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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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CHATEAU CAMPLAZENS ROSE 2018 – LANGUEDOC – FRANÇA
 
 O Château Camplazens é uma joia em La Clape, no coração de Languedoc no sul da França. Entretanto não 
foi a estonteante beleza natural deste lugar especial sua atração principal, mas o próprio vinho. Susan & Peter Close, 
um casal do norte da Inglaterra, sempre teve paixão por boa comida e vinhos finos.   Depois de criar sua família, 
decidiram seguir o antigo sonho de possuir um vinhedo e abraçaram o desafio de produzir vinhos de qualidade no 
Château Camplazens, que compraram em 2001.
 A região do Languedoc, também conhecida como Languedoc-Roussilion fica no sul da França e forma um 
anfiteatro voltado para o mar mediterrâneo. É uma região antiga, com vinhas plantadas desde 125 a.C. e que 
produziu vinhos para consumo massivo até os anos 80. Depois que a região passou a dedicar-se à qualidade, acabou 
entrando no mapa das regiões produtoras famosas e hoje é uma das queridinhas dos críticos de vinho.
 No Languedoc se produz vinhos tintos encorpados e frutados, mas também brancos sensacionais, rosés e 
espumantes.

Corte de uvas: delicioso corte de Grenache e Syrah.

Notas de Degustação: Cor rose com tonalidade cobreada. Aromas delicados e com boa intensidade de morangos 
frescos e maduros e framboesas. No paladar tem bom frescor, intensidade e com uma boa persistência, mostrando 
as frutas frescas. Boa persistência, fácil de gostar e beber.

Estimativa de Guarda: é um vinho que está pronto para ser bebido, mas aguenta mais 3 anos fácil!

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com pescados, frutos do mar com molhos cremosos, peixes com 
molhos, carnes brancas grelhadas e queijos leves. Harmonizou perfeitamente com este salmão assado preparado 
com limão siciliano, alho poró e cebola, acompanhado de batatinhas rusticas assadas com ervas de Provence.

Serviço: servir entre 08 e 10ºC.

Faixa de Preço - $$

Onde Comprar: CASA DO VINHO - End.: Loja Barro Preto - Av. Bias Fortes, 1543 – Barro Preto – Belo Horizonte (MG) - Tel: (31) 3337-7177. Loja 
Mangabeiras – Av. Bandeirantes, 504 – Mangabeiras – Tel: (31) 3286-7891.



5VINOTÍCIAS

SANTA CRISTINA ROSATO IGT 2018 – MARCHESI ANTINORI - TOSCANA – ITÁLIA
 
 Falar sobre a história da família Antinori é falar sobre a história do vinho na Toscana. Os Antinori produzem 
vinhos há seiscentos anos. Um compromisso de 26 gerações. O Vinho Santa Cristina Rosato é um rótulo da Indicação 
Geográfica Protegida (I.G.P.) da Toscana, na Itália. Produzido pela vinícola Antinori, com o intuito de atender às 
necessidades dos consumidores que buscavam um vinho rosé equilibrado, agradável, descomplicado e com excelente 
relação qualidade/preço, criou uma nova e prazerosa maneira de beber vinho rosé, despreocupada, alegre e repleta 
de satisfação. Literalmente, é o que podemos chamar de vinho da sede!!! Você precisa ter mais que uma garrafa a 
mão, proque a primeira garrafa geralmente vem “furada”.

Corte de uvas: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah.

Notas de Degustação: Cor rosado claro. Aroma fresco e frutado, com notas de toranja e morangos silvestres. Na 
boca é fresco e frutado, com boa acidez, repetindo o perfil aromático.

Estimativa de Guarda: não é um vinho para guardar, beba e tenha a segunda garrafa à mão.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com pescados, frutos do mar com molhos cremosos, peixes com 
molhos, carnes brancas grelhadas e queijos leves. Harmonizou perfeitamente com o menu finamente preparado para 
o Jantar das Luluvinhas, mostrando a versatilidade dos rosés: Foi muito bem com Carne de Lata com Coulis de Frutas 
vermelhas e Torrone de Mandioca com Queijo Canastra e melaço de cana. Depois casou com o Gnocchi artesanal de 
Batata Baroa ao creme de Alho Poró e Crispy de Presunto de Parma. Harmonizou muito bem com um Filet em crosta 
de Brie e Batata Dauphinoise al Limone. O buffet foi preparado pelo Restaurante Pellegrino.

Serviço: servir entre 08 e 10ºC.

Faixa de Preço - $$

Onde Comprar: Importado pela WINEBRANDS - Em BH – Cíntia Almeida - Tel.: (31) 98785-9624
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 Com este calorão dos últimos dias em Belo Horizonte, uma heresia que seria refrescar um vinho tinto tem sido perguntado pelos nossos leitores. O 
curioso é que a resposta poderá te surpreender !!!
 Não há dúvida que uma das primeiras “lições” que todo amante de vinho conhece de cor é que se deve beber vinhos tintos na temperatura ambiente. 
Como a maioria das coisas relacionadas ao vinho, as sutilezas são abundantes, e em particular algumas merecem grande atenção, como a temperatura 
de serviço da bebida. Cada tipo de uva produz um corpo e sabor diferentes de vinho, e esses elementos são fortemente influenciados pela temperatura de 
serviço. Acrescente a isso o conhecimento de que o cultivo da mesma variedade de uvas em locais e condições diferentes alterará ainda mais o perfil de 
sabor, e você terá uma variedade quase infinita de vinhos para escolher.
 Entretanto, existem regras gerais a serem seguidas quando se trata de servir e armazenar vinho tinto, e conhecê-las pode fazer toda a diferença em sentir os taninos 
mais rústicos por exemplo. Compreender os princípios básicos também ajudará o amante de vinhos a saber quando essas regras podem ou até mesmo devem ser quebradas.
Independentemente da variedade da uva, o vinho tinto deve ser armazenado em temperaturas em torno de 13 a 14ºC para evitar que se estrague. Até o álcool acaba 
estragando, embora leve mais tempo para desenvolver sabores e aromas do que, digamos, frutas frescas. Quando você considera uma adega tradicional, essa ideia 
faz sentido. A temperatura subterrânea em uma caverna fresca é de cerca de 12ºC, e essa temperatura é ideal para manter qualquer coisa, de um excelente branco de 
Chardonnay a um Pinot Noir ou um Cabernet Sauvignon em boa guarda para ser bebido alguns anos depois.
 Você pode ter a sorte de ter um porão ou uma cave subterrânea onde a temperatura média seja de 12ºC durante todo o ano, mas a maioria das pessoas não dispõe 
deste benefício. É melhor resolver esse problema com uma adega climatizada na qual você pode guardar suas melhores garrafas. 
 A geladeira da sua cozinha funciona com muito mais frio do que isso, então para evitar que seus vinhos hibernem, uma adega climatizada será mais eficiente para 
manter seus tintos favoritos por meses, talvez até anos.
 Então, se a temperatura adequada para o armazenar o vinho seja de 13 a 14ºC, a regra geral para servir tintos afirma que eles têm seu melhor sabor em temperatura 
ambiente. Este é um ótimo parâmetro para começar, já que muitas pessoas preferem um tinto a temperatura ambiente com as refeições, especialmente para acompanhar 
alimentos com carnes ricas como carnes de vaca grelhadas.
 Se você se aprofundar um pouco mais nas temperaturas de serviço recomendadas para vinho tinto e branco, no entanto, você descobrirá que cada variedade de uva 
tem sua própria temperatura ideal, já que nem todo vinho tinto é criado da mesma forma. Sempre existem subcategorias ou estilos que descrevem melhor o corpo do vinho. 
O corpo é baseado na sensação do vinho na boca, se pesado e espesso ou leve e fino. Essa sensação, por sua vez, está normalmente relacionada ao teor de álcool do vinho. 
 De modo geral, as diferentes variedades de uvas se enquadram em diferentes categorias de corpo:
Tintos encorpados: incluem Bordeaux, Borgonhas, Cabernets, Zinfandel Tinto, Shiraz e vinhos com um teor alcoólico superior a 13,5 a 14,5%.
Tintos de corpo médio: Cabernet Franc, Grenache, Malbec, Merlot, Rioja e muitos tintos mistos da Espanha se enquadram nesta categoria. O teor de álcool é normalmente 
entre 12% e 13,5%.
Tintos de corpo leve: Barberas, Beaujolais, Chianti e Pinot Noir são vinhos mais claros, apesar de sua cor poder ser escura. Este grupo inclui tintos com um teor de álcool 
em torno de 12%. Entretanto, o aquecimento global está mudando esta escala a cada ano, e devemos lembrar que todas regras podem ter exceções!
 Então, depois de dividir seus tintos em grupos de acordo com seu conteúdo alcoólico, você tem mais uma nova regra a avaliar: Quanto mais encorpado o vinho, mais 
“quente” ele deve ser servido. A temperatura certa para tintos encorpados é realmente a temperatura ambiente - desde que você mantenha sua casa entre 18 e 19ºC o ano 
todo. E isto certamente não é a temperatura média para quem vive em Belo Horizonte, e grande parte do Brasil. A grosso modo, podemos dizer que a temperatura média 
no interior das nossas residências está atingindo muito facilmente 25ºC, o que seria significativamente mais quente do que a temperatura ideal para beber seu vinho.
 Então, servir um vinho em “temperatura ambiente” pode estar comprometendo as suas características organolépticas, e servi-lo um pouco mais frio pode fazer o 
sucesso na degustação.
 Uma vez que então já deu para entender os fundamentos do corpo e teor alcoólico e da temperatura para servi-lo, você poderá se aprofundar nos detalhes. Defina 
sua adega refrigerada para a temperatura certa para servir seus tintos com base em seu corpo, e você vai acertar sempre:
Tintos Encorpados: 17 a 18 graus
Tintos de corpo médio: 16 a 17 graus

QUANDO VOCÊ PODE REFRESCAR SEU VINHO TINTO?
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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Tintos de corpo leve: 13 a 16 graus
 Assim, conseguimos entender porque muitos sommeliers recomendam que um tinto leve seja resfriado apenas um pouco antes de servir. Esses tintos são ideais 
para serem servidos saindo direto de uma adega climatiza. Se achar que o vinho está frio demais, segure o bojo da taça entre as mãos! Em poucos minutos ele estará a 
temperatura que você aprecia seu vinho.
 Para tintos médios e encorpados, você precisará removê-los da adega climatizada e deixar que eles aqueçam um pouco antes de servir - se quiser que estejam na 
faixa de 16 graus. Portanto, num almoço ou jantar em sua casa, basta colocar as garrafas em seu bar ou na mesa 30 minutos antes de servir.
 Se você já tentou beber seus tintos um pouco mais frescos, depois de ler este artigo, e gostou dos resultados, você pode avaliar as variedades de tintos que seriam 
ideais para servir resfriados. Beber vinho tinto no verão pode ser uma experiência refrescante se você procurar por estas variedades como Crus de Beaujolais (vinhos da 
uva Gamay), alguns Cotes de Rhône (sobretudo os vinhos da Grenache), Vinhos do Loire (uva Cabernet Franc) e vinhos da Pinot Noir. Você pode experimentar vinhos tintos 
gelados, escolha um vinho leve com menos álcool e sabores frutados. Resfriar o vinho traz a fruta e destaca a crocância refrescante dos vinhos mais leves. Você pode descobrir 
que esta é a maneira perfeita de saborear um vinho tinto no verão; se preferir ao vinho branco, você não deve sentir que precisa mudar de marcha quando o calor e a 
umidade entrarem em ação!
 O assunto é longo e na semana que vem vamos ousar com algumas receitas para beber tintos gelados!!! ...............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

“UM VINHO BALZAQUIANO QUE ABRIU AS PORTAS DO MUNDO AO CHILE” - SUZANA BARELLI 
NEOFEED - 04/10/2019

 O Montes Alpha, da Viña Montes, que foi um dos primeiros vinhos de qualidade do Chile a ganhar o mundo, chega aos 30 anos e ganha uma edição especial. Depois 
dele, surgiram outros projetos, como Almaviva e Don Melchor, fazendo do país andino o quarto maior exportador global, atrás apenas de França, Itália e Espanha.
 Trinta anos atrás, o Chile vivia um momento de abertura política, com o fim da ditadura militar de Augusto Pinochet em março de 1990. Nessa época, o Chile 
exportava US$ 38 milhões em vinhos, a imensa maioria brancos e tintos simples, nada muito especiais, e com preço muito baixo.
Foi quando a então pequena e jovem Viña Montes lançava um cabernet sauvignon diferenciado, chamado de Montes Alpha, e destinado, principalmente, ao mercado 
externo.
 O novo rótulo, desenvolvido em parceria com o importador para os Estados Unidos, se destacou e foi um dos pioneiros que ajudou a mudar a imagem do vinho 
chileno.
 “Eu queria fazer um vinho de maior qualidade, trouxe barricas francesas, queria dar um passo acima”, conta o enólogo Aurélio Montes, um dos sócios da vinícola.
 Hoje, o Montes está presente em 110 países. Mas não foi só o Montes Alpha que ganhou o mundo. O vinho chileno também cruzou as fronteiras e se tornou global. 
Em 2019, o Chile exportou US$ 1,5 bilhão em vinhos engarrafados, quase 40 vezes mais do que há 30 anos.
 “A Montes se tornou uma referência no segmento de média e alta gama. Tem uma exportação relevante e preços médios sempre acima do mercado’, afirma o 
consultor Rodrigo Lanari, representante no Brasil da consultoria inglesa Wine Intelligence.
 O rótulo foi tão importante que ganhou uma edição especial para comemorar os seus 30 anos, lançada nesta semana. Ele é atualmente um vinho “balzaquiano”, 
expressão que se refere ao escritor francês Honoré de Balzac, que escreveu um famoso livro que elogia as qualidades da mulher depois dos 30 anos.
 A edição especial é um corte de 94% cabernet sauvignon e 6% de cabernet franc, com um ano de passagem em barricas de carvalho, da safra de 2018. Ele é vendido 
no Brasil por US$ 89 + IPI (Imposto sobre Produto Industrializado), na Mistral. Além do vinho especial, a nova safra do Montes Alpha Cabernet Sauvignon veio com o rótulo 
tradicional, para relembrar os velhos tempos.
 A história deste vinho mescla-se com a da viticultura moderna do Chile. Em 1990, o país andino produzia 430,5 mil hectolitros, entre vinhos engarrafados e a granel.
 Três décadas depois, o Chile tem uma capacidade de produção de 1,3 bilhão de litro por ano, segundo dados da ProChile, entidade que promove os produtos do país, 
o vinho entre eles, pelo mundo. “Na média, desde o início da década de 1990, a produção do país cresceu 5% ao ano”, informa Felipe Becerra, gerente para a América 
Latina da Wines of Chile.
 Nos anos 1990, a exportação do vinho chileno focava nas Américas: 44% ia para os Estados Unidos e Canadá, e 37% para a América do Sul, com foco no Brasil. 
Nestes 30 anos, o Chile soube construir a sua fama internacional. Atualmente, o país exporta 76% de sua produção. E o seu maior mercado, em valores, é a China.
 Apesar da liderança em valores, o gigante asiático ocupa o quarto lugar em volume de garrafas. Isso porque a China tem um apetite voraz pelos vinhos mais premium 
do país andino... Leia a reportagem completa em: https://neofeed.com.br/negocios/um-vinho-balzaquiano-que-abriu-as-portas-do-mundo-ao-chile/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/negocios/um-vinho-balzaquiano-que-abriu-as-portas-do-mundo-ao-chile/
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“VINHOS DO DÃO BUSCAM RECONQUISTAR CONSUMIDORES” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 02/10/2020

 Mesmo tendo sido atropeldada em termos de prestígio pelo Douro e Alentejo nas três últimas décadas, a região vinícola do Dão, situada no centro-norte de Portugal, 
nunca perdeu o encanto. Tirando o míticio Barca Velha, por muito tempo saiu de lá boa parte dos melhores, mais elegantes e longevos vinhos portugueses, o que levou a 
região a ser apelidada de “Borgonha do Sul”.
 O desafio é reconquistar a preferência do consumidor, ultimamente mais propenso a brancos frutados e tintos robustos, com baixa acidez e prontos para consumo – os 
“vinhos modernos” – e principalmente, recuperar a imagem, desgastada em função da sua associação com vinhos massivos, imposta por nefastas decisões políticas durante 
o governo salazarista.
Implantada inicialmente.... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/02/vinhos-do-dao-buscam-reconquistar-
consumidores-sembarreira.ghtml

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/02/vinhos-do-dao-buscam-reconquistar-consumidores-sembarreira.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/02/vinhos-do-dao-buscam-reconquistar-consumidores-sembarreira.ghtml
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“TINTOS, BLANCOS Y ROSADOS NO NOROESTE ESPANHOL” - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCATIL - 02/10/2020

 Enquanto Toro abastecia as cidades medievais de tintos, e a Rueda de brancos, Cigales fazia seus rosados ou claretes.Continuamos a tratar sobre a nobre faixa 
setentrional vitivinícola da Espanha. Comecei pelas extremidades leste e oeste e agora sigo em direção ao centro. Começo pelo oeste, pela D.O. Bierzo, que fica a noroeste 
da região de Castilla y Léon, em zona fronteiriça com Galícia e Astúrias. Esse seu posicionamento lhe garante um excelente microclima, em termos de equilíbrio entre a 
umidade oceânica e a aridez das mesetas, moderando o perfil continental em seus extremos de calor e frio. Seus vinhedos estão situados em encostas de leve inclinação, 
numa grande depressão, rodeada pela Cordilheira Cantábrica e pelos montes de Léon.
 Bierzo é sinônimo da cepa Mencía, uma variedade de cor azul violáceo e película grossa, que gera vinhos tintos muito agradáveis de beber, com uma bela cor, 
muita fruta, acidez, taninos finos e uma vivacidade mineral. A D.O. foi criada em 1989, mas se caracteriza pela resistência a grandes especulações corporativas, mantendo 
vinhedos antigos e terras em mãos de pequenos camponeses. A vinificação se dá em cooperativas ou por parte de pequenos produtores, que aprenderam a extrair o melhor 
de sua uva autóctone, a Mencía. São cultivadas também a Garnacha Tintorera, assim como Tempranillo e as bordalesas Cabernet Sauvignon e Merlot. Seus vinhos têm um 
perfil mais jovem, apesar de intensos e com reduzida passagem por madeira.
 Rumo ao centro-norte, a sul de Bierzo, a próxima parada é na D.O. Toro, cuja reputação remonta à Idade Média, quando o rei leonês Afonso IX concedeu privilégios 
reais a esta Comarca para provimento de vinhos às comunidades religiosas de regiões sem vinhedos. No século XIX, a região teve maior êxito no enfrentamento à Filoxera, 
em função de seu solo arenoso, o que lhe rendeu exportações à França e impulso econômico.
 Aqui é outra cepa tinta que domina a cena, a Tinta de Toro, variável da Tempranillo, que ocupa cerca de 75% de seu vinhedo. Em menores quantidades, estão 
presentes a Malvasia, a Verdejo e a Garnacha Tinta para elaboração de brancos e rosados. Os tintos que formam a reputação da D.O. são potentes, carnudos e amplos em 
boca e com boa estrutura tânica. Essa sua corpulência era um fator positivo de movimentação para outras regiões, o que explica ter acompanhado Cristóvão Colombo em 
travessia rumo às Américas. Esse aspecto se tornou negativo para a assimilação pelo mercado contemporâneo, o que demandou muitos ajustes na qualidade dos vinhos de 
Toro. Desde 1987, quando se tornou D.O., os vinhos apresentam mais elegância, com graduação alcoólica diminuída e maior valorização de aromas frutados e florais.
 Bem colado a Toro está a DOC Rueda que, juntamente com Rías Baixas, representam com elegância a produção de vinhos brancos do mercado espanhol. Situada ao 
sul da província de Valladolid, o rio Duero cruza esta zona de leste a oeste. Rueda é a D.O. com maior produção de vinhos brancos espanhóis, com amplo consumo nacional 
e internacional. Os vinhos brancos que lhe dão status são feitos, especialmente, com a cepa Verdejo, que entregam frescor e aromaticidade ao consumidor. Situa-se numa 
parte plana do planalto central, com altitude média de 700 e 800m.
 A viticultura foi iniciada pelos romanos e impulsionada por ordens monásticas, que receberam terras na época da Reconquista e passaram a abastecer as cortes 
castelhanas a partir do séc. XI. No século XVIII, Rueda contava com uma superfície de vinhas da Verdejo superior à atual, dada à sua perfeita adaptação ao solo argiloso 
local. Mas a Filoxera levou 2/3 dos vinhedos. A reestruturação da produção trouxe outras cepas brancas espanholas, como Palomino e Viura e a Sauvignon Blanc. Mas 
destacam-se os vinhos da Verdejo varietal e da Sauvignon Blanc, adotada a partir da década de 1970. Os vinhos da Verdejo são muito aromáticos, frutados e herbáceos, 
com excelente acidez, boca ampla e leve amargor típico final..... Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/tintos-blancos-y-rosados-do-
noroeste-espanhol

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://monitormercantil.com.br/tintos-blancos-y-rosados-do-noroeste-espanhol
https://monitormercantil.com.br/tintos-blancos-y-rosados-do-noroeste-espanhol
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“PIZZA CONGELADA TAMBÉM MERECE UMA COMBINAÇÃO DE VINHO, E ESTE 
TINTO ITALIANO DE US$9 É NOSSA ESCOLHA” - DAVE MCINTYRE

THE WASHINGTON POST - WINE - 02/10/2020

 Um sangiovese barato “triturável” da Itália lidera as recomendações desta semana. Também temos dois vinhos brancos desafiadores da região basca da Espanha 
para testar sua tolerância à acidez e sua felicidade com consoantes. Finalmente, uma nova marca é lançada a partir de uma parceria envolvendo a Fundação James Beard 
com alguns vinhos deliciosos e acessíveis da Costa Oeste.
Salus Rosso Sangiovese NV - Terre di Chieti, Itália, (Excelente) $ 9 - Se você já se perguntou que vinho abrir com pizza congelada - e acredite, eu perguntei - o ideal 
seria que fosse barato, saboroso e (por que não?) Italiano. Este sangiovese não safrado se encaixa no projeto. Se você gosta de vinho branco, há um pinot grigio também, 
mas o tinto é melhor. Seja bem-vindo. Álcool por volume: 12%.
Zudugarai Txakoli Malda Getariako Txakolina 2018 - (Excelente / Excepcional) - Espanha, $ 21- Txakoli vem da região basca do norte da Espanha. Feito com a uva 
hondarrabi zuri, esses vinhos tendem a ser desconfortavelmente ácidos, uma surpresa no palato que pode deixá-lo tonto. Mas eles são deliciosos e fascinantes, desde que 
você não espere um gole simples. Não beba muito frio - a temperatura da geladeira apenas enfatiza a acidez - e combine-os com comida, que suaviza a acidez e realça 
sabores de frutas cítricas e kiwi. Que tipo de comida? Qualquer coisa vibrante ou picante. Esses vinhos agüentam. O Txakoli Malda beneficia de ser um 2018 - o tempo na 
garrafa suaviza um pouco o vinho e confere-lhe uma redondeza apelativa no palato. ABV: 11%.
Alleme Txakolina Getariako Txakolina 2019 - (Excelente / Excepcional) - Espanha, $ 22 - Este vinho revigorante, um ano mais novo que o Zudugarai, é um pouco 
mais picante, mais no lado cítrico do espectro de sabores. Demoraria alguns anos na garrafa para domar este. ABV: 14,1 %.
Massa Pinot Noir 2019 - (Excelente / Excepcional) - Oregon, $ 22 - Dough é uma nova linha de vinhos da James Beard Foundation e Distinguished Vineyards & Wine 
Partners, um grupo que inclui Argyle Winery em Oregon, MacRostie, Markham e Textbook na Califórnia e Wither Hills na Nova Zelândia. Os vinhos são elaborados pelo 
enólogo MacRostie Heidi Bridenhagen e voltados para programas de restaurante a copo. Este pinot noir do Oregon é o meu favorito de sua linha: ele exibe a cereja escura 
e o caráter frondoso do solo da floresta do pinot do Oregon, com uma nota de sassafrás persistente que soa longa e verdadeira. Uma vantagem para o copo ou em casa - 
o vinho permanece bem e até melhora ao longo de vários dias, simplesmente selado sob a tampa de rosca. ABV: 12,8%... Leia a reportagem completa em: https://www.
washingtonpost.com/lifestyle/food/frozen-pizza-deserves-a-wine-pairing-too-and-this-9-italian-red-is-our-pick/2020/10/02/6670f166-03ef-11eb-b7ed-
141dd88560ea_story.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/frozen-pizza-deserves-a-wine-pairing-too-and-this-9-italian-red-is-our-pick/2020/10/02/6670f166-03ef-11eb-b7ed-141dd88560ea_story.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/frozen-pizza-deserves-a-wine-pairing-too-and-this-9-italian-red-is-our-pick/2020/10/02/6670f166-03ef-11eb-b7ed-141dd88560ea_story.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/frozen-pizza-deserves-a-wine-pairing-too-and-this-9-italian-red-is-our-pick/2020/10/02/6670f166-03ef-11eb-b7ed-141dd88560ea_story.html
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA

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

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

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

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

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

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

VINHOS DE PORTUGAL OFERECE DEGUSTAÇÃO REAL E EXPERIÊNCIA VIRTUAL PARA ENSINAR SOBRE A BEBIDA
 Sétima edição do evento Vinhos de Portugal se torna on-line, com provas de rótulos inéditos no país e passeio digital pelas vinícolas. Quem diria que 
o vinho e a internet se tornariam uma dupla tão perfeita? Durante a quarentena, as conversas on-line, acompanhadas de brindes à distância, ajudaram a 
amenizar a saudade e se tornaram a marca de um tempo. 
 Por isto, nada mais natural que o maior evento de vinhos portugueses do Brasil ganhar uma edição digital em 2020. Os ingressos para a 7ª Edição do 
Vinhos de Portugal já estão à venda e várias atrações já podem ser acompanhadas pelo site.
 Do dia 23 ao dia 25 de outubro serão realizadas lives para todo o país, com 62 produtores e 15 provas com críticos brasileiros e portugueses. Quem mora 
no Grande Rio e na Grande São Paulo tem a opção de adquirir ingresso e receber vinhos em casa. Mas, mesmo quem mora em outras cidades pode comprar 
as lives, as provas e os vinhos.
 O evento será pela primeira vez realizado no país inteiro. Qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil pode comprar os ingressos, já que a plataforma 
do evento tem a lista de importadoras de cada cidade, onde pode-se encontrar os vinhos. O participante que adquirir o ingresso com a gift box receberá em 
casa um rótulo surpresa de um dos produtores presentes, a revista do evento e brindes como o guia de enoturismo do Centro de Portugal.
 Das 15 provas, quatro serão inéditas com a presença do produtor e duração de uma hora. Os participantes terão a oportunidade de sorver até quatro 
vinhos premium, muitos dos quais não são vendidos no Brasil. Será uma ótima oportunidade de compartilhar este momento com a família, o companheiro ou 
aquele amigo querido, mesmo à distância.
 Link para compra de ingressos: https://www.ingressocerto.com/vinhosdeportugal
 Leia mais em: https://valor.globo.com/patrocinado/vinhos-de-portugal/noticia/2020/09/25/vinhos-de-portugal-oferece-degustacao-real-
e-experiencia-virtual-para-ensinar-sobre-a-bebida.ghtml (Fonte: Vinhos de Portugal 2020 – Valor Econômico - 25/09/2020)

O FESTIVAL DA COLHEITA DE MONTMARTRE EM PARIS FOI CANCELADO.
 Devido à epidemia de covid-19, Montmartre terá que viver sem Festival da Colheita tradicional, que normalmente drena cerca de 500.000 espectadores 
nas ruas da famosa colina parisiense.
 “Diante da aceleração da propagação da epidemia, agora é nossa responsabilidade coletiva fazer todo o possível para impedir esse desenvolvimento, 
limitando os contatos”, anuncia a prefeitura do 18º arrondissement de Paris e as equipes da Fête des Vendanges, cuja 87ª edição aconteceria de 7 a 11 de 
outubro, de acordo com um comunicado à imprensa.

Colheitas sem comemoração - Os organizadores, que querem dar vida à festa nas redes sociais, extraem as consequências da ordem da sede da Polícia de 
Paris em 25 de setembro, que impôs uma bateria de restrições anticovidadas na capital e departamentos vizinhos. O cancelamento desta festa, que a cada ano 
atrai centenas de milhares de parisienses e turistas sedentos pelo misto de pitoresco e excentricidade associada a Montmartre, não teve impacto na própria 
colheita que teve lugar no 23 e 24 de setembro.
 Plantadas em 1932 aos pés do Sacré Coeur, as vinhas Clos Montmartre, de propriedade da cidade de Paris, se estendem por 1.556 m2 de areia de 
Fontainebleau e contêm 1.762 pés das variedades de uvas Gamay Beaujolais e Pinot noir, principalmente. A tradição vinícola de Montmartre remonta ao século 
XVI. A competição dos vinhos da Borgonha e de Bordéus foi bem ao longo do tempo, desde as vinhas parisienses, até que desapareceu completamente.
 Nos anos 1930, sob o impulso da empresa Vieux Montmartre e da Câmara Municipal, a tradição foi retomada em terrenos localizados em frente ao 
cabaré Le Lapin Agile, tendo Mistinguett e Fernandel os primeiros patrocinadores... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-fete-des-vendanges-de-
montmartre-annulee,4702249.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Editorial com AFP – 02/10/2020).

VINHO E CULTURA

https://www.ingressocerto.com/vinhosdeportugal
https://valor.globo.com/patrocinado/vinhos-de-portugal/noticia/2020/09/25/vinhos-de-portugal-oferece-degustacao-real-e-experiencia-virtual-para-ensinar-sobre-a-bebida.ghtml
https://valor.globo.com/patrocinado/vinhos-de-portugal/noticia/2020/09/25/vinhos-de-portugal-oferece-degustacao-real-e-experiencia-virtual-para-ensinar-sobre-a-bebida.ghtml
https://www.larvf.com/la-fete-des-vendanges-de-montmartre-annulee,4702249.asp
https://www.larvf.com/la-fete-des-vendanges-de-montmartre-annulee,4702249.asp
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EM BORDEAUX, 2020 PARECE SER UMA SAFRA TÉCNICA PARA MITIGAR OS EFEITOS DO CLIMA
 A safra de 2020 na região de Bordeaux promete ser qualitativa, apesar de um rendimento menor do que no ano passado. O trabalho do solo e da vinha 
foi fundamental para mitigar os efeitos do calor.
 As caixas mal despejadas na esteira, os colhedores, enluvados e mascarados, se ocupam removendo uma folha aqui, um inseto ali, entre os cachos de 
uvas recém-colhidas para a safra de 2020 que promete ser contrastada na região de Bordeaux, com retornos menores do que no ano passado.
 Depois de selecionados e lavados, os bagos acabam em grandes cubas de aço inoxidável com uma semana de antecedência no Château Giscours em 
Labarde (Gironde). “Os taninos são suaves. Deve ser agradável de beber, para ver nas próximas semanas se está confirmado para os Cabernets”, disse o 
gerente deste classificado grand cru, Lorenzo Pasquini. “Estamos na linha qualitativa 2018/2019”, comemora, este ano buscando trabalhar a frescura para 
desenvolver a fruta.

Menos uvas do que no ano passado - O diretor Alexander Van Beek também está aliviado: os colhedores de uva, a maioria de uma aldeia polonesa, 
puderam viajar, as uvas estão saudáveis   e maduras, embora “os rendimentos não sejam enormes”. “É um pouco menos generoso do que no ano passado”, 
observa ele. “Na primavera houve um verdadeiro desafio com o mofo”, admite o diretor deste castelo Medoc.
 Não sendo tratada a tempo, esta doença, que se desenvolveu com as chuvas, reduziu a produção, mas foi sobretudo a seca que atingiu neste verão o 
maior departamento vitivinícola francês. O calor concentrava frequentemente as uvas e dava graus alcoólicos bastante elevados.
 As propriedades, dependendo do terroir, do trabalho do solo e das vinhas, foram mais ou menos impactadas, como aponta Stéphane Defraine do Château 
de Fontenille em La Sauve, perto de Bordéus: “não sentimos muito a seca porque trabalhamos os nossos solos, permite que as nossas raízes mergulhem bem”.
 De frutado a tânico - Esta diversidade nas vinhas reflecte-se na qualidade do vinho com cores poderosas, que vão desde a fruta a um elevado potencial 
tânico. “Este é um vintage com aromas a groselha preta para os Merlots e muito framboesa para o Cabernet Franc no início da fermentação, os taninos são 
sedosos”, descreve este viticultor de Entre-deux-mers.
 Ao contrário de alguns anos, 2020 se configura como uma vindima técnica para mitigar os efeitos do clima e o trabalho do viticultor terá o seu lugar na 
adega. Quanto aos rendimentos que variam de 20 a 55 hectolitros / hectare, segundo o enólogo Hervé Romat, “os perfis de vinho serão bastante diferentes. 
Dependendo dos terroirs, dos métodos de cultivo, dos porta-enxertos, da planta não reagiu da mesma forma de uma parcela a outra, de um domínio a outro”. 
“Será uma safra em contraste, colorido e poderoso, entre o frutado e o picante. Será uma safra de personalidades a seguir os caminhos vinícolas e enológicos 
escolhidos por cada um”, avalia este consultor, lembrando que “é imperativo para se adaptar e apoiar as mudanças climáticas. “ Em seguida, resta vender esta 
safra precoce em um mercado a meio mastro por vários anos, às vezes com preços muito baixos. Hoje, as vendas diretas e os supermercados foram retomadas, 
mas não são suficientes para compensar as perdas nas exportações e nos restaurantes.
 No ano passado, foram vendidos 4 milhões de hectolitros e os viticultores foram autorizados a destilar 500.000 hl neste verão para abrir espaço 
nas adegas.... Leia mais em: https://www.larvf.com/a-bordeaux-2020-se-profile-comme-un-millesime-technique-pour-attenuer-les-effets-du-
climat,4701971.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Editorial RVF com AFP – 02/10/2020).

A CRISE DA SAÚDE FAVORECE AS COLHEITAS MECÂNICAS
  As vendas em França dizem respeito a 500 a 600 máquinas por ano, rebocadas ou autopropulsionadas, ou um mercado de 180 milhões de euros se 
incluirmos equipamento usado e serviço pós-venda. As regras de distanciamento sanitário vinculadas à Covid-19 e alguns dos trabalhadores sazonais retidos 
nas fronteiras incentivam a mecanização da colheita.
Pela primeira vez, Vincent Laroche, enólogo na Côte d’Or, irá colher parte de suas uvas com uma máquina de colheita. A aceleração da mecanização da vinha 
deve muito a um “efeito Covid” mas também ao aperfeiçoamento das tecnologias feitas em França. “Em março comprei uma máquina nova. Queria ter a 
certeza de que conseguiria fazer a minha vindima sem apanhadores em caso de reconfinamento em setembro”, indica este produtor de vinhos Chablis.
 Até o ano passado, ele foi um dos últimos viticultores de sua região a colher seus 27 hectares inteiramente à mão. E este Bourguignon continua colhendo 
as uvas de seus melhores lotes com uma equipe de 40 pessoas trabalhando na segunda-feira. “Nunca vou colocar uma máquina de colheita em crus premiers 
e vinhas velhas”, diz ele.
 Com as regras de distanciamento sanitário vinculadas à Covid-19, “teria sido necessário alugar dois ônibus em vez de um” para transportar todos os 

https://www.larvf.com/a-bordeaux-2020-se-profile-comme-un-millesime-technique-pour-attenuer-les-effets-du-climat,4701971.asp
https://www.larvf.com/a-bordeaux-2020-se-profile-comme-un-millesime-technique-pour-attenuer-les-effets-du-climat,4701971.asp
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apanhadores até o pé das vinhas todas as manhãs. “Um custo adicional de 5 a 7%”, calcula o Sr. Laroche. Apesar do preço da máquina, ele se tranquilizou 
dizendo a si mesmo que sempre poderia “vendê-la no próximo ano”.

Algumas vinícolas compram, outras preferem alugar - Em outras vinícolas, a incapacidade de empregar trabalhadores sazonais, perdidos atrás das 
fronteiras europeias devido à pandemia, também incentivou a mecanização. Em Chablis, as máquinas já fornecem 95% da safra, proporção bem acima da 
média francesa. Mais de dois terços da vinha hexagonal são hoje colhidos mecanicamente, contra um pequeno terço ainda recolhido por “cortadores”. “Há 
mais pedidos de máquinas este ano, alguns vinhedos estão comprando, outros preferem alugar”, confirma Jacques Servoles, diretor de viticultura da fabricante 
Pellenc, com sede perto de Aix-en-Provence.
 A Pellenc, empresa de 1.800 funcionários criada em 1973 que pertence ao grupo francês Edify (ex-Somfy), é um dos três principais fabricantes mundiais 
de máquinas de colheita, todos nascidos na França, terra da vinha. As outras duas, Braud, instaladas em Vendée e Grégoire, perto de Cognac, foram compradas 
por fabricantes italianos, New Holland (grupo Fiat) para a primeira, e Same Deutz-Fahr para a segunda. Exportando para os quatro cantos do mundo do vinho, 
do Chile à África do Sul passando pela Califórnia e Austrália, esses três fabricantes, que começaram como empresas familiares, tornaram-se “líderes mundiais”, 
com 85% do mercado global, diz Alain Savary, gerente-geral do sindicato francês dos fabricantes de agro-equipamentos Axema.

As máquinas de colheita estão de volta ao mercado - Na França, o boom das máquinas para colheita de uvas, cujos preços hoje variam de 60.000 a 
250.000 euros, ocorreu na década de 1980. Para diminuir os custos de produção. “Vendia então 1.000 máquinas por ano”, lembra o Sr. Servoles. Algumas 
denominações, como Champagne, que proíbem a mecanização em suas especificações, o progresso acabou desacelerando.
 Hoje, as vendas na França são de 500 a 600 máquinas por ano, rebocadas ou autopropelidas, ou um mercado de 180 milhões de euros se incluirmos 
equipamentos usados   e serviço pós-venda. “Mas, por cinco anos, observamos uma recuperação”, incluindo orgânica e inclusive em regiões tradicionais como 
Borgonha, Sancerre ou Medoc, acrescenta o Sr. Servoles. Em 2019, o mercado francês cresceu 7%, segundo a Axema.
 O avanço das máquinas abarrotadas de eletrónica, GPS, tabletes tácteis, equipadas com mesas separadoras integradas (cachos semeados, sem talos, 
sem folhas), vão fazendo-nos gradualmente esquecer as primeiras gerações que “arrancaram as vinhas”, lembra um enólogo. Outra vantagem citada, em um 
momento de aquecimento global: as máquinas facilitariam a colheita noturna, em pleno desenvolvimento no sul para evitar superaquecimento na temperatura 
das uvas durante a colheita.
 Alguns viticultores resistem, especialmente no topo da gama. “A colheita mecânica não é realmente nossa praia”, diz Albéric Bichot, dono de seis fazendas 
orgânicas entre Côtes-de-Nuit, Pommard, Vosnes-Romanée, Côte de Chalons, Beaujolais e Chablis. “Todas as manhãs, instruímos os colhedores para lhes 
dizer o tipo de uva que queremos. Mas a máquina apanha tudo. Nós, os verjuices (uvas verdes), não os queremos”... Leia mais em: https://www.larvf.com/
la-crise-sanitaire-favorise-les-vendanges-mecaniques,4699997.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Editorial RVF – 09/09/2020).

ÂNFORAS MISTERIOSAS ENCONTRADAS EM CAVERNA
 Arqueólogos descobrem ânforas “misteriosas” em caverna submarina. Arqueólogos encontraram cerca de 200 ânforas de vinho em uma caverna 
subaquática nas Ilhas Baleares, chamada Fuente de Ses Aiguades. Não se sabe ainda explicar o porquê de elas estarem lá, mas uma explicação possível é que 
foram deixadas como parte de algum ritual antigo, como oferendas aos deuses. 
 A caverna foi explorada pela primeira vez em 1998 e foi investigada pela última vez em 2000. Recentemente, membros da “Pesquisa Arqueológica 
Subaquática nas Cavernas de Mallorca” liderados por Manuel Fumás usaram novas tecnologias para reexaminar a caverna. Ela tem cerca de 180 metros de 
comprimento e está cheia de estalactites e muitas câmaras de ar. Existem vários eixos verticais e eles só podem ser alcançados usando um sistema de polias. 
 Os arqueólogos usaram o escaneamento 3D para mapear a caverna e descobriram aproximadamente 200 ânforas antigas que quase certamente datam 
do período romano, quando o comércio marítimo internacional floresceu... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/anforas-misteriosas-
encontradas-em-caverna_12514.html (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 04/10/2020).

FEIRA DE VINHOS DE VULCÃO TERÁ PRIMEIRA EDIÇÃO
 Produtores de Auvergne realizam primeira feira de “vinhos de vulcão”. O mundo do vinho é repleto de nichos. E cada vez mais aparecem eventos para 

https://www.larvf.com/la-crise-sanitaire-favorise-les-vendanges-mecaniques,4699997.asp
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cada um deles. Há feiras de vinhos naturais, de vinhos feitos por mulheres, de vinhos submersos no mar etc. Agora foi a vez da Vinora, uma associação de 
vinicultores de Auvergne, realizar a primeira feira e simpósio sobre vinhos vulcânicos, na esperança de que se torne um evento regular. 
 A associação foi fundada por produtores que produzem vinho nos arredores de Auvergne, uma região histórica francesa que já foi amplamente conhecida 
e muito respeitada, mas cuja reputação e vinhedos em geral diminuíram significativamente no último século. 
 No entanto, uma característica que torna seus vinhos singulares entre as regiões francesas é que seus solos são em grande parte vulcânicos, graças à 
série de vulcões antigos (e agora extintos), os Chaîne des Puys. 
 Os membros da Vinora também viram uma oportunidade de se unir a outros produtores de outras regiões vulcânicas para criar um simpósio que 
destacasse os vinhos desses solos particulares. 
 No total, mais de 30 propriedades francesas e internacionais participaram da feira... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/feira-de-
vinhos-de-vulcao-tera-primeira-edicao_12512.html (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 04/10/2020).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/feira-de-vinhos-de-vulcao-tera-primeira-edicao_12512.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/feira-de-vinhos-de-vulcao-tera-primeira-edicao_12512.html

	índice

	Next Page 4: 
	Previous Page 4: 
	índice 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 

	Next Page 6: 
	Previous Page 5: 
	Next Page 8: 
	Previous Page 7: 
	Next Page 10: 
	Previous Page 9: 
	Next Page 9: 
	Previous Page 8: 
	Next Page 25: 
	Previous Page 25: 
	Next Page 15: 
	Previous Page 14: 
	Next Page 11: 
	Previous Page 10: 
	Next Page 14: 
	Previous Page 13: 
	Next Page 20: 
	Previous Page 16: 
	Next Page 23: 
	Previous Page 20: 
	Next Page 12: 
	Previous Page 11: 
	Next Page 17: 
	Previous Page 15: 
	Next Page 18: 
	Previous Page 24: 
	Previous Page 19: 
	Next Page 16: 
	Previous Page 21: 
	Next Page 19: 
	Previous Page 22: 
	Next Page 24: 
	Previous Page 23: 


