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3VINOTÍCIASAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

ABS-RIO-BARRA
VINHOS DE VERÃO  

05/03/2018- 19:30

A Vindame trará uma degustação 
com vinhos que harmonizam com o 
verão carioca. Um evento imperdível, 
apresentado por Michael Schutte, 
sócio-diretor da importadora, que 
selecionou rótulos de três países 
europeus para serem degustados: • 
Alemanha: Vale de Reno – Riesling 
“Baron K” Kabinett 2013 Baron 
Knyphausen • Itália: Piemonte DOC 
– “Chardonnay” – Franco Francesco 
2015 • Espanha: Valencia, DO Utiel-
Requena – “Cerro Bercial rosé” – Sierra 
Norte • Espanha: Rioja – Rioja D.O.Ca. 
“Rosado” – Barón Ladrón de Guevara 
• Alemanha: Württemberg Pinot Noir 
“Spätburgunder Verrenberg trocken” 
– Furst Hohenlohe. Lembramos que 
neste dia, o associado poderá comprar 
vinhos com 15% de desconto. Para 
compras futuras o desconto será de 
10%. 

Valor Individual: R$50,00 
Para profissionais em dia com a 
ABS, a inscrição é gratuita. 
Inscrição: (21) 2421-9640 | abs@
abs-rio.com.br

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

ABS-RIO-FLAMENGO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

08/03/2018- 19:00

Para homenagear as mulheres, a 
ABS-Rio promove uma degustação 
exclusivamente para elas. Nesse 
dia especial, quatro professoras da 
Associação apresentarão quatro 
vinhos produzidos por quatro 
renomadas enólogas. Veja o 
programa: Elizabeth Cascão
Vinho: Cantilène 2010 (tinto); 
Enóloga: Isabelle Coustal – 
Château Sainte Eulalie – Minervois 
(Languedoc) – França. I Ligia Peçanha 
- Vinho: Aventura Tinto 2013; 
Enóloga: Susan Esteban – Alentejo 
– Portugal. I Lucilia Farias - Vinho: 
Lo Abarca Sauvignon Blanc 2017; 
Enóloga: Maria Luz MARIN – Viña 
Casa Marin – Vale de San Antonio 
– Chile.I Maria Helena Tauhata - 
Vinho: Carmenère 2015; Enóloga: 
Alexandra Marnier – Casa Lapostole 
– Vale de Colchagua – Chile.Todos os 
vinhos terão acompanhamento para 
harmonização. Ao final, teremos frios 
para o congraçamento.

Valor Individual: R$90,00
Evento limitado a 40 mulheres
Inscrição: (11)3814-7905 | vinho@
sbav-sp.com.br

ABS-SÃO PAULO
É TEMPO DE VINHOS LEVES

07/03/2018- 20:00

Os dias mais quentes do verão 
favorecem o consumo de vinhos 
brancos ou rosés. Mas isso não 
significa abrir mão dos tintos, 
apenas que se deve dar preferência 
aos que combinam melhor com a 
estação. Ajudar nessa escolha, é 
justamente o objetivo da degustação 
da próxima quarta-feira, 7 de março. 
Para tanto, o diretor Nelson Luiz 
Pereira, com a experiência de muitos 
anos de atividade como sommelier, 
selecionou seis tintos que, por suas 
características, podem ser consumidos 
com prazer e sem remorsos mesmo 
quando a temperatura registrada 
no termômetro parece indicar o 
contrário. São vinhos de diferentes 
procedências tanto em termos de 
regiões vinícolas como das uvas com 
que são produzidos, para contemplar 
diferentes gostos e situações de 
consumo. Não perca mais essa 
instrutiva degustação, que, inclusive, 
contribuirá para eliminar de vez 
preconceitos ainda presentes na 
cabeça de muitos enófilos. Inscreva-
se logo!

Valor Individual: R$50,00 
(associados).
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

10º PASSEIO ENOGASTRONÔMICO 
ADEGA ALENTEJANA

12/03/2018 - 16:00 ÀS 20:30

Grandes vinhos e alimentos do Chile, 
Portugal, Espanha e Itália.

Valor Individual e informações: 
R$ 130,00 (pagamento antecipado) 
R$ 150,00 (o dia do evento)
Local: DAYRELL HOTEL - Rua Espírito 
Santo, nº 901 - Centro - Belo 
Horizonte.
A renda será 100% revertida para 
a  SICRA - Sociedade Irmãos das 
Crianças.

BELO HORIZONTE
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DEGUSTAÇÃO PREM1UM WINES – VINHOS DA NOVA ZELÂNDIA
07/03/2018 - 20:00

A produção em larga escala na Nova Zelândia só começou na década de 1970, mas logo seus vinhos (especialmente os brancos) ganharam prestígio 
mundial. A Nova Zelândia é consagrada por produzir alguns dos melhores vinhos do mundo elaborados a partir da casta Sauvignon Blanc, havendo deliciosos 
Chardonnay e surpreendentes vinhos tintos, como os Pinot Noir e os elegantes Cabernet Sauvignon. Se há alguns anos atrás, foram os deliciosos Sauvignon 
Blanc de Marlborough os responsáveis por chamar a atenção do mundo para os ótimos vinhos neozelandeses, a sensação do momento na Nova Zelândia são 
os ótimos vinhos produzidos com a uva Pinot Noir, casta conhecida por ser temperamental, e que se adaptou maravilhosamente bem ao clima frio do país, 
produzindo alguns vinhos cheios de classe e elegância.Mais uma bela degustação orientada por Márcio Oliveira, Editor do VINOTICIAS, para provar os vinhos 
das várias regiões que compõem o país. Serão degustados: em construção. Após a degustação os interessados poderão adquirir as garrafas com de desconto. 

Valor Individual e informações: (31) 3282-1588 com Yasmina ou Norah (31) 99122-6170.Vagas Limitadas

BELO HORIZONTE
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 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

ZUSSLIN VALENTIN RIESLING PFINGSTBERG 2005 – ALSACE GRAND CRU - FRANÇA
  
 Fundado em 1691 por Jodocus Cisle (antigo nome da vinícola), o Domaine Valentin Zusslin está hoje na 13ª geração da família 
de viticultores. Os irmãos Marie e Jean Paul Zusslin estão no comando da empresa desde o ano 2000. Os 16 ha de vinhedos estão 
localizados ao redor de Orschwihr, ao sul de Colmar, em três locais excepcionais: Bollenberg, Clos Liebenberg e o Grand Cru 
Pfingstberg. Em 1997, os vinhedos foram convertidos para o cultivo biodinâmico, e em 2000 seus vinhos receberam o certificado 
biodinâmico oficial. Tradição, ótimos vinhedos, respeito à natureza e incorporação de novas técnicas têm proporcionado uma 
qualidade consistentemente crescente nos últimos anos. São vinhos expressivos e com ótimo potencial de guarda.
 Este terroir é classificado como Grand Cru desde 1975. O vinhedo encontra-se a uma altitude de 340 m, ao norte do município, 
bem protegido dos ventos norte e leste. A idade das vinhas é de 55 anos; os solos são calcários-argilosos com presença arenosa 
de diferentes cores, com cascalho de calcário ou granito. A parte mais alta apresenta solo arenoso com camadas de giz e mica. O 
rendimento dos vinhedos é de 30 hl/ha.

Notas de Degustação: Linda cor amarelo-dourado, ainda cristalino, denso e lacrimoso. Aromas intensos e complexos de florais 
brancos, frutas amarelas como damasco e pêssegos, nota de cardamomo, toques cítricos de tangerina e casca de laranja cristalizada. 
No paladar, que repete o nariz, predominam as frutas bem maduras, com mineralidade e frescor. Longo no paladar de corpo médio, 
convida a um segundo gole quase como vinho de meditação.

Guarda: o vinho já pode ser bebido. A guarda recomendada é por mais de 15 anos.

Notas de Harmonização: Acompanha muito bem caranguejo recheado, salmão defumado, salmão grelhado, espetinho de peixe, truta ao gorgonzola, 
refogado de vieiras, ostras gratinadas, sushi, peixes grelhados, pratos alsacianos como galo ensopado com riesling, faisão e escargots à alsaciana, aves e carnes 
brancas, pratos exóticos, charcutaria, queijos de cabra e de ovelha.

Temperatura de Serviço: 10 a 12ºC. 

Onde comprar: Em BH – PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - (31) 3282-1588 I  Em SP - PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 - Sumaré - (11) 2574-8303.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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SCHLOSS VOLLRADS ERSTES GEWACHS 2010 – RHEINGAU - ALEMANHA
 
 Schloss Vollrads é uma propriedade com mais 800 anos, instalado na região Rheingau da Alemanha, produzindo uma ampla 
gama de vinhos exclusivamente da uva Riesling. É amplamente considerado como uma das maiores vinícolas do mundo, bem como 
uma das mais antigas. Sua estatura histórica significa que é um dos poucos produtores classificados na legislação vinícola alemã 
como uma vinha oficialmente designada e, portanto, não é obrigado a exibir um nome da vinha e vila no rótulo.
 Cerca de 81 hectares (200 acres) de vinhas da propriedade estã nas encostas viradas para o sul, situadas em um substrato de 
ardósia, loess e quartzito. A região tem longos verões com bastante sol. As uvas são predominantemente escolhidas manualmente. 
Prensas modernas, suaves e cubas de aço inoxidável com temperatura controlada são usadas para otimizar as qualidades aromáticas 
dos vinhos. A maioria dos vinhos Schloss Vollrads são engarrafados com rolhas de vidro “Vinolock” para evitar problemas de cortiça.
 Schloss Vollrads tem registros de vendas que datam de 1211. A propriedade foi de propriedade da família von Greiffenclau 
desde esse momento até 1997, e agora é de propriedade de um grupo bancário alemão. A torre residencial do complexo vinícola 
foi construída em 1330, e as adegas datam de 1684.

Notas de Degustação: Um Riesling ainda claro apesar do 8 anos em garrafa, com um exuberante buquê de frutas exóticas e 
amarelas (pêssego e damasco) com notas picantes e de frutas secas. Paladar com um corpo poderoso e uma acidez bem equilibrada 
com um acabamento mineral muito prazeroso. Perfeito equilíbrio de extrato, fruta e acidez.

Guarda: O vinho estava excelente. Embora este vinho possa ser apreciado jovem, a guarda recomendada é por no mínimo 10 anos, podendo tranquilamente 
aguardar 15 anos.

Notas de Harmonização: Muito bom com qualquer tipo de comida saborosa que harminize com vinhos brancos, especialmente com alimentos ricos em 
minerais (vegetais, alimentos marinados, carnes de suínos e aves como galinha, frango, perus, gansos, patos, pombos, codornizes, faisões).

Temperatura de Serviço: 10 a 12ºC.

Onde comprar: Trazido da Alemanha.
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 Nas degustações que oriento há Confrarias exclusivamente masculinas, há outras femininas e outras mistas. Há muito 
tempo, o universo do vinho deixou de ser algo masculino, apesar de que a grande maioria dos enólogos ainda seja de homens.
Uma das primeiras perguntas que me fazem é “Qual Vinho As Mulheres Preferem? “, especialmente ao provarmos um vinho 
mais suave (sem ser necessariamente doce), ou macio. 
 Lendo uma entrevista com Victoria Prandina - enóloga mendoncina da Trivento, o braço argentino da vinícola chilena 
Concha y Toro, - “As mulheres tendem a preferir vinhos mais frescos e “fáceis” de beber. Se você faz uma degustação aberta ao 
público, as mulheres tendem a uvas como pinot noir, merlot, ou brancos e rosés. Vinhos um pouco mais suaves na boca”.
 Orientando Confrarias exclusivamente femininas minha percepção é que as mulheres não tem este paladar tão suave 
que muitos homens imaginam! Pode ser que seja apenas um gosto no momento em que se iniciam pelo mundo do vinho, mas 
paulatinamente vão buscando paladares mais complexos e fortes. 
 Não foi à toa que no final de 2017 uma das Confrarias Femininas mais populares em Belo Horizonte – a Lulu.Vinhas 
lançou para suas confreiras dois rótulos, um de Merlot e outro de Tannat, agradando a “gregas e troianas”. Ambas uvas são 
consideradas criadoras de belos vinhos. A Merlot pode ser escolha natural de muitas mulheres, que prefiram vinhos menos 
tânicos, mas por outro lado, Tannat - o nome vem dos muitos taninos que esta uva tem. Como explicar, sem levar em conta o 
aspecto do gosto ser pessoal e subjetivo?
 Talvez a melhor maneira de explicar o conceito de vinho feminino é a frase do diretor técnico do Chateu Margaux, Paul 
Pontallier: “é preciso saber diferenciar força de brutalidade”. Assim sendo, elegância e equilíbrio são características fundamentais 
dos vinhos preferidos pelas mulheres, mas é isto que procuramos em todos os bons vinhos, e o que torna este universo tão 
fascinante!
 Entre os grandes vinhos do mundo, onde há elegância sem brutalidade, podemos falar que alguns dos Chateaux bordaleses como Latour e Latife, dos 
borgonhas Chambertin e Clos Vougeot e do Barolo do Piemonte, que em geral são vistos como rótulos masculinos, tem seus pares femininos no Chateaux 
Margaux, nos borgonhas de Musigny e no Barbaresco do Piemonte.
 O espumante parece ser uma preferência das mulheres, bem como os vinhos rosés, e juntar os dois estilos – no espumante rosado, pode ser uma grande 
dica. E se falamos de vinhos menos tânicos, uvas como a Carménère podem ser outra boa dica por serem menos “agressivos” ao paladar. Com taninos macios, 
vinhos da Malbec, Syrah e Primitivo também podem fazer sucesso.
 Na realidade de hoje, com as mulheres desempenhando um papel cada dia mais significativo como consumidora, enóloga ou produtora de vinho, falar 
em vinhos no feminino acaba ficando sem sentido. Vamos paulatinamente deixando para trás alguns conceitos controvertidos como vinhos específicos para 
verão, ou vinhos para beber nas beiradas das piscinas e praias. 
 Ao fazer as estatísticas sobre os vinhos degustados nas Confrarias mistas, posso até entender que algumas mulheres prefiram mais um rótulo, enquanto 
os homens gostaram mais de outro, mas não acredito que se possa dizer que há efetivamente um vinho criado para agradar mais um público do que o outro. 
No final das contas, um vinho bem percebido, acaba sendo bem avaliado por homens ou mulheres, sem haver qualquer distinção. 
 Neste dia 08 de março, “Dia Internacional das Mulheres” ou em qualquer outro dia do ano, as mulheres brindarão à vida com vinhos que tenham sido 
feitos por enólogos ou enólogas, com uma única certeza. De alguns rótulos irão gostar, de outros nem tanto! Saúde!

VINHO NO FEMININO
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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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

“DUVIDAS SOBRE O FUTURO DE ROBERT PARKER”- POR JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 02/03/2018

 Escreveu o artigo “ DUVIDAS SOBRE O FUTURO DE ROBERT PARKER ” -  Tão interessante quanto acompanhar o lançamento da Juss Millesimes, evento 
para o qual vieram dez produtores franceses de ponta (tema de duas colunas anteriores), foi a rara oportunidade de conversar com Lisa Perrotti-Brown, atual 
editora-chefe da “Wine Advocate” e da “eRobertParker.com”, publicações do celebrado Robert Parker, aproveitando uma brecha no pouco tempo que ela passou 
no Rio de Janeiro - não demonstrando cansaço, Lisa havia desembarcado às 16h, vinda de Hong Kong, participaria do jantar da importadora, incumbida de 
fazer a apresentação dos vinhos escolhidos para a ocasião, e embarcaria às 11h do dia seguinte para São Francisco, onde mora atualmente com o marido 
e duas filhas. Sua escala no Rio não estava no programa. Em princípio, o escalado para a função era Neal Martin, responsável pela cobertura dos vinhos de 
Bordeaux e da Borgonha para a “Wine Advocate”, mas que, surpreendentemente, em novembro do ano passado, foi trabalhar para um grande concorrente, o 
grupo Vinous, de Antonio Galloni, este também egresso das publicações de Parker.
 Se, para uma noite voltada a borgonhas, Neal Martin tinha mais a ver que sua ex-chefe por dominar melhor o tema, à parte o evento a presença de Lisa 
e sua disponibilidade em conversar comigo me abriu a possibilidade de entrar em assuntos pertinentes ao mercado vinícola global, ainda em processo de ajuste 
por conta das mudanças em curso nas empresas que ela editorialmente dirige desde que Robert Parker vendeu o controle para um grupo de investidores de 
Cingapura, em dezembro de 2012.
 Diante da repercussão que o anúncio da negociação teve (confirmaria as especulações que ele estaria se aposentando) e das implicações que sua saída 
do mercado traria, rapidamente Parker veio a público para desmentir, acrescentando que apenas deixava o posto de editor-chefe, o que significava passar para 
Lisa Perrotti-Brown o (cansativo) compromisso pelo conteúdo, edição e revisão das provas, permanecendo como CEO e chairman do grupo, além de continuar 
a cobrir Bordeaux, Rhône e certas áreas da Califórnia, como o Napa Valley, tarefas mais leves e prazerosas.
 Não demorou, contudo, para acontecerem mudanças nos planos: logo em fevereiro de 2013, Galloni, colaborador importante, responsável pela Itália e 
algumas outras resenhas, saiu para montar seu site, fazendo com que Parker abdicasse do Rhône e fosse à campo para reestruturar a equipe. Ao mesmo tempo, 
a sede da empresa, como era de se esperar, passou a funcionar de fato em Cingapura, facilitando o dia a dia de Lisa, que ali morava, assim como os novos 
proprietários, e, de quebra, ficava mais próximo dos mercados asiáticos, que eles claramente pretendiam dar mais foco.
 O período de aparente tranquilidade terminou em fevereiro de 2015, quando Parker convocou uma coletiva de imprensa, em Londres, tendo ao lado 
todos os seus então sete colaboradores, para anunciar que, depois de 37 anos, iria parar de degustar os bordeaux “en primeur” (ou seja, não avaliaria os 2014, 
cujas degustações teriam início dali a um mês) e estava passando o bastão para Neal Martin, que fazia parte da equipe desde 2006 e “tinha o perfil ideal e 
estava sendo preparado para assumir a tarefa”. O anúncio veio também numa hora ingrata para os bordaleses, já que uma avaliação positiva da parte dele 
com respeito aos vinhos de 2014, ajudaria a desovar parte das garrafas encalhadas das três safras anteriores, qualitativamente fracas. Por tudo isso, o setor 
sentiu o golpe, já prenunciando ventos menos favoráveis. A rigor, apesar de Parker declarar que estava abrindo mão apenas da degustação dos “en primeur” 
e que continuaria visitando regularmente a região e se responsabilizando pela avaliação dos bordeaux engarrafados, isso poderia tirar boa parte do brilho do 
sistema de comercialização antecipada, item importante no capital de giro e no custo do estoque dos châteaux.
 Ainda que tenha inicialmente cumprido a promessa, assinando as matérias da “Wine Advocate” sobre os bordeaux 2012 e uma retrospectiva dos 2005, 
nas edições de abril e junho de 2015, respectivamente, dali para a frente ele se dedicou exclusivamente a escrever sobre os vinhos do Napa Valley e redondezas, 
assim mesmo até dezembro de 2016, sua última coluna até agora. Embora não tenha sido divulgado, Lisa, que na época cobria a Austrália e a Nova Zelândia 
e passou a se ocupar do norte da Califórnia, disse em nossa conversa que a ausência de Parker se deveu a uma cirurgia na região do quadril com posteriores 
complicações e ela não sabia se e quando ele voltaria a contribuir. 

SELEÇÃO DE ARTIGOS
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 Em meados de 2017, um novo fato veio contribuir para aumentar as 
especulações sobre a participação de Parker nas publicações: a Michelin, que 
edita os mais respeitados guias de hotéis e restaurantes mundo afora, comprou 
40% do grupo “Wine Advocate”, não ficando claro se seu fundador permanecia 
na sociedade (Lisa afirmou que ela continua com uma participação minoritária). 
A parceria entre as duas publicações, em todo caso, faz todo o sentido e visa 
reforçar a presença de ambos no pujante mercado asiático, em especial Hong 
Kong, Cingapura e Macau, cidades onde já haviam sido organizados eventos 
de vinhos em restaurantes estrelados. 
 Na semana que vem, mais sobre a conversa com Lisa Perrotti-Brow, o 
que esperar da “Wine Advocate”, como ela vê o mercado e o futuro sem Robert 
Parker.

Leia mais em: http://www.valor.com.br/cultura/5356195/duvidas-sobre-o-
futuro-de-robert-parker#  * 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.

“JANCIS ROBINSON É “A” MULHER DO 
VINHO”- POR SUZANA BARELLI

REVISTA MENU - 02/03/2018

 Entre seus feitos notáveis, ela foi a primeira mulher a obter o título de 
Master of Wine e é uma das responsáveis pela seleção de vinhos da rainha da 
Inglaterra. 
 A inglesa Jancis Robinson é a mulher mais importante do mundo do 
vinho da atualidade e merece lugar de destaque nesta série em homenagem 
às mulheres do vinho e suas histórias. Jancisrobinson.com, o site que leva seu 
nome, é uma das melhores referências para quem quer estar atualizado sobre 
este segmento tão peculiar. Jornalista, ela foi a primeira mulher, então fora do 
negócio do vinho, a obter o título de Master of Wine, isso no já distante ano de 
1984.
 De lá para cá, Jancis conquistou títulos importantes, sempre fruto do seu 
trabalho – ela, por exemplo, é uma das responsáveis por escolher os vinhos 
da adega da rainha da Inglaterra, e foi condecorada com o mérito agrícola 
francês (o currículo completo dela pode ser acessado em seu site).
 O mais interessante de sua personalidade, acho eu, é que ela quer, 
sinceramente, que as pessoas saibam mais de vinhos e, workaholic como é, 
não pára de escrever sobre isso. Seus livros são ótimos. Há desde publicações 
mais diretas, indicadas para iniciantes, como o Expert em vinhos em 24 horas 

(editora Planeta); a estudos de referência como o The Oxford Companion to 
Wine ou o Wine Grapes, um completo guia com quase 1.400 uvas. Muitos de 
seus livros já foram traduzidos para o português.
 Mas o melhor é que ela é uma pessoa acessível e disposta a dividir 
seu conhecimento. Convivi bastante com ela em duas situações. Em 2015, 
participamos juntas do concurso Argentina Wine Awards, que tinha apenas 
juradas mulheres, de vários cantos do mundo. Tive a sorte de dividir a mesa 
com ela e com a sommelière argentina Marina Beltrame. Em cada série de 
vinhos, nós três tínhamos de discutir nossas notas e chegar a um consenso. As 
ponderações de Jancis foram sempre precisas, mas ela ouvia e concordava (ou 
discordava) de nossas ponderações. Aprendi muito com ela.
 A primeira vez foi em 2007, na quarta edição do evento Prazeres da 
Mesa Ao Vivo. Fui escalada para ser a cicerone dela e de seu marido, Nick 
Lander, nos três ou quatro dias que passaram por São Paulo. E, nesta época, a 
melhor história foi um almoço no restaurante Mocotó, na época ainda não tão 
badalado. A ideia era provar vinhos brasileiros em companhia do jornalista Luiz 
Horta, que faria (e fez) uma reportagem para o caderno Paladar, publicação de 
gastronomia de O Estado de S.Paulo.
 Os dois ingleses se encantaram com a comida da casa, a começar pelo 
caldinho de mocofava. Até lembrei de levar taças de vinho para o almoço 
(e acertei porque realmente não tinha por lá). Mas esqueci do saca-rolha, 
que também não tinha. Foi preciso pegar emprestado no bar ao lado. E, em 
nenhum momento, o casal de incomodou com esta improvisação, muito pelo 
contrário. Aproveitou a comida (acho que Lander provou o cardápio todo…), 
dividiu os comentários do vinhos, escolhidos pelo Horta, e a reportagem está 
até hoje estampada na parede do restaurante (para meu orgulho). 

Leia mais em: https://www.revistamenu.com.br/2018/03/02/jancis-robinson-
e-mulher-vinho/ 

http://www.valor.com.br/cultura/5356195/duvidas-sobre-o-futuro-de-robert-parker%23
http://www.valor.com.br/cultura/5356195/duvidas-sobre-o-futuro-de-robert-parker%23
https://www.revistamenu.com.br/2018/03/02/jancis-robinson-e-mulher-vinho/
https://www.revistamenu.com.br/2018/03/02/jancis-robinson-e-mulher-vinho/
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“O VINHO PORTUGUÊS, QUE É O MELHOR DO MUNDO!”- POR PEDRO GARCIAS 
FUGAS - 24/02/2018

 – É muito mais saudável irmos trocando elogios uns com os outros. O que importa é haver muito vinho para bebermos e irmos levando a nossa vidinha da melhor 
forma que pudermos. Viva Portugal! O meu querido amigo e colega Edgardo Pacheco disse há dias de mim que parece que eu escrevo mais com uma malagueta do que 
com um teclado. Agradeço o elogio/crítica, mas isso só prova que há algo de errado no mundo do vinho.
 Na política ou no futebol, a crítica, em jeito de crónica ou texto de opinião, pode ser contundente e mordaz. O Estado falha com alguma coisinha (e o Estado somos 
todos nós) e caímos logo sobre o governante da tutela como leão faminto. Nos vinhos, as “especificidades” do negócio só nos deixam um caminho: o da paz e amor (que, 
honra lhe seja feita, não é o que Edgardo Pacheco segue). 
 Se falamos mal ou muito mal de um vinho, é certo e sabido que o produtor não voltará a enviar-nos amostras; se um certo produtor é conhecido por partilhar grandes 
vinhos com os jornalistas e nos atrevermos a criticá-lo publicamente, só por sorte nos sentaremos de novo à sua mesa; se tivermos a ousadia de criticar uma grande empresa 
pelo seu comportamento no mercado, é sagradinho que não voltaremos a ser convidados para viagens ou grandes eventos; se fugirmos à hipocrisia das palminhas nas costas 
e criticarmos o presidente da comissão de vitivinicultura X, por erros de estratégia ou por olhar mais para os interesses das grandes empresas e esquecer os produtores mais 
pequenos, somos remetidos para a categoria dos inimigos e poderemos dizer adeus a qualquer tipo de patrocínio futuro; se desvalorizarmos os milhares de prémios banais 
que todos os anos são atribuídos aos vinhos portugueses, é porque temos inveja e somos pouco patriotas; se denunciarmos os métodos menos correctos de algum colega, 
aqui- d’el-rei!, que isso é sinal de mau carácter, porque é feio criticar os nossos pares.
 Mais outro exemplo: as revistas da especialidade organizam eventos abertos a todos os jornalistas, mas, se o organizador for a Revista de Vinhos, nenhum jornalista 
da Grandes Escolhas vai aparecer. Se for a Grandes Escolhas a promover um prova ou uma feira, não aparece ninguém da Revista de Vinhos. Os produtores, que são os 
que pagam as favas, só têm duas soluções: ou dizem ámen com todas as revistas e vão a tudo o que elas organizarem, investindo em dobro, ou “adoptam” uma revista e já 
sabem que vão ter menos atenção da revista concorrente.
 Não parece, mas o mundo do vinho em Portugal é um bocadinho pantanoso (não é só o sector do vinho, claro). E é-o porque dependemos todos uns dos outros. Se as 
revistas não organizarem feiras, um dos meios mais eficazes de divulgação e promoção do vinho, não sobrevivem; se os produtores não nos enviarem garrafas para provar 
ou não nos convidarem para apresentações ou viagens, deixamos de ter razão de existir. O ideal seria os jornalistas pagarem tudo, para deixarem de ficar condicionados, e 
as revistas da especialidade se dedicarem apenas a trabalhos editoriais. Mas já se sabe que isso não é possível, em Portugal e em qualquer país do mundo.
 As coisas são como são e não há inocentes. Porém, não podendo ser as ideais, podem ser sempre melhores se aceitarmos a crítica e a denúncia como algo normal e 
até saudável. Denunciar o que está mal, em nome de uma sociedade melhor, foi sempre o primeiro dever do jornalismo. E esse é um dever que se estende a todas as áreas 
da nossa vida colectiva. Denunciar, criticar, mas também aceitar a devolução da denúncia e da crítica, porque ninguém está isento de julgamento. Os direitos de resposta e 
de defesa existem para ser utilizados e são tão importantes como o direito de expressão.
 Sem querer personalizar em demasia o assunto, acreditem que não me move qualquer questão pessoal contra a presidência do Instituto dos Vinhos do Douro e do 
Porto (IVDP), mas como podemos calar-nos quando sabemos que o IVDP está a investir cerca de um milhão de euros numa nova sede na Régua e se deixa a imponente sede 
da antiga Casa do Douro a cair aos bocados? Então, em nome da boa gestão e do interesse público, não era mais justificado dar uma segunda vida a esse edifício histórico 
e instalar lá todos os serviços relacionados com a vitivinicultura do Douro, poupando assim muito dinheiro e poupando também os lavradores de andarem a peregrinar de 
serviço em serviço?
 E faz alguma sentido que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro vá gastar centenas de milhares de euros na construção de uma adega no seu campus, 
quando o Ministério da Agricultura dispõe de uma adega e de várias edifícios de apoio na Quinta de Santa Bárbara (junto ao Pinhão) que pouco ou nada usa? Não fazia 
sentido entregar a quinta e a adega à UTAD para esta fazer ali, no centro do Douro, o seu campo de experimentação e investigação?
 Também é normal que a Viniportugal, a associação interprofissional que, com uma parte das taxas pagas pelos produtores de vinho, promove o vinho português no 
mundo, traga jornalistas estrangeiros e personalidades com influência juntos dos consumidores e coloque como condição que só os produtores com um paço, uma casa 
brasonada ou uma quinta com relevância histórica ou paisagística os podem receber? Então os jovens enólogos e produtores que estão fazer belos vinhos em Trás-os-Montes, 
no Dão, na Bairrada, em Lisboa, no Alentejo, no Douro, na Beira Interior ou nos Açores são párias, só porquem não têm paços e as suas quintas são pequenas vinhas velhas? 
O mercado global está ávido de vinhos diferentes e alternativos, mas quem promove Portugal continua a promover os mesmos vinhos e os mesmos rostos de sempre.
 Mais um exemplo: a maioria dos presidentes das comissões vitivinícolas regionais adora publicar estatísticas a anunciar aumentos vertiginosos nas vendas de vinho, 
mas oculta o essencial: o preço baixo e a existência de um negócio paralelo de tráfico de uvas e de vinhos. Nunca ninguém se interrogou sobre como é possível que todos 
os anos as anunciadas quebras de produção raramente se confirmam, pelo menos na dimensão esperada? Toda a gente do sector sabe que entra muito vinho espanhol 
em Portugal que acaba rotulado com o selo da respectiva denominação de origem. O vinho não fala. Se isso não acontecesse, como seria possível encontrar nas grandes 
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“VOCÊ SABE A ORIGEM DOS NOMES DAS 
UVAS ?”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 01/03/2018

 Todos os nomes têm um significado. Isso não é diferente com as uvas. 
Como sabemos existem cerca de dez mil castas de uvas no mundo. Mas alguém 
aí já se perguntou a origem dos seus nomes? Alguns são de ordem mitológica, 
outros científica, outros controversos. Também alguns são bem curiosos. 
Vejamos:
Malbec- Há quem diga que a origem seria um nome próprio, Malbek, de origem 
húngara. Outra teoria, mais lógica, já que Malbec é uma uva francesa, seria 
“Mal bec” ou boca amarga em francês, devido aos taninos mais duros que os 
Mabec franceses têm.
Merlot - O nome viria do pássaro Melro, que em francês é Merle, uma praga 
no país, que adora comer as uvas Merlot.
Pinot Noir - O nome seria devido ao formato de seu cacho, como um pinho 
(pin), noir (escuro).
Tannat - O nome vem dos muitos taninos que esta uva tem.
Petit Verdot - Assim como na Pinot Noir, o nome vem da forma de seu cacho, 
pequeno (petit) e esverdeado (verdot).
Sangiovese - Esta uva italiana tem a origem do seu nome no latin: “Sanguis 
Jovis”, que significa sangue de Júpiter.
Carménère - Seu nome viria da palavra francesa carmin, que, como em 
português, significa um vermelho forte.
Syrah - Esta uva é de origem muito antiga, com muitas lendas em torno de seu 
nome. Está provado que sua origem genética está no Vale do Rhône (França), 
mas há especulações que ligam seu nome à cidade de Siracusa, na Sicília, ou 
ainda de uma cidade com o nome Shiraz, no Irã, antiga Pérsia. Ou, ainda, 
seria derivado de “Darou é Shah” (o remédio do rei), que era como o rei persa 
Djemchid se referia ao vinho. Há até quem extrapole e insinue que Syrah teria 
sido o tinto da Última Ceia.
Cabernet Sauvignon - Seria resultado da combinação da branca Sauvignon 
Blanc com a tinta Cabernet Franc, daí o nome.
Tempranillo - Temprano significa cedo em espanhol e a Tempranillo leva este 
nome, pois amadurece mais cedo que as outras tintas espanholas.

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/voce-sabe-a-
origem-dos-nomes-das-uvas
Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com Facebook 
– vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.
marcelocopello.com/blog

superfícies vinhos tão baratos? 
 E podia continuar, mas, se calhar, o melhor mesmo é só falar de coisas boas. 
A Primavera está mesmo à porta, o mundo é belo e nunca fez mal às costas ser 
prosmeiro (regionalismo transmontano para classificar um adulador). É muito mais 
saudável irmos trocando elogios uns com os outros. O que importa é haver muito vinho 
para bebermos e irmos levando a nossa vidinha da melhor forma que pudermos. Viva 
o vinho português, que é o melhor do mundo! Vivam as nossas castas, que são as 
melhores do mundo! Vivam todos os enólogos, produtores, dirigentes que trabalham 
diariamente para que as nossas castas e os nossos vinhos sejam os melhores do 
mundo! Viva Portugal! Heróis do mar, nobre povo, nação valente…

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/03/03/fugas/opiniao/viva-o-vinho-
portugues-que-e-o-melhor-do-mundo-1804676 

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve 
semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público, jornal a que está ligado 
desde a sua fundação, em 1990. É também produtor de vinho e azeite no concelho de 
Vila Nova de Foz Côa, na sub-região do Douro Superior. (Fonte: http://fugas.publico.
pt).

http://www.marcelocopello.com/post/voce-sabe-a-origem-dos-nomes-das-uvas
http://www.marcelocopello.com/post/voce-sabe-a-origem-dos-nomes-das-uvas
www.marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog
https://www.publico.pt/2018/03/03/fugas/opiniao/viva-o-vinho-portugues-que-e-o-melhor-do-mundo-1804676%20
https://www.publico.pt/2018/03/03/fugas/opiniao/viva-o-vinho-portugues-que-e-o-melhor-do-mundo-1804676%20
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“MATE, CHIMARRÃO E BEBIDAS QUE PODEM ACOMPANHAR UM BOM CHURRASCO”- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - 04/03/2018

 Na coluna passada falei de vinhos para churrasco. Deixei de lado outros líquidos que acompanham bem carnes e falo deles hoje. 
Mate é tradição em todo o mapa do churrasco, não é exatamente uma bebida para “harmonizar” com os grelhados, mas algo que se bebe o tempo todo, até 
com fama de digestivo. Logo, bom também para o final do assado.
 Foi um hábito que adquiri nos meus anos portenhos e mantenho. Como consumo chimarrão sempre, apesar de não ser muito fácil conseguir boa erva na 
cidade, acabo azucrinando os amigos desavisados que dizem “quer algo da viagem?”. Eis uma frase que não se deve falar comigo, sempre tenho encomendas 
e aceito.
No caso da viagem ser ao Sul do continente, o pedido invariável é mate, gosto especialmente do estilo estacionado, que torna a erva mais amarga, menos 
verdinha. Minhas marcas queridas (sempre tenho ao menos um pacote no setor de emergências da cozinha) são a Rosamonte argentina e a Canarias uruguaia.
Então, apareceu este improvável Yerba Mate Bar, um lugar para tomar chimarrão, tereré e comprar mates variados, em Pinheiros. Já ouço o leitor reclamar que 
não toma chá. Mate não é chá, vou aproveitar para esclarecer. 
 Chá é exclusivamente vindo das folhas da Camellia sinensis, nativa da China e Índia. Todas as variantes (matchá, chá-verde, branco, azul e preto, oolongs, 
darjeelings, além dos pu-erhs magníficos e longevos) são resultado de diferentes tratamentos dessas folhas após a colheita, fermentações, secagens, folhas 
inteiras, quebradas, defumação e a presença de clima e solo também, de suas origens, como nas uvas. 
 A árvore se adaptou em lugares inesperados, atualmente há um valorizado chá branco escocês (e o paulista da vovó japonesa de Registro, que já foi 
assunto aqui, o Obaatian).
 Mate é outra planta, Ilex paraguariensis, como diz o nome científico, do Paraguai, já cultivado e bebido pelos guaranis quando chegaram as missões. É 
esse que se bebe na cuia, com água quente ou fria, dependendo também de costume, tratamento das folhas e caules após a colheita.
 Dizer chá mate, apesar de ser comum, é errado. Os do Yerba Mate Bar me deram uma alegria adicional, são todos muito bons, de uma mesma origem 
paranaense (e em processo de certificação orgânica), mas minha epifania foi a versão tostada, aquela de folhas quebradas que é a que se bebe na praia 
geladinho e com limão. 
 A do bar é tão boa que foi meu retorno à infância, quando todos os dias as tias, com frio ou calor, recebiam amigos e parentes, o sobrinho aqui entre eles, 
para beber xícaras intermináveis de um mate aromático, saboroso, tostado desta maneira delicada e artesanal, distante daquele horror solúvel que se compra 
em caixas industrializadas hoje. 
 Esse mate tostado (o número 3 do Yerba Mate Bar) virou commodity na minha despensa, junto com sal e açúcar.

E O UISCÃO? - Pois, uísque, que era infalível na mesa brasileira, virou o grande ausente com o crescimento do consumo de vinhos. Mas acho que churrasco 
combina muito com uísque, especialmente os mais turfados (com gosto de fumaça e terroso), defumados fortes, como os single malts Talisker, Caol Ila, Lagavulin, 
Laphroaig, Ardbeg, Bowmore.
 .... Álcool forte é sim, digestivo, no sentido extremo da palavra: não digere nada, mas abre espaço para mais. Se quiser continuar comendo churrasco, 
beba uma dose de uísque. É saboroso o encontro dos queimados de ambos.

VINHOS DA SEMANA: (1) Viña Progreso Tannat. R$ 113,27 (Vinci). (2) San Marzano Taló Primitivo-Merlot. R$ 99 (Grand Cru). (3) Callia Alta Shiraz-Bonarda. 
R$ 56,90 (Pão de Açúcar). (4) Aurora Reserva Merlot. R$ 48 (Vinhos e Vinhos). * valores de referências.

Leia o artigo completo em:   https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/03/mate-chimarrao-e-bebidas-que-podem-acompanhar-um-bom-
churrasco.shtml
Luiz Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos no 
Jornal Folha de São Paulo.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/03/mate-chimarrao-e-bebidas-que-podem-acompanhar-um-bom-churrasco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/03/mate-chimarrao-e-bebidas-que-podem-acompanhar-um-bom-churrasco.shtml
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VIAGENS

05 A 16 DE ABRIL 2018 – GUATEMALA, 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA

 Desta vez a opção não é um 
destino exclusivo de vinho, mas de 
boa e ancestral culinária e ainda 
maior legado histórico e cultural 
do período pré-hispânico, o 
GastroCultural GUATEMALA, O 
CORAÇÃO DO MUNDO MAIA a 
ser realizado entre os dias 5 a 16 
ABR 2018. É um programa mais 
leve, sem tantas visitas e longos 
deslocamentos, com duração de 
11 noites.
 Internamente pegamos um 
voo ida e volta a Flores, lá bem 
ao norte a região de amplas e 
profundas florestas de El Petén 
onde se encontram os importantes 
sítios arqueológicos de Yaxhá e 

Tikal, este último o maior do Mundo Maia, chamado da Cidade Perdida.
 E depois, no sul nos movimentamos entre a capital Cidade de Guatemala, 
a Antígua Guatemala, Patrimônio da Humanidade, e o Lago Atitlán considerado 
um dos mais lindos no planeta. Conheceremos mais sobre o café, um dos 
mais reconhecidos no mundo, e faremos duas oficinas culinárias com duas 
chefs bem reconhecidas da comida típica e tradicional guatemalteca, além de 
também conviver com as mulheres tecedoras descendentes dos maias.

Mais informações: Zênithe Travelclub - (31) 3225-7773, ou operacoes@zenithe.
tur.br

02 A 08 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO 
SUL DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO

 No interior de São Paulo 
e Minas Gerais se concentra 
uma produção vinícola 
maravilhosa! Não perca a 
oportunidade de participar 
deste Roteiro orientado 
por Ana Maria Gazzola, 
uma expert em vinhos, 
em que serão visitadas as 
principais vinícolas que estão 
revolucionando a indústria 
do vinho a partir da adoção 
da técnica de dupla poda. 
Desta forma os produtores 
podem colher as uvas nos 
meses secos do inverno, 
quando nas outras regiões 
do hemisfério sul a colheita 
se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos durante 
o nosso verão. Além dos vinhos, a região vem despontando como produtora 
de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de queijos de 
qualidade.

Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

97% DO VINHEDO FRANCÊS ESTÁ DOENTE
 Em “O dia em que não haverá mais vinho”, o livro que co-assina com o jornalista Laure Gasparotto, Lilian Bérillon chama a atenção para o declínio da 
vinha francesa.
Os vinhateiros, os pesquisadores, viveiristas e os produtores de mudas deixam claro: a videira está desaparecendo. Em particular, pela perda de diversidade 
genética das videiras e sua falta de resistência às doenças. A proprietária de viveiro Lilian Bérillon, que vendeu milhões de mudas todos os anos para produtores 
de vinhos, mudou de direção em 2007 para se especializar na venda de material vegetal raro que é resistente às doenças e às mudanças climáticas.
 Ele escreveu com o jornalista do Le Monde Laure Gasparotto “O dia em que não haverá mais vinho”. O livro pinta um retrato da família Bérillon, 
proprietários de viveiros por três gerações, e especifica a “luta” de Lilian, que encoraja os produtores de videiras a retornar a uma agricultura mais camponesa, 
com um material vegetal mais qualitativo.

RVF: O que está acontecendo com o material vegetal fornecido pela maioria dos viveiros?
Lilian Bérillon: Estamos querendo produzir mudas de forma rápida e barata. Para atender a essa demanda, grandes viveiros fornecem videiras clonadas e 
isso levanta vários problemas. Primeiro, as doenças da videira são transmitidas muito mais facilmente entre os clones. Hoje, 97% da vinha está doente. Além 
disso, este material vegetal frágil não se adapta bem ao aquecimento global porque as raízes não estão profundamente enraizadas no solo. Tudo isso leva aos 
problemas que enfrentamos atualmente e, de fato, as videiras devem ser arrancadas após apenas 20 anos.

RVF: quais seriam as soluções a oferecer aos viticultores para esses problemas?
Lilian Bérillon: Quando os produtores de vinhos adquirem vinhas, poucos deles se preocupam com o local de origem e se eles são capazes de crescer 
adequadamente no solo. Também incentivo os produtores de vinhos a possuírem seu próprio patrimônio vegetal, a maximizar a diversidade genética e a 
desafiar a complacência da vinha. Finalmente, é necessário que os viticultores resgatem os gestos ancestrais da viticultura. Hoje, alguns deles sabem como 
enxertar, mas poucos conhecem as virtudes da seleção de massa (ação de tirar uma muda de uma videira para criar uma nova planta). Se eles sabem como 
fazê-lo eles próprios, eles serão capazes de prescindir de consultores vitivinícolas, que penso ter grandes deficiências e são muito intervencionistas.

RVF: O que é necessário mudar para sustentar os vinhedos?
Lilian Bérillon: Deveriamos incentivar os viticultores a investir mais na matéria vegetal e um pouco menos na adega. As vinhas resistentes custam duas vezes 
mais, e para torná-las acessíveis, as regulamentações europeias precisam ser alteradas. Os governos subsidiam a replantação de videiras clonadas por 8.000 
a 10.000 euros por hectare. Para variedades de uvas raras, não há nada! Este subsídio incentiva a arrancar as vinhas velhas e depois replantar o vinhedo sem 
deixar o solo para descansar, o que pode facilitar a proliferação de doenças prejudiciais à videira. Para quem quiser comprar o livro: “O dia em que não haverá 
mais vinho”, por Laure Gasparotto e Lilian Bérillon, edições Grasset, 17 euros.

Leia mais em: http://www.larvf.com/vin-vigne-deperissement-maladie-lilian-berillon-laure-gasparotto-livre-ouvrage-vigneron,4573158.asp. (Fonte – Revue du 
Vin du France – 23/02/2018)

VINHO E CULTURA

http://www.larvf.com/vin-vigne-deperissement-maladie-lilian-berillon-laure-gasparotto-livre-ouvrage-vigneron%2C4573158.asp
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