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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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BARDOS ROMANTICA 2017 – RIBERA DEL DUERO - ESPANHA
 
 Um vinho que surpreende ao tirar-se a rolha. Nela vem uma poesia: 
 “A vida é curta:
 Perdoa rápido,
 Beije devagar e
 Desfrute de um bom vinho!”
 
 A coleção dos rótulos Bardos: De Bardos Roble, Ars Romántica, Ars Épica, Ars Mítica e Ars Suprema, quatro 
obras de arte que evocam tempos passados   nos quais a cultura do artesão era transmitida geração após geração 
de mestres para discípulos. Assim como os bardos antigos narraram batalhas e histórias míticas, cada um dos 
vinhos da coleção tem uma história diferente para contar. Embora a totalidade das áreas contribua com valores 
comuns à coleção “Bardos”, em cada um dos vinhos há a preponderância de uma área de vinhedos, o que lhe 
confere características particulares e uma personalidade muito proeminente.
 Ars romântico denota doçura e suavidade. A Ars Épica se destaca pela sua frescura e elegância, a Ars Mítica, 
é um vinho de grande estrutura e complexidade e a Ars Suprema se destaca pelo seu poder, que faz da soma de 
todos eles uma obra de arte de grande singularidade.
 O vinhedo do Romântica foi plantado em Páramo de Corcos, que é a região mais surpreendente e desconhecida 
de Ribera. Uma planície de dez mil hectares, onde apenas os mais corajosos sabem como trabalhar a terra em 
condições extremas ao longo do ano. Um lugar onde o frio encolhe os ossos, o vento corta a carne e o sol queima 
a pele. 
 O vinhedo é formado por videiras antigas de baixa produção, selecionadas entre as melhores áreas da 
Ribera del Duero (Moradillo de Roa e Fuentemolinos) por seus mesoclimatos e solos com grande aptidão vitícola. A 
colheita é feita na última semana de setembro e na primeira semana de outubro. As uvas foram colhidas em caixas 
de 15 quilos e em pequenos trailers.
 A fermentação e maceração são feitas em cubas de 15.000 kg, a 28ºC por 3 ou 4 semanas. Fermentação malolática em barricas de carvalho francês, 
com batonagem semanal, e controle dos barris um a um. O estágio é de 14 meses em barricas de carvalho francês de primeiro e segundo uso.

Corte de uvas: elaborado 100% com uvas Tempranillo, é um vinho com grande personalidade, macio e suavidade, graças à rigorosa seleção de uvas realizada 
em uma das melhores regiões de Ribera del Duero, na Espanha.
Notas de Degustação: Cor vermelho rubi intenso. Aromas de frutas negras, como ameixas, com uma nota forte tostada de baunilha e violetas. No paladar os 
taninos são finos, delicados, com boa acidez e criando ótimo equilíbrio, num vinho de corpo. Seus sabores remetem às sensações olfativas. Agradável e longo 
final de boca com fina harmonia entre potência e elegância.
Estimativa de Guarda: para beber ou guardar por 8 anos a partir da safra.
Notas de Harmonização: Carnes vermelhas grelhadas ou assadas, carne de porco, massas com molhos condimentados, queijos médios curados, embutidos. 
Vai bem com uma lasanha à Bolonhesa; Risotos de Shimeji, Castanhas e pesto, Parma e Rúcula; Queijos: Gouda e Brie. Vai bem com pizzas. Acompanhou muito 
bem um arroz primavera com legumes, bacon em cubinhos e picanha suína defumada.
Serviço: servir entre 16 e 17ºC.  
Faixa de Preço - $$
Em BH – SUPERNOSSO - Av. do Contorno, 6061 - Piso L2 - Loja 221/222 - Telefone: (31) 3889-9407- Atendimento nas Lojas e no Delivery (segunda 
à sexta 8h às 21h30 - sábado das 8h às 16h): (31) 3369-4550
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SOLAIA 2004 – TOSCANA – ITÁLIA
 
 Degustar um grande “Supertoscano” sempre é uma experiência única. O termo “Supertoscano” foi criado fora 
da Itália pelos consumidores ingleses e, principalmente, americanos, que passaram a identificar os melhores vinhos 
da Toscana que, por não respeitarem as leis das denominações de origem locais, recebiam apenas a classificação 
mínima de “vino da tavola”, apesar de sua elevada qualidade e preço cada vez mais alto, em função da demanda 
por estes rótulos. 
 O primeiro destes vinhos a receber este “título” foi o Tignanello, elaborado pela primeira vez no início da 
década de 1970 pela tradicional família Antinori.
 O Solaia é um vinho mítico, um dos mais famosos de toda a sorte de vinhos produzidos pela centenária 
família Antinori. Sua primeira safra foi 1978, um blend de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Desde os anos 
80 foi incorporado ao corte 20% de Sangiovese. Um vinho potente e elegante, repleto de história para contar. 
 A parte mais ensolarada da encosta do Tignanello abriga a vinha do Solaia. As melhores uvas, da melhor 
vinha somam com a paixão, o maior cuidado e pesquisa da Vinícola. Estes são os segredos de Solaia, juntamente 
com as melhores uvas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Sangiovese da sua vinha homônima.

Corte de uvas: a safra de 2004 foi feita com um blend de 75% Cabernet Sauvignon, 20% Sangiovese, 5% Cabernet 
Franc

Notas de Degustação: Cor vermelho rubi intenso ainda, sem mostrar grande evolução na cor, com leve turbidez. 
Aromas de frutas vermelhas (cerejas), e especiarias tostadas e depois algo de mentol e alcaçuz. Paladar macio, 
com taninos maduros e finos após a guarda de 16 anos, boa acidez, bom encorpado. Seus sabores remetem às 
sensações olfativas. Agradável e longo final de boca. Lembra um vinho no melhor estilo tinto de Bordeaux.

Estimativa de Guarda: para beber ou guardar por mais 2 a 3 anos.

Reconhecimentos: 96WS, 96WE

Notas de Harmonização: Carnes vermelhas grelhadas ou assadas, carne de caça. Acompanhou muito bem um tornedor com molho de cogumelos e cebola 
roxa. Mas acredito que iria muito bem com cordeiro!!!

Serviço: servir entre 16 e 17ºC.  

Faixa de Preço - Estelar

Trazido de viagem. Pode ser encontrado nas principais importadoras brasileiras.
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 Esta lendária vinha do Rhône, com 136 hectares, oferece uma vista deslumbrante sobre o Drôme e Ardèche. Se as uvas foram cultivadas lá desde os romanos, o 
trabalho permanece lá, ainda hoje, muito difícil. Na realidade, o homem não construiu a colina. Mas ele criou a ermida lá encima. Uma vinha mítica, que deve tudo aos 
seus construtores. Sem eles, a paisagem não teria o mesmo apelo. A chamada para a videira é óbvia. O alívio impõe. De todas as paisagens do vale do Rhône, é a mais 
irresistível. Atrai caminhantes, cujos pés são magnetizados em direção ao topo. E lá, mesmo sem fôlego depois da subida, eles são impressionados pela visão magnífica da 
vinha e do rio.
 Eles podem contemplar os departamentos de Drôme e Ardèche, com o rio Rhône (ou Ródano´em português) como fronteira. Eles veem outras videiras, outras 
denominações: Crozes-Hermitage vem logo abaixo, Saint-Péray ao sul, a longa vinha de Saint-Joseph em frente. E, mais adiante, o maciço de Vercors, o Mont Blanc. Numa 
visão de 360 graus, tudo é lindo nesta paisagem, com a impressionante queda da colina, a vista dos meandros do rio, tudo cria um panorama espetacular. 
 No sopé da colina esta uma vinícola cooperativa de qualidade, com uma visão direta das fileiras de vinhas em socalcos, acima de seu telhado. A adega tem 22 
hectares da ermida e vinifica mais oito. Ela é uma das principais operadoras entre os trinta proprietários que compartilham essa pequena denominação de 136 hectares.
 Algo único está acontecendo abaixo: o Rhône flui em uma direção improvável. Ao atravessar a França de norte a sul, aqui e aqui, faz um desvio, muda repentinamente 
de direção e flui de oeste para leste. Na margem esquerda, a encosta do Hermitage, coberta de trepadeiras, fica voltada para o sul. Esta vinha beneficiada assim da máxima 
luz do sol, do nascer ao pôr do sol, sem obstáculos, tem a insolação ideal para a maturidade das uvas, o que plantar além das vinhas? 
 O vinho é produzido nesta região desde os romanos. É bem verdade que a colina não mudou muito ao longo dos séculos. A videira chegou a partir da colonização 
pelos gregos e romanos, como evidenciado pelas ânforas encontradas no pé da colina. Na Idade Média, tudo já estava no lugar. Uma lista que remonta a 1380 detalha 
as propriedades, com os locais de parcelas que ainda existem hoje, como Greffieux na parte inferior da vinha, Méal acima, Bessards mais a oeste. Naquela época, cada 
habitante possuía um pedaço do vinhedo.
 O Hermitage adquiriu muito rapidamente a reputação de um ótimo vinho. Louis XIV, Anne da Suécia, os papas eram seus clientes. A partir do século XVII, as grandes 
famílias da vinha se casaram entre si para ampliar as superfícies dos seus vinhedos. Porque cada metro quadrado faz a diferença, uma vez que não se pode ampliar a colina 
Hermitage. E não há lugar para plantar uma árvore ou uma cerca. Para separar dois viticultores usa-se somente piquetes ou estacas de demarcação.
 No século XIX, a colina da ermida tornou-se um local para caminhadas de domingo, quando família vinham comer nas cabanas dos viticultores, organizavam-se 
leituras de poesia. Era época de descer para o sul pelo Ródano e Tain-Hermitage, fazendo ali uma parada obrigatória. Várias celebridades passaram por esta região, como 
que Chateaubriand parou por aí, como a maioria dos escritores da época. Para um amigo que perguntou como era, Alexandre Dumas respondeu: “Fique de joelhos antes 
de eu responder!” “
 A ermida evoca o cavaleiro de Stérimberg que, primeiro, se estabeleceria ali como eremita, o vinho ganhou um “h” para torná-lo mais compreensível pelos principais 
clientes ingleses antes do período napoleônico. Há ainda a ser lembrada a antiga técnica de dar mais cor e potência aos vinhos de Bordeaux, que naquela eram claros (e dai 
o termo claret que denomina a grande maioria dos Bordeaux que eram exportado para a Inglatera). Eram chamados de “Hermitage Bordeaux”, ou um Bordeaux reforçado 
com vinho Hermitage, mais escuro e de corpo (a técnica era chamada de “hermitager” um vinho!). 
 O nome de Chapoutier se espalha pelo topo da colina. Assim como o de Paul Jaboulet, outra grande casa comercial produtora de vinhos. Eles estão pintados nas 
paredes dos terraços dos vinhedos. A partir da década de 1950, os viajantes de trem de Paris para o sul, em direção a Provence viram esses anúncios eficazes antes de parar 
em Tain para comprar vinho. Depois de serem contestados quando a colina foi classificada como patrimônio nacional, em 2013, eles foram finalmente preservados.
 Os muros baixos não são usados   apenas para exibir os nomes dos principais comerciantes. Construídas pedra por pedra, à mão, elas estruturam os terraços, impedem 
a subsidência do solo e permitem que as videiras sejam trabalhadas em terreno plano. Estes muros testemunham o trabalho titânico realizado pelo homem ao longo das 
décadas. Os viticultores aprenderam a construir através das gerações como construir esses muros para que durem meio século. Na verdade, é uma pirâmide, a base tem 
que ser muito maior. Você vê apenas uma pequena parcela de um lado da pirâmide. Só se pode usar pedras secas sem um grama de cimento, caso contrário, a água não 
flui mais entre as pedras e forma bolsas úmidas que são muito prejudiciais para a videira. Em resumo, a parede além de sólida deve ser bem drenada. 
 Entre as paredes estão as estacas. Cerca de 700.000, com 1,50 m de altura, que transformam as encostas em porcos-espinhosos. Alguns produtores e poucos 
habitantes da colina aconselham que, para entender completamente o trabalho da mão do homem, ver a colina coberta de neve: Apenas postes e muros baixos emergem, 
e desta forma vemos como o local foi modelado pelos seres humanos ao longo de gerações e gerações de vinhateiros. 
 As estacas são usadas principalmente para apoiar e segurar cada videira, que acaba envolvendo-a. Elas também possibilitam o trabalho no solo, pois o arado pode 

UMA COLINA MOLDADA PELA MÃO DO HOMEM - HERMITAGE
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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passar entre duas estacas. Mas não é uma tarefa fácil, porque em áreas inclinadas, o motor está no topo de uma parcela e o arado na parte inferior, os dois elementos 
ligados por um guincho. Isso só é possível com uma videira apoiada em estacas, que permite que as pessoas passem pela trilha. Além disto, há sempre o risco de acidentes 
acontecerem, seja a queda humana ou de pedra. Tudo está em um equilíbrio delicado, até a cesta que o colhedor deve abaixar cuidadosamente sobre o terreno.
 Na colina, tudo é feito pela força humana. Os métodos de cultivo permanecem ancestrais: picareta, capina manual, guincho. Além de íngreme, o chão é extremamente 
duro, o sol intenso. E, no entanto, nunca há cansaço. Aqui, as pessoas levam o ofício como uma verdadeira paixão. “
 O trabalho é ainda mais cansativo, pois 90% da terra é cultivada organicamente. Mas os esforços estão valendo a pena. O Hermitage é um exemplo para seus 
vizinhos. As videiras plantadas com castas brancas como a marsanne, duram facilmente cem anos. Os vinhedos tintos, feitos apenas com Syrah, são mais que centenários, 
são lendários. A história é bonita porque a colina é geologicamente um casamento entre os Alpes e o Maciço Central. No entanto, a Syrah também nasceu de um casamento 
da Ardèche, do Maciço Central e dos Alpes, como se essa uva viesse selar essa união da terra!
 A origem da casta Syrah era cercada de mistérios e lendas que tornam sua história ainda mais saborosa. Alguns historiadores acreditam que sua terra natal seria o 
Egito e ela teria chegado à Europa primeiro pela região da Sicília, mais precisamente pela cidade de Siracusa, situada no sul da Itália, levada pelos fenícios que plantaram 
vinhedos na costa mediterrânea francesa. 
 Em outra versão, há quem diga que as primeiras mudas foram plantadas na França por São Patrício, patrono da Irlanda. Outros ainda acreditam na história que 
um antigo cavaleiro templário, ao retornar de uma Cruzada teria trazido mudas esta uva de Shiraz, uma cidade pertencente ao antigo império persa (localidade que hoje 
corresponde ao Irã). 
 Contudo, a história mais aceita atual e cientificamente afirma que a casta Syrah é genuinamente francesa e descende de outras espécies de uvas francesas, ambas 
variedades pouco conhecidas: Mondeuse Blanche (branca) e Dureza (tinta). Especialistas chegaram a essa conclusão após análises de DNA. 
 Seja qual for a lenda que você escolher, o certo é que a Syrah encontrou as condições perfeitas para crescer e se mostrar nesta colina do Rhône, criando o Hermitage, 
um dos grandes ícones do Mundo do Vinho!!! Saúde !!! (baseado em material e artigos da internet).
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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

“QUAL O PREÇO JUSTO DE UM 
VINHO?” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 31/07/2020

  A resposta, sem dúvida, não está numa planilha de custos, computando 
produção e venda, como qualquer produto de consumo... Leia a reportagem completa 
em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-qual-e-o-preco-justo-
de-um-vinho.ghtml

“QUEIJOS E VINHOS” -  MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA - 27/07/2020

 Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, Abelardo e Heloísa, Marco Antônio e 
Cleópatra, Ulisses e Penélope, Henry Higgins e Elisa (My Fair Lady), Scarlett Ohara e 
Rhett Butler (E o Vento Levou), Hethcliff e Catherine (O Morro dos Ventos Uivantes), 
Ricky e Ilsa (Casablanca), Elisabeth Taylor e Richard Burton, Ginger Rogers e Fred 
Astaire, Shiva e Shakti, Yin e Yang, D. Pedro e Inez de Castro, Chopin e George Sand, 
Clara e Robert Shumann, Sartre e Simone Beauvoir, John e Yoko, Dali e Gala, Peri 
e Ceci, Lampião e Maria Bonita, Queijo Minas e Goiabada Cascão e, nos grandes 
pares da história não poderia faltar, Queijo e Vinho.
 Se adequadamente combinados, queijos e vinhos formam um casal tão 
perfeito que justificou o surgimento da máxima: “Para comprar vinho coma maçã, 
para vender vinho sirva-o com queijo”, uma alusão ao fato de a maçã limpar o 
palato tornando-o crítico, enquanto o queijo harmoniza tão bem com a nobre bebida 
que chega a disfarçar eventuais deficiências desta. Vinhos e queijos, juntamente 
com o pão, formam a “santíssima trindade” da mesa, os mais antigos alimentos do 
homem. São também ideais para lanches ou piqueniques de verão por poderem ser 
apreciados em seu estado natural, com pouca ou nenhuma preparação.
 A variedade de queijos existente é enorme e suas possibilidades de combinação 
com o vinho, infinitas. Na França, por exemplo, os queijos foram classificados em 1925, 
bem antes dos vinhos, que receberam sua AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) 10 
anos depois, em 1935. Só a França possui mais de 400 queijos classificados. Não é 
à toa que De Gaule disse ser impossível governar um país com tantos queijos. Veja 
algumas dicas para tornar seu encontro de “queijos e vinhos” um sucesso.
 Assim como nos vinhos, a temperatura dos queijos é importante, sendo o ideal 
servi-los a cerca de 18ºC. Os de massa mole devem ser retirados da geladeira com 
meia hora de antecedência, enquanto os duros, com no mínimo duas horas.
 Devem ser levados à mesa sem as embalagens e sobre madeira ou porcelana, 
proporcionais a seus tamanhos e, de preferência, separados. Os que tiverem casca 
devem ser servidos com ela. Não os corte demais, em pedaços miúdos. Deixe os 
pequenos inteiros e, no caso dos exemplares de tamanho médio, insinue o corte.... 
Leia a reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/post/queijos-
e-vinhos

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-qual-e-o-preco-justo-de-um-vinho.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-qual-e-o-preco-justo-de-um-vinho.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/queijos-e-vinhos
http://www.marcelocopello.com/post/queijos-e-vinhos
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“DEGUSTAR E LUCRAR: VINHOS PODEM SER MAIS RENTÁVEIS 
DO QUE O ÍNDICE S&P 500” - SUZANA BARELLI 

REVISTA MENU - 02/08/2020

 Pesquisa da londrina Cult Wine revela os 10 vinhos que mais se valorizaram na década e mostra que eles renderam mais do que as principais empresas da bolsa 
americana. Conheça os rótulos e as regiões com maior potencial de retorno
Em tempos de volatilidade causada pela Covid, o vinho pode ser um porto seguro para os investimentos. E, além de tudo, rentável.
 É o que mostra o relatório “TOP 10 Investment Wines of the Decade”, da londrina Cult Wine, divulgado no fim do ano passado. Os rótulos selecionados tiveram uma 
valorização média de 357% em dez anos enquanto o índice S&P 500 subiu 186%.
 “Muitos estão vendo o vinho, assim como o ouro, como um investimento seguro nestes tempos de volatilidade”, afirma Tom Gearing, CEO e cofundador da Cult Wine 
ao NeoFeed.
 Especializada desde 2007 em comprar e vender vinhos para investidores privados, como se fosse uma corretora, a Cult Wines viu o seu negócio crescer 50% nestes 
tempos de coronavírus.
 Gearing conta que a média de 4,5 milhões de libras esterlinas (R$ 30 milhões) investidas por mês passou para mais de 6 milhões de libras esterlinas (R$ 40 milhões) 
mensais. O dinheiro veio de clientes de todo o mundo, inclusive de brasileiros. Ele só não pode, por contrato, informar o nome dessas pessoas.
 São investidores que aplicam a partir de 10 mil libras esterlinas (R$ 66,4 mi) na aquisição de garrafas de vinho, que ficam armazenadas nas adegas climatizadas da 
empresa a espera de sua valorização e do melhor momento para a venda. Atualmente, na cave da Cult Wines estão 650 mil garrafas, que juntas têm um valor estimado de 
US$ 190 milhões.
 Mais do que o aumento do volume investido, Gearing conta que os clientes, em home office, estão estudando mais os meandros dos chamados fine wines e investindo 
com maior conhecimento. “Eles também estão bebendo mais”, conta o empresário.
 Nas dicas sobre em qual vinho escolher, há sempre os investimentos seguros em Bordeaux e Borgonha. Mas são mercados já valorizados e de rentabilidade menor. 
A exceção são os vinhos da safra de 2019 de Bordeaux, lançada em primeurs em abril deste ano e que surpreendeu pelos preços mais baixos e pela alta qualidade.
 Entre as regiões que Gearing considera potenciais está a de Barolo, no norte da Itália. “Seus vinhos têm estilo semelhante ao do pinot noir da Borgonha, com muita 
qualidade e capacidade de envelhecimento”, afirma ele.
 Na referência com este vinho francês, os Barolos também são elaborados com uma única uva, a nebbiolo, e têm uma complexidade sutil, normalmente mais apreciada 
por pessoas que degustam vinhos há mais tempo.
 Ainda na Europa, o empresário acredita na valorização dos vinhos do Rhône e dos grandes champanhes. Sua análise é que os melhores rótulos desta região, como 
os Hermitage, têm preços menores do que os grandes Bordeaux, apesar de sua qualidade. “Há espaço para uma valorização destes vinhos ao longo dos anos”, afirma ele. 
Em Champanhe, a aposta é nos espumantes grand cru.
 Das regiões do chamado Novo Mundo, as apostas da Cult Wines estão no Oregon, nos Estados Unidos, e no Chile. Ele destaca a qualidade .............
Comparação dos 10 vinhos mais rentáveis com o índice S&P 500:  A Cult Wines adquire vinhos direto de vinícolas francesas de Bordeaux, da Borgonha, de Champanhe 
e do Rhône. Compra também de produtores na Itália, na Austrália e nos Estados Unidos. E também adquire no chamado mercado secundário, como outros comerciantes 
de vinho, distribuidores, importadores, corretores e colecionadores particulares.
 Neste trabalho de acompanhar as valorizações, todo ano a empresa publica um relatório com os vinhos de destaque. A década passada trouxe mudanças nos vinhos 
como investimento. A primeira é que, no início dos anos 2010, Bordeaux liderava entre os rótulos mais valorizados, principalmente pelo interesse incessante dos asiáticos.
 Ao longo dos anos, a alta de preços dos vinhos desta região levou investidores a procurarem outros mercados. Primeiro migraram para a Borgonha, com inevitável 
destaque para os vinhos da Domaine de La Romanée-Conti.
 Não tardou para os preços da Borgonha chegarem à estratosfera, levando investidores para outros mercados como Piemonte, Rhône e Toscana... Leia a reportagem 
completa em: https://neofeed.com.br/negocios/degustar-e-lucrar-vinhos-podem-ser-mais-rentaveis-do-que-o-indice-sp-500/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/negocios/degustar-e-lucrar-vinhos-podem-ser-mais-rentaveis-do-que-o-indice-sp
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“O QUE É UM ÓTIMO VINHO? VERDICCHIO DI MATELICA TEM ALGUMAS IDÉIAS” - ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES - WINE - 30/07/2020

 

  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 
verdiccComplexidade é uma coisa boa em um vinho, certo? É um termo descritivo que quase sempre é usado com aprovação. Você não depreciaria um vinho chamando-o 
de complexo.
 No entanto, às vezes, a complexidade pode ser desperdiçada em seu público. Seja por causa do cansaço, distração ou da vida que dá nos nervos, um vinho complexo 
nem sempre é adequado ao momento.
 Em resumo, isso captura o paradoxo da avaliação do vinho. Sem contexto, as garrafas são classificadas em uma escala universal do que faz um vinho ser bom, 
ponderado pela capacidade de envelhecer e evoluir, de expressar aromas e sabores complexos, de transmitir o caráter do local em que as uvas foram cultivadas e a cultura 
das pessoas que fizeram o vinho, para evocar a contemplação.
 Todas essas são características maravilhosas de um vinho e difíceis de alcançar. Um vinho que pudesse fazer todas essas coisas seria considerado ótimo, e poucos 
argumentariam.
 Às vezes, porém, a ocasião exige um tipo diferente de ótimo. Em vez disso, o que se quer é uma garrafa que atualize, relaxe e talvez estimule conversas e intimidade. 
Em uma situação como essa, a melhor garrafa pode não ser a convencionalmente elogiada. Como as classificações e avaliações de vinhos se enquadram na questão de 
contexto?
 Fazemos esse tipo de perguntas com frequência na Wine School, mesmo que nem sempre possamos respondê-las. As respostas, afinal, não são necessariamente tão 
importantes quanto as perguntas.
 Não estou me referindo ao tipo simples de consulta que é facilmente resolvida com um toque do smartphone: quais são os solos e a rocha do vinhedo? O vinho foi 
envelhecido em barricas de carvalho? Que aqueles que se empolgam para o exame do vinho recitem tais ladainhas de fatos.
 A Siri não pode dizer o que significa grandeza no vinho, por exemplo. Esse é o tipo de pergunta que todos temos que considerar por nós mesmos. É melhor deixar 
essa questão sem solução, talvez por muito tempo. Deixe que ela pense na mente para ser ponderada com muitos tipos de vinhos em todos os tipos de ocasiões, em vários 
modos diferentes.
 Somente com essa consideração cada um de nós poderá decidir por si mesmo qual será o melhor vinho para o momento, independentemente do que dizem os livros, 
os aplicativos ou seus amigos que sabem tudo.
 É tudo uma questão de desenvolver facilidade e confiança no gosto de alguém, talvez não de saber as respostas, mas de saber quais perguntas fazer. Aqui na Wine 
School, não pretendemos ser gurus, rabinos ou treinadores da vida, para usar um termo popular atualmente. Mas achamos que nosso método de experimentar muitos 
vinhos diferentes com a mente aberta em situações relaxadas é tão infalível quanto simples em obter conforto com o vinho.
 Comecei a pensar em padrões de grandeza por causa de algo que um leitor, Peter da Filadélfia, disse sobre uma garrafa de Verdicchio di Matelica, nosso assunto no 
mês passado. Ele consumiu uma garrafa com um prato de pesto, feito com manjericão de seu próprio jardim.... Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.
com/2020/07/30/dining/drinks/wine-school-verdicchio-di-matelica.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.nytimes.com/2020/07/30/dining/drinks/wine-school-verdicchio-di-matelica.html
https://www.nytimes.com/2020/07/30/dining/drinks/wine-school-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
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

FEIRAS DE VINHOS DE 2020: DESACELERAÇÃO NOS “GRANDS CRUS”
 Este é um dos resultados do choque econômico associado à epidemia para as feiras de vinhos de 2020, os hipermercados estão apostando em vinhos 
mais acessíveis.
 É em um contexto incerto que estão sendo organizadas as feiras de vinhos do outono de 2020. O que esperar para esta edição? O suprimento de 
distribuição em massa será atraente o suficiente para responder ao declínio no poder de compra de seus clientes? Os grandes invasores do passado estarão 
lá?
 Calendário, medidas de proteção à saúde e, acima de tudo, escolha de vinhos: vários pontos permanecem em discussão. Gestos de barreira obrigam, 
as noites inaugurais, muito apreciadas pelos amantes de bons negócios, sem dúvida não serão mantidas em todos os lugares. E a escolha das datas agita as 
providências para a distribuição... Leia mais em: https://www.larvf.com/foires-aux-vins-2020-coup-de-frein-sur-les-grands-crus,4684584.asp (Fonte 
- Revue du Vin de France – Hakim Bendaoud – 30/07/2020).

COMO OS AROMAS SURGEM NO VINHO?
 Procurar os aromas de um vinho é um exercício interessante, mas é preciso ter cuidado com os preconceitos! Da uva ao vinho provado e decifrado pelo 
cérebro do conhecedor, nascem aromas e gostos, transformam e são interpretados pelos nossos sentidos. Mas que caminho eles seguem, desde a fruta até o 
paladar?
 Ao segurar uma taça de vinho próximo ao nariz existem dezenas de aromas que sobem, misteriosos, complexos ou óbvios. Um toque de flor branca ou 
cera de abelha, notas de cedro ou pimenta: um panorama olfativo inteiro que se abre na frente de todos. E a experiência não é exclusiva do vinho, mas de todos 
os produtos que estamos prestes a cheirar e comer. Este também é o caso dos perfumes, assim como o aroma de um prato fervendo. Nosso cérebro constrói 
uma imagem mental do que nossos sentidos transmitem a ele.
 O vinho oferece outra experiência, sempre uma fonte de perguntas e mistério. Quando você prova bagas de uva de Pinot Noir, Merlot, Syrah, Chardonnay 
ou Gamay, as diferenças de sabor são mínimas. Se a baga moscatel oferece um sabor característico, permanece uma exceção nas famílias das uvas para vinho. 
Todas essas variedades, que parecem similares em sabor, proporcionam vinhos muito diferentes. Como o pai da enologia moderna, Émile Peynaud, disse 
sabiamente: “O vinho tem mais gosto de fruta do que a própria fruta”.
 Esse mistério do vinho torna ainda mais atraente o entendimento. Porque seus aromas não nascem apenas graças à magia da fermentação; o vinho 
não é apenas fruto da técnica enológica. “Na realidade, se encontramos aromas de toranja em sauvignon blanc, é porque essa variedade carrega as mesmas 
moléculas aromáticas que a toranja”, explica o pesquisador e enólogo Axel Marchal, professor do Instituto Superior de Vinhas e Bordeaux e especialista em 
aromas.
SOLO, UMA LÍNGUA VIVA - Olhando para as três principais famílias de aromas que compõem um vinho, é tentador considerar que os aromas varietais são 
minoria e contribuem apenas levemente para a complexidade de um vinho. “É mais complicado, corrige Axel Marchal. Porque muitos dos aromas complexos 
que compõem a identidade do vinho provêm da uva e não da fermentação ou envelhecimento. 
 “Ou seja, dependendo de onde a videira cresce, a natureza do solo, o ambiente, o clima e o trabalho do homem. Estes são todos os elementos que a 
planta traduz. Tomemos, por exemplo, as notas minerais de pedra de isqueiro, característica de Pouilly-Fumé: elas não provêm de um solo contra o qual o 
homem esfregou a pedra, mas do comportamento da videira Sauvignon nesse tipo de solo. 
 A planta então sintetiza moléculas orgânicas responsáveis   por esse aroma em particular. “No entanto, a influência do solo não deve ser minimizada. 
Simplesmente, o chão não se expressa como é. É expresso através da planta. E a composição da uva muda dependendo da localização ”, continua o pesquisador 
do ISVV, que está concentrando sua pesquisa na compreensão da expressão da localização nos vinhos.
 E a videira, se torna uma tradutora do solo, pode ser fiel à sua mensagem ou traí-la, especialmente quando esses dois elementos são mal tratados. Em seu 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/foires-aux-vins-2020-coup-de-frein-sur-les-grands-crus,4684584.asp
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laboratório, vários espectrômetros de massa de alta resolução são capazes de detectar até a menor molécula de aroma do vinho e identificá-la com precisão. 
“Você precisa tomar cuidado para simplificar discursos. Não é porque há trufas no chão que o vinho cheira a trufas “, alerta Axel Marchal.
 “Os aromas do vinho são a manifestação de compostos sintetizados pela videira de maneira variável, dependendo do ambiente”, conclui... Leia mais em: 
https://www.larvf.com/comment-naissent-les-aromes-dans-le-vin,4692840.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Jérôme Baudouin – 28/07/2020).

CONHEÇA NICOLAS ALEXANDRE DE SÉGUR, O HOMEM QUE FOI DONO DOS CHATEAUX LAFITE, LATOUR E MOUTON
 Lafite era a propriedade mais lucrativa, juntamente com Latour. Ambas rendiam 100 mil libras por ano. O século XVIII foi bastante conturbado na França, 
especialmente em Bordeaux, mas também foi decisivo para construir não somente a reputação de seus vinhos no mundo como também todas as questões que 
envolvem sua produção e comércio. Foi nessa época que viveu o maior proprietário de terras de que Bordeaux já teve notícia, Nicolas Alexandre de Ségur, 
conhecido como Príncipe das Vinhas.
 Naquela época, os negócios entre França e Inglaterra estavam sendo paulatinamente restabelecidos depois de tantas e tantas guerras. Em 1712, após 
de cessadas as hostilidades entre os países, um navio inglês aportou no cais bordalês com ordens de prover vinhos para a Rainha da Inglaterra. Do outro lado 
do canal da Mancha, a população estava cansada de tomar apenas Portos e Jerez. Era a oportunidade de que os produtores de Bordeaux precisavam.
 Nascido em 20 de outubro de 1697, Nicolas Alexandre ainda era um adolescente quando assumiu o controle das propriedades do pai, Alexandre de 
Ségur, que, pouco antes de morrer, adquiriu o Château Lafite, em 1716. Sua mãe, Marie Thérèse de Clausel, já era dona do Château Latour – seu dote de 
casamento com Alexandre. Em 1718, o herdeiro dos Ségur, não satisfeito em possuir duas das mais famosas propriedades bordalesas, resolveu comprar as 
terras do Château Mouton (na época, pouco valorizado), que eram vizinhas ao Latour. Futuramente, essa propriedade daria origem aos Châteaux Mouton-
Rothschild, Pontet-Canet e d’Armailhac.
 Além disso, Nicolas Alexandre também se casou, em 1921, com Charlotte Emilie Le Fevre de Caumartin, que trouxe consigo, como dote, uma grande 
porção de terras chamada Calon – mais tarde ela se dividiria nos Châteaux Calon Ségur e Montrose, além de partes menores de outras propriedades de Saint-
Éstèphe. Ou seja, um verdadeiro império estava sob suas mãos.
O REI E O PRINCÍPE - Com a sede inglesa pelos vinhos de Bordeaux crescendo naqueles primeiros anos do século XVIII, a riqueza e a fama do futuro Marquês 
de Ségur cresciam juntas. Estima-se que sua renda somente com as propriedades de Latour e Lafite alcançava algo em torno de 100 mil libras por ano (o que 
hoje corresponderia a mais de 1 milhão de dólares). Para se ter ideia de sua fortuna, em uma safra ruim, como em 1744, Nicolas Alexandre declarou uma 
renda de 272 mil libras e alegou que deveria pagar menos impostos devido à queda de seus lucros.
 Propriedades que deram origem aos Châteaux Calon Ségur (acima), Latour (logo abaixo), Montrose (à direita) e Pontet-Canet (na página seguinte) 
pertenceram ao Príncipe das Vinhas... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/historia-de-nicolas-alexandre-de-segur-o-principe-
das-vinhas_9775.html (Fonte – Revista ADEGA – Arnaldo Grizzo – 30/07/2020).

https://www.larvf.com/comment-naissent-les-aromes-dans-le-vin,4692840.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/historia-de-nicolas-alexandre-de-segur-o-principe-das-vinhas_9775.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/historia-de-nicolas-alexandre-de-segur-o-principe-das-vinhas_9775.html
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