classificar 2019 como um pouco abaixo das grandes safras 2010 ou 2016, 
para muitos ela não está atrás. Para outros tantos, chega a ser superior. Ou seja, para uma degustação de amostras de vinhos ainda não engarrafados, 2019 
realmente promete e a tendência é estarem ainda melhores quando já prontos para serem apreciados.
 Além disso, a imagem de uma safra de sucesso geral em todas as sub-regiões de Bordeaux, como as excepcionais 2005 ou 2010, torna-se cada vez mais 
improvável haja vista que atualmente os verões são mais e mais extremos, seja em quantidade de chuva, de seca ou de calor. Ou seja, muito provavelmente, 
as safras serão excepcionais em algumas regiões mais específicas, enquanto em outras partes em níveis um pouco inferiores, de acordo com o limite e/ou a 
capacidade de cada zona e/ ou propriedade gerenciar essas adversidades climáticas, que se mostram cada vez mais corriqueiras.
 A produção em 2019 foi de 486 milhões de litros, perto da média de 10 anos e logo abaixo da de 2018. Tudo indica que os tintos têm qualidade para 
amadurecer, pois apresentam muitos taninos, juntamente com sabores concentrados e ótimos níveis de acidez, considerando o calor do verão. Uma safra 
promissora também para os brancos secos em Péssac-Léognan e Graves. Já para os brancos doces de Sauternes, além de riqueza e concentração, os vinhos 
mostraram precisão e equilíbrio, em geral.
 O veredito – mesmo para os mais conservadores críticos britânicos, como Jane Anson, da revista Decanter, e Jancis Robinson, que dispensa apresentações, 
ou para os mais entusiasmados, como James Suckling – é que todos acreditam que essa safra entrará para história como a melhor da última década, seja pela 
qualidade excepcional de muitos vinhos provados, seja por marcar a consumação da retomada de um estilo mais clássico, encontrado em Bordeaux até meados 
da década de 1990, que dava menos ênfase à concentração e à opulência.
 Em linhas gerais, na margem direita, destaques para a consistência de Pauillac, Saint Julien e Saint-Estèphe. Já na margem esquerda, Pomerol, com 
Saint-Émilion logo em seguida. Confira, a seguir, a análise mais detalhada de cada sub-região... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/
bordeaux-2019-en-primeur-safra-para-entrar-na-historia_12393.html (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 24/07/2020).

https://www.larvf.com/le-tres-grand-froid-peut-il-proteger-la-vigne,4684586.asp
https://www.larvf.com/le-tres-grand-froid-peut-il-proteger-la-vigne,4684586.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/clos-apalta-ganha-independencia-ao-estilo-de-bordeaux-em-45-h
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/clos-apalta-ganha-independencia-ao-estilo-de-bordeaux-em-45-h
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/bordeaux-2019-en-primeur-safra-para-entrar-na-historia_12393.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/bordeaux-2019-en-primeur-safra-para-entrar-na-historia_12393.html
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