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SãO PAUlORIO DE JANEIRO

ABS-RIO-FlAmENGO
VINHOS CHIlENOS DO GRUPO 
DONOSO / PREmIER WINE

28/09//2019 - 19:30

o Grupo donoso é representado no 
Brasil, em várias de suas marcas, pela 
importadora Premier Wine, que recebe 
com exclusividade Carolina Leiva, uma das 
diretoras do Grupo, para apresentação 
e degustação de cinco rótulos premium 
de seu portfólio, com ampla riqueza de 
informações e histórias.

Valor: R$50,00 para sócios. *Para 
profissionais da área, em dia com a aBs, 
a inscrição é gratuita. * apenas para 
associados em dia com a aBs.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
/ abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-FlAmENGO
CAmPANHA GAÚCHA / mWINE VINHO 
E CUlTURA

27/09/2019 - 19:30

a aBs-Rio receberá Marcela Lopes, sócia 
da importadora MWine Vinho e Cultura, 
para uma apresentação de vinhos 
da Bodega sossego e da Routhier & 
darricarrère.

Valor: R$50,00 para sócios. *Para 
profissionais da área, em dia com a aBs, 
a inscrição é gratuita. * apenas para 
associados em dia com a aBs.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / (21) 2421-9640 
/ abs@abs-rio.com.br

SBAV-SP
DEGUSTAÇãO DE VINHOS 
SICIlIANOS

03/09/2019 - 20:00

a sBaV-sP, em parceria com a 
produtora e importadora Casa 
scalecci, apresenta degustação de 
vinhos produzidos na sicília, trazidos 
com exclusividade para o Brasil.

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

ABS-RIO-FlAmENGO
CURSO DE VINHOS ESPANHÓIS

03/09/2019 - 19:30

 a espanha possui a maior superfície de 
vinhedos do mundo, é o terceiro produtor 
e o maior exportador do mundo. Para 
obter esses números, vem se esmerando 
no aprimoramento de seus vinhos, cada 
vez mais elegantes e quase sempre com 
um bom custo x benefício.

Valor: R$393,00 para sócios e R$510,00 
para convidados
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

ABS-SP
DEGUSTAÇãO ESPECIAl ODFJEll

03/08/2019 - 20:00

no início dos anos 1990, o armador 
norueguês dan odfjell se apaixonou 
por um pequeno pedaço de terra no 
Valle del Maipo, no Chile. em 1994, 
conseguiu concretizar o sonho de 
plantar as primeiras vinhas e, hoje, a 
produção é conduzida por seus filhos, 
Laurence e dan Jr. no próximo dia 
3 de setembro, às 16:30, teremos 
degustação especial dos vinhos da 
odfjell, importados e distribuídos no 
Brasil por nossa parceira World Wine

Valor Individual: R$ 10,00 (associados)
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-RIO-BARRA
mOSCATEl DE SETÚBAl E mOSCATEl 
ROXO DE SETÚBAl

03/09/2019 - 19:30

a Península de setúbal é uma região 
pioneira na elaboração de produtos 
vinícolas de reconhecida qualidade, como 
é o caso do Moscatel de setúbal, vinho 
generoso, cuja área produtiva se encontra 
delimitada desde 1907, não obstante a 
sua produção ser bastante anterior.
Graças a Vinhos da Península de setúbal 
teremos a oportunidade de degustar 
na aBs-Rio esses néctares da produção 
vitivinícola portuguesa.

Valor: R$70,00 para sócios
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2421-9640 / abs@abs-rio.
com.br

SBAV-SP
VINHOS E ESPUmANTES DA 
SERRA GAÚCHA - DEGUSTAÇãO 
ORIENTADA: CASA PERINI

03/09/2019 - 20:00

a sBaV-sP, receberá Pablo Perini, 
diretor de marketing, da Vinícola Casa 
Perini, para bate papo e degustação. 
a vinícola fica no vale tretino, em 
Farroupinha – Rs

Valor Individual: R$ 50,00 (associados) 
e R$ 100,00 (não associado)
Inscrição: (11)3814-7905 / vinho@sabv-
sp.com.br
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CURSO DE INFORmAÇãO BÁSICA DE VINHOS
5 DE SETEmBRO DE 2019 - 20:00

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores 
do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para terminar! descomplicando o tema, o 
encontro desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do 
vinho. num único encontro você terá informações sobre a história do vinho, os principais países 
produtores e as uvas mais emblemáticas. aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, 
armazená-lo, escolher a taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. 
Você fará um passeio pelos países produtores mais importantes, as características de cada 
variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de armazenamento e consumo, 
decifrando os diferentes rótulos, introdução à harmonização.

Assuntos desenvolvidos: 
História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, o Vinho e sua elaboração, Tipos de Vinhos 
(brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados). o enólogo, o sommelier e o enófilo. análise 
sensorial do Vinho: avaliação Visual, avaliação olfativa, avaliação Gustativa, avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de degustações. Guarda e serviço do Vinho. acessórios do Vinho. Formação 
de adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões Produtoras. degustações 
orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e notas de Críticos. Ficha de avaliação

SOmENTE 10 VAGAS.
Reservas pelo Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 240,00
local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 

o Participante do Curso recebe a apostila “aBC da deGUsTação de VinHos” e degusta no 
mínimo 8 vinhos diferentes.

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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se na França, há uma dicotomia entre os vinhos de Borgonha e Bordeaux, na itália não é diferente. as duas regiões mais famosas, 
Piemonte e Toscana, também disputam acirradamente o gosto do consumidor. Quando se fala em Piemonte, a primeira referência que 
surge é a sua uva tinta típica, a nebbiolo. É ela a base para as duas denominações de origem mais faladas dessa região italiana, Barolo 
e Barbaresco. no entanto, não se restringindo à nebbiolo, o território piemontês traz muito mais variedades do que se imagina, com 
uvas e denominações menos comentadas, mas não menos importantes.

o MenU seRÁ anUnCiado eM BReVe!

os pratos serão harmonizados com vinhos típicos do Piemonte, entre eles: Barbarescos e Barolos. 

LiMiTado a 20 VaGas.

Reservas e informações: pelo Tels.: (31) 3245-0959 / 98489-4022. Un´aLTRa VoLTa - R. Grão Mogol, 627 - sion, Belo Horizonte – MG.

CONFRARIA UN´ALTRA VOLTA – UM GIRO PELO PIEMONT
12 seTeMBRo.2019 – 5ª.feira – 20:00 hs – BH

BElO HORIzONTE
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oportunidade única de aprendizado para nossa evolução 
como apreciadores de vinho. os romanos tiveram uma 
grande influencia sobre a viticultura italiana, que se iniciou 
com a expansão do império Romano para as ilhas da sicilia e 
sardenha. até hoje muitas das técnicas romanas são usadas 
ao redor do mundo, como: maturação e envelhecimento, 
conservação em barris de carvalho, escolha das variedades 
para cultivo de acordo com o território que melhor se adaptam. 
a degustação será desenvolvida em 4 tempos: 
- Recepção com espumantes italianos.
- Comparando Vinhos da Toscana e do Piemonte de safras 
Recentes. 
- Comparando Vinhos da Toscana e Piemonte Maduros.
- e para não esquecer, um grande Vinho de sobremesa 
italiano.
 

SOmENTE 10 VAGAS.

evento será confirmado com 10 inscrições
Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio oliveira) ou e-mail: 
molivierbh@gmail.com
Valor Individual: Peça informações
local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 
- Belo Horizonte. 
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores 
de 18 anos.

BElO HORIzONTE

AGENDA:
EVENTOS

mailto:molivierbh%40gmail.com?subject=
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VIllARD CHARDONNAY EXPRESIÓN RESERVE 2016 – CASABlANCA - CHIlE

 Villard é um pequeno produtor chileno, especialista em vinhos brancos (sauvignon Blanc e Chardonnay) e na 
Pinot noir oriundas de vinhedos no Vale de Casablanca, que possui um terroir único, consequência da amplitude 
térmica da região, da proximidade com o Pacífico e da fria corrente de Humbolt, que baixa a temperatura na região 
e cobre os vinhedos de neblina logo cedo. 
 na região, reinam as uvas Chardonnay, que ocupam a maioria dos vinhedos. Também se destacam, em ordem 
decrescente, as uvas sauvignon Blanc, Merlot e a Pinot noir.
 embora seja a menos cultivada, as uvas Pinot noir são, junto com Chardonnay, as uvas emblemáticas da região. 
a Villard é considerada como a primeira vinícola “boutique” do país, fundada em 1989.

Notas de Degustação: Cor amarelo claro com ligeiros reflexos esverdeados. aromas cítricos (abacaxi, limão 
siciliano), tropical (maracujá azedo), pêssego, floral de acácia e toque mineral. Paladar refrescante, com boa acidez 
e persistência. dinal gostoso com nota mineral. 100% Chardonnay.

Estimativa de Guarda: está pronto, mas ainda aguenta mais 2 anos fácil.

Notas de Harmonização: acompanha muito bem frutos do mar e cozinha japonesa, chinesa, tailandesa. Vai bem 
com truta grelhada, carnes brancas de forma geral (suína e de galinha).

Serviço: servir entre 08 a 10ºC.

Onde comprar: em BH
 Enoteca Decanter - Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários. Telefone: (31) 3287-3618.

 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. os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEmANA
POR mÁRCIO OlIVEIRA
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CHATEAU BOUSCASSE 2013 AlAIN BRUmONT – mADIRAN – FRANÇA

 Foi alain Brumont quem colocou o Madiran no mapa do vinho. ele deixou o domínio da família em Boucasse 
em 1980, insatisfeito com a falta de ambição por qualidade do pai e se estabeleceu por conta própria. em apenas 20 
anos, Brumont conseguiu produzir vinhos de tirar o fôlego, criando o maior domaine de vinhos finos do sudoeste e 
estabelecendo sem dúvida que Tannat é uma variedade de uva de alta qualidade. o Bouscasse (70% Tannat) e Montus 
(80% Tannat) amadurecem em 50% de madeira nova e são muito finos. 
 Madiran é a denominação para vinhos tintos, com a principal variedade de uva sendo Tannat, que geralmente 
é misturada com um pouco de Cabernet sauvignon, Cabernet Franc ou Fer-servadou. o Tannat mantém uma boa 
acidez natural e produz vinhos muito profundos e ricos, com estrutura notável e, em mãos habilidosas, revela vinhos 
de incrível profundidade, complexidade e concentração de sabor, que com a idade se tornam flexíveis com texturas 
redondas e taninos finos. estes vinhos podem envelhecer soberbamente. o Bouscasse passa 14 meses em barricas 
novas e de 2ª passagem.

Notas de Degustação: Cor rubi muito escuro. aromas complexos e potentes, de frutas negras bem maduras (como 
ameixa, cereja, jabuticaba), mostra ainda alcaçuz, cravo e grafite. o paladar é tânico, mas muito gostoso, por conta 
da harmonia do vinho.  Corte com 65% Tannat, 25% Cabernet sauvignon e 10% Cabernet Franc. Recomenda-se 
decantar por 1 horas.

Estimativa de Guarda: está pronto. ainda aguenta mais uns 4 anos de guarda.

Reconhecimentos: amplamente premiado e pontuado - Wine enthusiast: 94 Pontos - Jancis Robinson: 16,5/20 - 
Wine spectator: 91 Pontos - Wine spectator: Top 100 2015 - La Revue du Vin de France: 16/20.

Notas de Harmonização: Carnes vermelhas como costela bovina no bafo, churrasco, picanha assada, cassoulet, bochecha de porco. Queijos meio-maduros.

Serviço: servir entre 17 a 18ºC.

Onde comprar: em BH
 Enoteca Decanter - Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários. Telefone: (31) 3287-3618.
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mAlBEC DOmAINE BOUSQUET ORGãNICO 2018 – VAlE DO UCO/ TUPUNGATO – mENDOzA/ ARGENTINA

 a família Bousquet tem origem em Carcassonne, no sul da França, e tem 4 gerações na tradição vinícola. 
em 1990 os Bousquet chegaram a Mendoza, e em 1997, surgiu a primeira parcela de vinhos produzida no Vale 
de Gualtallary, em Tupungato, a uma altitude de 1400 metros. Mesclando o excepcional terroir de Gualtallary, em 
Tupungato, nas maiores altitudes de Mendoza, com a elegância originária dos vinhos franceses, é hoje considerada 
a vinícola produtora de vinhos orgânicos mais premiada internacionalmente.
 Tupungato é considerada uma das melhores regiões para o cultivo da uva Malbec. os solos são arenosos e 
cheios de oxigênio. além de conservarem o calor precioso noite adentro, permitem que as raízes das videiras se 
aprofundem muito, o que resulta cachos pequenos e muito concentrados.
 nesta vinícola, o costume é fazer a vinificação em tanques de inox e depois o vinho é amadurecido por 4 meses 
em barrica (não percebida no aroma). Tudo feito por gravidade, sem uso de bombas ou filtros. o resultado é um vinho 
de aroma puro de fruta madura - morango, framboesa - e nada de madeira no olfato.

Notas de Degustação: um vinho violeta intenso, brilhante. aromas de frutas vermelhas (ameixas e framboesas), de 
boa intensidade. Paladar fresco, acidez frutada, taninos muito macios, criando um Malbec elegante, de corpo leve, 
muito frutado e agradável.

Estimativa de Guarda: está pronto. ainda aguenta mais uns 8 anos de guarda.

Reconhecimentos: esse vinho tinto malbec, obteve a classificação de 90 pontos pelo Guia descorchados na safra 
2016 e 92 pontos pela Wine spirits, considerado “best buy”.

Notas de Harmonização: Carnes vermelha de maneira geral, costela bovina no bafo, picanha assada, lasanha à 
bolonhesa gratinada, pizza portuguesa. Queijos meio-maduros.

Serviço: servir entre 16 a 17ºC. Vale a pena decantar por 30 minutos.

Onde comprar: em BH
 ADEGA CB – Rua do Ouro, 548 – Serra. Tel.: (31) 2515-9977.
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 Bebidas fermentadas feitas a partir do mel e cereais são mais velhas do que a feita com a uva, mas o produto delas, hidromel e cerveja nunca foram capazes de 
provocar como o vinho, o mesmo impacto social através dos tempos, servindo como um retrato da qualidade de vida alcançada por civilizações antigas.
 
TéCNICAS DE VINIFICAÇÕES ANTIGAS - o fato de Theophrastus mencionar que o entupimento com gesso ou pó de mármore foi feito por razões de clarificação e 
acidificação do vinho que estava em recipientes mostra que os antigos estavam preocupados em produzir bebida de qualidade. 
 Mas havia também métodos comuns, que hoje seriam designados como adulteração de vinho, quando adicionavam-se cinzas ao vinho com sal, agulhas de abeto e 
diversas especiarias para reduzir a adstringência ou melhorar o sabor. Também havia técnicas para transformar o vinho tinto em vinho branco, o que foi alcançado com a 
adição de farinha de feijão ou clara de ovo! 
 o suco foi processado parcialmente em vinhos especiais, mas principalmente misturado com o vinho da prensa. a fermentação ocorreu em dolium (panela de barro 
com vários milhares de litros de volume) afundada no chão. Mesmo durante a fermentação ou pouco tempo depois, foi adicionado mosto espessado para adoçar e preservar 
o vinho que foi criado. em geral, o vinho estagiava junto com as borras e depois na primavera, era colocado em ânforas de cerâmica. 
 o grande período dos antigos vinhos romanos remonta ao século i a.C. no final do século ii d.C, os três vinhos mais famosos desse período eram o Caecubum, o 
Falernum e o surrentinum (vinhos brancos, Falernum também envolvia tintos), todos - como a maioria dos principais vinhos romanos - da região da Campania. Também vale 
a pena mencionar o Haluntium de siracusa (sicília), o Pucinum do Friuli (que era o vinho favorito da esposa de augusto – 63 a.C a 14 dC) e o Raeticum de Vêneto.
 o maior problema no clima quente era a preservação do vinho, de modo que era preciso lidar com a conservação desde cedo. Homero já mencionava no século Viii 
a.C. a prática de disfarçar o aroma de enxofre do vinho com especiarias e substâncias perfumadas. eles lacravam as ânforas com resina de breu ou pinho e colocaram na 
superfície do vinho uma camada de resina e óleo. a partir disso, desenvolveu-se o vinho grego Retsina. 
 na literatura antiga, muitas vezes se fala de vinhos doces. Provavelmente isso ocorreu menos devido à secagem de uvas passas (embora mencionadas na odisséia de 
Homero), mas a fermentação, que geralmente acontecia em temperaturas muito mais altas (sem nenhum controle de temperatura), o que paralisava a fermentação com a 
morte das leveduras. Uvas intencionalmente verdes também foram pressionadas para produzir vinhos com forte acidez.

VITICUlTURA NA ROmA ANTIGA - o maior mercado na antiguidade era Roma, onde a distribuição gratuita de vinho (não apenas pão) nos jogos dos patrícios era um 
ponto alto. até a destruição pela erupção do Vesúvio em 79, a cidade de Pompéia era o principal fornecedor do vinho romano, com grandes extensões de vinhedos. 
 o vinho era uma bebida cotidiana para todas as seções da população, como evidenciado pelo ditado “Vita vinum est” (vinho é vida). Uma excelente imagem moral 
da cultura de jantar e beber da classe alta romana forma a famosa obra satyricon of Petronius, mas havia grandes diferenças de qualidade. Para as classes mais pobres e 
escravos, era popular uma Piquette de resíduos da prensa. Uma bebida não alcoólica popular dos cidadãos romanos e, principalmente, dos legionários era a Posca (uma 
água de vinagre). os melhores vinhos eram principalmente vinhos brancos. ainda não existiam vinhos tintos ricos em taninos. eles eram de um vermelho pálido e a bebida 
diária nas tabernas.
 nas melhores camadas sociais foi criado o hidromel, o vinho de mel Mulsum muito popular. a vida útil dos vinhos era muito importante para os romanos e eles 
parecem ter feito mais trabalho de pesquisa do que os gregos. segundo o direito romano, foi feita uma distinção entre vinho “novo” e “velho”, o segundo teve que ser 
armazenado por pelo menos um ano. 
 no caso dos vinhos brancos, o sabor mudou gradualmente de espesso e doce para leve e seco. Um costume generalizado e fatal era fazer suco de uva em recipientes 
de chumbo, cozinhado sobre um pequeno fogareiro para engrossar o xarope. o envenenamento crônico por chumbo é mencionado em algumas fontes como uma das 
razões do declínio do império Romano. se isso for verdade, então (ao lado de canos de água e cisternas revestidos com chumbo) também contribuiu para esse costume. 

VITICUlTURA NAS COlÔNIAS ROmANAS - os romanos espalharam e cultivaram a viticultura na expansão de seu império por toda a europa, Ásia Menor e norte da África 
e aí foram influenciados por leis apropriadas cruciais para a viticultura e a cultura do vinho. nesse sentido, especialmente os dois imperadores domiciano (51-96) e Probus 
(232-282), cujos regulamentos e medidas tiveram um grande impacto na viticultura de quase todos os países da europa. 
 Muitos dos nomes de hoje que nos parecem alemães são originários de palavras do latim, falado pelos romanos. os mais conhecidos são vinhos - vinum, os mostos 
– mustus (jovens, frescos), o lagar de calcário ou a adega de cellarium.

OS VINHOS NA ANTIGUIDADE – PARTE II
POR mÁRCIO OlIVEIRA

ARTIGO
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 em muitas das áreas tradicionais de produção de vinho da europa, as vinhas cultivadas pelos romanos estavam enraizadas por toda parte. a documentação sobre vinho 
e viticultura, escrita por numerosos autores gregos e romanos, era em parte válida até o final da idade Média no século XV e os métodos ali descritos foram utilizados até 
este período. Mais tarde, a ordem da igreja Católica Romana assumiu o papel principal de pesquisa e desenvolvimento dos vinhedos, fez suas experiências e as aperfeiçoou. 
Méritos especiais para os beneditinos (a partir do século Vi), bem como os cartuxos e cistercienses (a partir do século Xi).

lITERATURA SOBRE VINHOS ANTIGOS
 Há extensa literatura sobre viticultura e cultura do vinho na antiguidade, que também retrata uma imagem colorida dos hábitos da vida. em ordem cronológica, esses 
são considerados os “primeiros autores do vinho”:
- Cartagineses Mago (por volta de 400 a.C), 
- o historiador grego Heródoto (482-425 a.C), 
- o político romano Cato the elder (234-149 a.C), 
- o literário romano homem Varro (116-27 a.C), 
- o historiador grego strabo (63 a.C-28 d.C),
- o autor romano Columella (primeira metade do séc.i), 
- o cientista romano Plínio, o Velho (23-79), 
- o historiador romano Tácito (55-120), 
- o médico grego Galen (129-216), 
- o escritor grego athenäos (por volta de 200), 
- bem como o escritor romano Palladius (século iV). 
- e os três poetas romanos Horacio, ovídio e Virgílio que escreveram sobre vinho. Como se vê, o assunto sempre despertou interesse!!! 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

“lIGAÇÕES AFETIVAS COm O 
VINHO” - JORGE lUCkI

VAlOR ECONÔmICO - 30/08/2019 

 Celebro com esta minha coluna de número 800 no Valor. Meu objetivo 
neste precioso espaço que o jornal me confiou desde sua primeira edição, em 
2 de maio de 2000, foi contribuir para aumentar a cultura do vinho e auxiliar 
o leitor na tarefa de escolher quais garrafas comprar, dedicando ao fim de 
cada ano uma relação dos melhores rótulos provados no período. não faltam 
vinhos bons no mercado e existem mesmo aqueles que convencionei chamar 
de “soberanos”...
 Leia a reportagem completa em: https://www.valor.com.br/
cultura/6413607/jorge-lucki-ligacoes-afetivas-com-o-vinho#
 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

“ESPUmANTE DE ROmANéE-
CONTI?” - mARCElO COPEllO
VEJINHA SP - VINHO E AlGO mAIS - 28/08/2019

 espumante de Romanée-Conti e de Montrachet? estive relendo 
recentemente o excelente livro “Champagne”, de don & Petie Kladstrup (mesmos 
autores do Vinho & Guerra), e eles citam um Romanée-Conti espumante e 
Montrachet espumante também, que teriam sido criados na Belle Époque, 
final do século XiX e início do século XX, quando Champagne explodiu no 
mercado.
Vejam o trecho do livro - “Por volta de 1860, viticultores de outras regiões 
tentaram tirar proveito do boom repentino do Champagne e fazer seus próprios 
vinhos espumantes..... 
 Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/espumante-de-
romanee-conti
Mais em www.marcelocopel.com.br  / contato@marcelocopello.com | 
Facebook – vinhocommarcelocopello | instagram – marcelocopello | http://
www.marcelocopello.com/blog

“SAIBA ONDE ENCONTRAR VINHOS ORGãNICOS, 
NATURAIS E BIODINÂmICOS Em SãO PAUlO” - 

lEONARDO SANCHEz E mARINA CONSIGlIO
FOlHA DE SãO PAUlO - 30/08/2019

 Conhecidos por parte do público apreciador de vinhos, os rótulos orgânicos se 
proliferaram pelos bares e restaurantes de são Paulo.  eles encabeçam uma seleção 
de tipos alternativos que têm se tornado habitués das cartas da cidade e que inclui 
também os naturais e os biodinâmicos.
 Reflexo de gerações cada vez mais preocupadas em conhecer os processos  
por trás dos alimentos que chegam à mesa, a popularização dessas bebidas fez com 
que sommeliers adaptassem suas adegas...
 Leia mais em: https://guia.folha.uol.com.br/bares/2019/08/saiba-
onde-encontrar-vinhos-organicos-naturais-e-biodinamicos-em-sao-paulo.
shtml

“PARA COmBATER AS mUDANÇAS 
ClImÁTICAS, Um ENÓlOGO DEVE PENSAR 

Além DAS UVAS” - DAVE mCINTYRE
THE WASHINGTON POST - WINES - 30/08/2019 

 sustentável, orgânico, biodinâmico. esses três estilos de viticultura são seguidos 
(e comercializados) pelas vinícolas para mostrar cuidado com suas vinhas e o meio 
ambiente. sustentável na prática, ou certificado siP na Califórnia; Viticultura e enologia 
de Baixo impacto (LiVe) e salmon-safe no oregon; ou demeter para biodinâmica 
são certificações destinadas a demonstrar responsabilidade na agricultura.
Mas no contexto das mudanças climáticas, alguns produtores de vinho estão 
questionando se essas práticas são suficientes. eles defendem um foco mais amplo 
do que apenas a vinha e desafiam os conceitos atuais de agricultura ecológica. e eles 
estão olhando além dessa safra, ou mesmo na próxima década, e fazendo perguntas 
difíceis sobre o futuro a longo prazo do vinho....
 Leia a reportagem completa em: https://www.washingtonpost.com/
lifestyle/food/to-fight-climate-change-one-winemaker-wants-to-think-
about-more-than-the-grapes/2019/08/30

https://www.valor.com.br/cultura/6413607/jorge-lucki-ligacoes-afetivas-com-o-vinho%23
https://www.valor.com.br/cultura/6413607/jorge-lucki-ligacoes-afetivas-com-o-vinho%23
http://www.marcelocopello.com/post/espumante-de-romanee-conti
http://www.marcelocopello.com/post/espumante-de-romanee-conti
www.marcelocopello.com
mailto:contato%40marcelocpello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
https://guia.folha.uol.com.br/bares/2019/08/saiba-onde-encontrar-vinhos-organicos-naturais-e-biodinamicos-em-sao-paulo.shtml
https://guia.folha.uol.com.br/bares/2019/08/saiba-onde-encontrar-vinhos-organicos-naturais-e-biodinamicos-em-sao-paulo.shtml
https://guia.folha.uol.com.br/bares/2019/08/saiba-onde-encontrar-vinhos-organicos-naturais-e-biodinamicos-em-sao-paulo.shtml
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/to-fight-climate-change-one-winemaker-wants-to-think-about-more-than-the-grapes/2019/08/30
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/to-fight-climate-change-one-winemaker-wants-to-think-about-more-than-the-grapes/2019/08/30
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/to-fight-climate-change-one-winemaker-wants-to-think-about-more-than-the-grapes/2019/08/30
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VIAGENS

03 A 14 DE OUTUBRO DE 2019. VIAGEm AO CORAÇãO DO mUNDO mAIA

 Guatemala significa “terra das florestas” que assim deu lugar num dos dialetos maias. a Cultura e as Costumes de Guatemala estão marcadas pela 
sua história. os guatemaltecos são na sua maioria mestiços (ou também chamados de ladinos) de sangue espanhola e maia, tanto que alguns campesinos 
são descendentes diretos e puros de várias etnias maias, entre elas K’iche’es, Tz´utujiles e Kaqchiqueles. a civilização maia que habitou a Guatemala atual 
durante quase 600 anos antes do seu declínio nos anos 900 d.C. tem influído de forma determinante na sua historia. este mosaico multicultural inerente na sua 
sociedade atual tem deixado sua marca nos costumes, gastronomia, território e população.
 Venha e experimente, sinta, Perceba e deguste!

sinal de R$ 3.000,00 como INSCRIÇãO no momento da solicitação da reserva junto ao preenchimento da Ficha de Inscrição no Programa com 
prazo até: 02 JUN 2019 em dinheiro, cheque ou transferência bancária, sinal a ser descontado no pagamento final. nota: se decidir participar, não 
deixe se inscrever até o ultimo dia. Faça a sua inscrição quanto antes.

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

O VINHEDO DA BORGONHA é Um “mARCADOR DO AQUECImENTO GlOBAl”
 “anos muito quentes e secos eram raros no passado, mas se tornaram a norma nos últimos 30 anos”. a colheita é feita “treze dias antes, em média, 
desde 1988, em comparação com os seis séculos anteriores”: a vinha da Borgonha “é um marcador do aquecimento global”, segundo um estudo divulgado 
quinta-feira, 29 de agosto pela House of Human sciences (MsH) de dijon. “Uma nova série de datas de colheita, cobrindo os últimos 664 anos, confirma o quão 
incomum o clima dos últimos 30 anos tem sido”, anunciou a Casa de Ciências Humanas em comunicado sobre o estudo, publicado no mesmo dia na revista 
Climate of the Past.
“AQUECImENTO ClImÁTICO ACElERADO” - os resultados de pesquisas de historiadores e cientistas da suíça, França e alemanha testemunham “a instalação 
de um clima mais quente e seco nos últimos anos” e mostram “que o aquecimento foi acelerado “, afirmou o comunicado.
 “anos muito quentes e secos eram raros no passado, mas se tornaram a norma nos últimos 30 anos”, diz o pesquisador Thomas Labbé, principal autor 
do estudo.
 “a série reflete muito bem o aquecimento global, não esperávamos algo tão visível”, disse ele, acrescentando que essas datas anteriores à colheita 
atestam uma “diferença de um grau temperatura média durante esse período.
RECONSTITUIÇãO DA COlHEITA DESDE 1354 - Para alcançar esses resultados, esse historiador, pesquisador da Universidade da Borgonha e do Leibniz-
institut em Leipzig, alemanha, reconstruiu as datas da colheita em Beaune (Côte-d’or) desde 1354. o estudo explora várias fontes de arquivo, como informações 
sobre salários pagos a colheitadeiras, registros da prefeitura ou artigos de jornais ..... “a equipe conseguiu comparar a série de colheitas de uvas com os 
registros detalhados da temperatura de Paris desde 1658, depois estimar as temperaturas de abril a julho na região de Beaune durante todos os 664 anos 
cobertos por sua pesquisa sobre datas de colheita... Leia mais em: https://www.larvf.com/la-vigne-de-bourgogne-est-un-marqueur-du-rechauffement-
climatique,4645806.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – Redação com aFP – 30/08/2019).

GRANDES CHEFS TAmBém FAzEm SEU VINHO - ANCO DE ENSAIO: OS AERADORES mElHORAm A PERCEPÇãO DO VINHO?
 Cozinhas e porões estão se aproximando. Mais e mais chefs fazem parceria com enólogos de renome ou compram alguns hectares para produzir um 
vinho com seu próprio nome. Um amor pelo solo que encontra outra tradução.
 no carro entre Megève e as vinhas da alsácia, emmanuel Renaut, chef três estrelas do restaurante Flocons de sel, cheira o aroma dos tartiflettes que ele 
preparou. seu prazer é pegar a estrada para algumas festas de caça e parar para comer algo na propriedade de albert Mann de seu amigo Jacky Barthelme.
 estamos em 2016. em Wettolsheim, com vista para o Grands Crus steingrubler e Hengst, a colheita está em pleno andamento. o trabalho duro exige 
refeições reconfortantes e amigáveis. “os catadores às vezes têm o suficiente para comer chucrute, então gostam quando eu venho com outra coisa”, diz o 
chef, com um sorriso na voz. a refeição é entusiasmada, a safra parece promissora, o clima é brilhante, os poucos vinhos elaborados a partir de uvas cultivadas 
biodinamicamente abrandam as línguas.
 o savoyard permanece surpreso, como sempre, pela diversidade dos terroirs, pelas variedades de uvas da alsácia e pelo know-how de vinificação. “É 
maravilhoso começar com uma uva e chegar a coisas tão diferentes”, ele admite. seu hobby é Pinot noir. então, quando Jacky Barthelmé lhe apresenta uma 
safra de um terroir histórico, emmanuel Renaut “aquece a tigela”, como diz o viticultor... Leia mais em: https://www.larvf.com/les-grands-chefs-font-aussi-
leur-vin,4645236.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – Yohan Castaing – 30/08/2019).

INSCRIÇÕES PARA A PROVINO 2019 ESTãO ABERTAS
 Feira Profissional de Vinhos e destilados será em outubro. destinada exclusivamente aos profissionais do mundo do vinho, a Provino 2019 está com o 
credenciamento aberto. a primeira edição do evento acontecerá em são Paulo entre os dias 15 e 17 de outubro.
 a Feira Profissional de Vinhos e destilados contará com aproximadamente 250 marcas expositoras e a Forúm Provino, para promover e discutir tendências 

VINHO E CUlTURA

https://www.larvf.com/la-vigne-de-bourgogne-est-un-marqueur-du-rechauffement-climatique%2C4645806.asp
https://www.larvf.com/la-vigne-de-bourgogne-est-un-marqueur-du-rechauffement-climatique%2C4645806.asp
https://www.larvf.com/les-grands-chefs-font-aussi-leur-vin%2C4645236.asp
https://www.larvf.com/les-grands-chefs-font-aussi-leur-vin%2C4645236.asp
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e novidades do segmento.
 a Provino tem como foco central os negócios do universo do vinho e destilados do Brasil e da américa Latina. além disso, a feira fomenta o contato entre 
produtores e importadores, com distribuidores, sommeliers e comerciantes da indústria mundial. durante os três dias da feira, o evento espera receber 10 mil 
profissionais da área.
 o evento é gratuito e para fazer a inscrição, os interessados devem acessar o site da Provino: http://provino.com.br/inscricao/, preencher o formulário e 
aguardar a confirmação da organização... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/inscricoes-para-provino-2019-estao-abertas_11872.
html  (Fonte – Redação Revista adeGa -  15/08/2019).

POR QUE SÓ A ÁGUA ACOmPANHA O VINHO?
 Refrigerantes? sucos? nada disso, a melhor bebida para acompanhar um vinho é mesmo a água. Para receber o vinho e poder apreciar melhor o seu sabor, as papilas 
gustativas não podem sofrer influências de outras bebidas. sempre que vamos beber um vinho em um jantar ou numa degustação, lembramos da boa e velha água. nos 
restaurantes, os garçons logo perguntam se queremos com ou sem gás, de tão natural que a combinação é. Mas será que a água é o único par do vinho, ou ele aceita outros 
e ela é apenas a preferida?
 no que diz respeito a líquidos, a água é, sim, o único par do vinho. ela é a bebida que mais se aproxima de algo neutro, (quase) não tem gosto nem sabor e seu pH é 
praticamente neutro. as outras bebidas não. Geralmente são ácidas, possuem açúcar e, às vezes, são gaseificadas (no caso dos refrigerantes). ou seja, fatalmente deixarão 
algum gosto na boca, o que vai prejudicar a percepção do sabor do vinho.
 andrea altério, engenheira de alimentos e nutricionista, afirma que pão e biscoitos de água e sal também exercem papel similar. “Mas a água ainda é o melhor e o 
que mais combina. Vamos imaginar comer biscoito cracker entre uma taça de vinho e um belo prato, ficaria um pouco estranho”. Leia mais em: https://revistaadega.uol.
com.br/artigo/por-que-so-agua-acompanha-o-vinho_11907.html (Revista adeGa – Carolina almeida -  28/08/2019).

7 CURIOSIDADES DO VINHO TOkAY
 o vinho húngaro Tokay é feito com uvas apodrecidas parcialmente. o vinho húngaro Tokaji chegou a ser citado em obras de Machado de assis. o Tokay 
(Tokaji) é o principal vinho da Hungria. a bebida é feita a partir de uvas podres atacadas pelo fungo Botrytis cinérea. Por conta disso, o vinho ganhou o rótulo 
de “podridão nobre”, pois o suco do fruto concetrado resulta em um excelente sabor doce. o Tokay é apreciado por grandes figuras ilustras como Beethoven, 
Voltaire, Papas e monarcas. separamos setes curiosidades deste imponente vinho húngaro. Confira!
- o Tokay é tão importante para a Hungria que o vinho é citado no hino nacional.
- Machado de assis, em uma de suas crônicas, cita: “desde criança, ouço dizer que aos condenados à morte cumprem-se os últimos desejos. dá-se-lhes doce de 
coco, lebre, tripas, um cálice de Tokay, qualquer coisa que eles peçam. nunca indaguei se isto era exato ou não, e já agora ficaria aborrecido se o não fosse.”
- Pio iV, no Concilio de Trento, em 1562, teria exclamado: “eis um vinho digno da mesa papal”. outra lenda afirma que o sumo Pontífice utilizava Tokay em 
suas celebrações eucarísticas em vez do “comum” vinho tinto... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/7-curiosidades-do-vinho-tokay_11895.
html (Fonte – Revista adeGa – Carolina almeida -  23/08/2019).

QUAl A ORDEm CORRETA DE DEGUSTAÇãO DE VINHOS?
 dicas de como seguir a ordem certa ao degustar vinhos. a ordem dos fatores não altera o produte? na hora de degustar um vinho esta regra não é válida
 diferentemente do dito popular, a ordem dos vinhos altera, sim, a percepção final deles. não vale começar com vinhos doces que irão ocupar seu paladar 
e depois passar para os mais secos. a ordem que facilitará sua prova é a seguinte:
1- os vinhos mais jovens primeiro e os mais velhos depois (a exceção fica no caso de ser o mesmo vinho em safras diferentes, daí a ordem se inverte).
2- os espumantes mais secos chegam primeiro, depois os meio-secos e, por fim, os moscatéis.
3- a degustação de vários estilos deve começar com os espumantes secos, depois os brancos sem madeira, brancos com madeira, rosés mais claros para 
rosés mais escuros, tintos leves, tintos jovens, tintos sem madeira, tintos com madeira, tintos de guarda, espumantes doces, vinhos doces e, por fim, os vinhos 
fortificados Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/qual-ordem-correta-de-degustacao-de-vinhos_11911.html (Fonte – Redação Revista adeGa 
-  30/08/2019).
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