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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

ABS-SP
PULENTA NA ABS

25/10/2017- 20:00 H

Pulenta Estate é uma vinícola ainda 
jovem, fundada pelos irmãos Hugo 
e Eduardo Pulenta em 2002. No 
entanto, a ligação da família Pulenta 
com a agricultura em Mendoza se 
iniciou muito antes, em 1902, com 
a chegada dos emigrantes italianos 
Angelo Pulenta e Palmina Spinsanti à 
região. Hoje, a Pulenta conta com 300 
hectares de vinhedos de excelente 
qualidade em Alto Agrelo, Luján de 
Cuyo, uma das regiões produtoras 
mais tradicionais de Mendoza, além 
de uma vinícola bastante moderna 
construída especialmente para 
produzir seus vinhos. Na degustação 
da próxima quarta-feira, dia 25, 
teremos oportunidade de conhecer 
tanto a filosofia seguida pela empresa 
como de provar cinco exemplares 
(todos tintos) do que produz de 
melhor, sendo três deles de sua 
linha top: os “Gran” Corte, Malbec 
e Cabernet Franc. A apresentação 
será conduzida pelo enólogo Javier 
Lo Forte e os vinhos são importados 
e distribuídos com exclusividade 
no Brasil por nossa parceira Grand 
Cru. Não perca essa oportunidade 
de provar vinhos talhados com tudo 
o que a moderna tecnologia pode 
proporcionar, sem, contudo, perder 
de vista a longa tradição que os 

CONVIVIUM DOS AMIGOS

27/10/2017- 20:00 H

Uma ótima oportunidade para aproveitar o convívio com novos e antigos amigos 
e compartilhar uma taça de vinho e uma boa conversa no Restaurante NONNA 
CARMELA, celebrando os vinhos da ITÁLIA.  O cardápio do Jantar Convivium 
foi cuidadosamente elaborado, com o Menu celebrando as harmonizações com 
os vinhos italianos: Entradas: - Mini salada caprese ou Torre de legumes com 
bacalhau confit. Principal JANTAR: - Rondele de legumes ou Peixe grelhado ao 
molho toscano com arroz crocante ou Costela bovina com espaguete cacio e 
peper ou Steak filé com risoto parmegiano. Sobremesa: - Suspiro da Nonna ou 
Torta de nozes. Bebidas Inclusas: Água Mineral com ou sem Gás, e Café (uma 
unidade por participante).

TRAGA SEU VINHO COM O TEMA DE “CELEBRANDO A ITÁLIA E SUA 
GASTRONOMIA” Valor mínimo do Vinho Individual por Pessoa: R$ 50,00/
garrafa.

Valor Individual: R$ 90,00 (Não teremos mais os espumantes de recepção)

Informações|inscrições:
(31) 3243-6754

inspira. Inscreva-se logo! 
Vinhos que serão degustados: 1- 
Pulenta Estate Vii Gran Corte 2012 = 
R$339,00 / 2- Pulenta Estate X Gran 
Malbec = R$289,00 / 3- Pulenta 
Estate Xi Gran Cabernet Franc 2012 
= R$289,00 / 4- Pulenta Estate Corte 
= R$119,00 / 5- Pulenta Estate I 
Malbec = R$119,00.

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

E EVENTOS

SBAV-SP
EXPERIÊNCIA DE MALBECS

31/10/2017- 20:00 H

A importadora Beale promoverá no 
dia 31 de outubro uma degustação 
especial na SBAV-SP. A proposta é 
provar 5 vinhos Malbec argentinos da 
Bodega Vicentin com características 
bem particulares. Serão eles: 1- 
Vicentin Blanc Malbec – Branco  – 
100% Malbec – região: La Consulta 
e Vista Flores. (Tunuyán) Uco Valley. 
/ 2- Dorado Blend –  Tinto – 50% 
Malbec e 50% Bonarda – região: San 
Rafael / 3- Dorado Malbec  –  Tinto 
–  100% Malbec – região: San Rafael 
/ 4- Vicentin Blend Malbec – Tinto – 
100% Malbec – região: La Consulta 
em San Carlos, Tupungato, Lujan 
de Coyo e Vistaflores em Tunuyan. 
/ 5- Vicentin Colosso – Tinto – 100% 
Malbec – região: Lujan de Cuyo.

Valor: R$50,00 (Associados) e R$ 
100,00 (não associados).
Informações e inscrições: vinho@
sbav-sp.com.br | (011) 3814-7905.
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A maior degustação do ano acontece no dia 28 de outubro, um sábado, no Hotel 
Unique, em São Paulo, com ícones do mundo do vinho para comemorar os 12 
anos da revista ADEGA; vagas limitadas. Uma ocasião especial e única, com 
degustações de alguns dos grandes ícones do mundo do vinho apresentados 
pelos produtores e degustados com gente que ama e sabe de vinho. Em sua 
3a edição, o International Tasting já faz parte do calendário das grandes 
degustações anuais do Brasil e este ano acontecerá no dia 28 de outubro, um 
sábado, no hotel Unique, em São Paulo. Com vagas limitadas (veja a seguir 
como adquirir seu ingresso), o evento é lançado antes para associados ativos 
do Clube ADEGA e para quem participou das edições anteriores. Quem não 
conseguir vagas para participar vai poder apreciar tudo o que aconteceu no 
Facebook e Instagram da Revista ADEGA e também na cobertura especial na 
edição de dezembro.
  Fruto mais uma vez da parceria entre Revista ADEGA e Associação 
Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS-SP), as degustações acontecerão 
com a participação de embaixadores das vinícolas produtoras dos vinhos 
escolhidos para o evento. 
A prestigiada sommelière Gabriela Monteleone, diretora da Studio Coltrane, 
estará novamente à frente dos serviços de vinho do evento emprestando sua 
experiência de mais de uma década, com passagens por restaurantes como 
Pomodori, Gero e D.O.M..
O Internacional Tasting 2017 acontece no sábado, dia 28 de outubro, no Hotel 
Unique, na cidade de São Paulo. Associados do Clube ADEGA e participantes de 
edições anteriores recebem 20% de desconto. Assinantes da Revista ADEGA têm 
10% de desconto. Para mais informações, contate-nos pelo e-mail concierge@
clubeadega.com.br Associados da ABS-SP também têm 10% de desconto e 
devem solicitar seu cupom pelo e-mail fabiana@abs-sp.com.br
ÍCONES SELECIONADOS E GRANDES PERSONALIDADES - Será um sábado 
inesquecível. “Neste ano vamos implementar a sugestão de alguns participantes 
e concentrar as quatro degustações no sábado, para que o domingo seja 
aproveitado para o turismo por todos que vêm de fora de São Paulo”, diz 
Christian Burgos, publisher da revista ADEGA.

Os participantes terão a oportunidade de degustar grandes ícones, conduzidos 
por algumas das mais renomadas personalidades do mundo do vinho. Neste 
ano, as personalidades e seus ícones são:
CHATEAU DE BEAUCASTEL - François Perrin, nomeado pela Revista Decanter 
como “Homem do Ano” em 2014, no 30º aniversário da premiação que 
reconhece anualmente pessoas que tiveram contribuição marcante no mundo 
do vinho. O proprietário do Château de Beaucastel nos brindará com uma 
seleção incrível, apresentando pessoalmente seus vinhos.
ALMAVIVA - O também francês Michel Friou, enólogo do ícone Almaviva, vem 
conduzir uma degustação de safras que ele mantém em segredo e selecionou 
especialmente para o evento
QUINTA DA BOAVISTA - É um novo ícone do Douro que conquistou a atenção 
da crítica especializada nos últimos anos. Um projeto ousado do empresário 
brasileiro Marcelo Lima e do encantador jornalista inglês Tony Smith que 
compraram a renomada Quinta da Boavista.
TAYLOR´S - Depois que um de seus vinhos emocionou os participantes da 
segunda edição do International Tasting convidamos nosso amigo Fernando 
Seixas da Taylor’s a voltar e conduzir uma degustação vertical de quatro 
colheitas do vinho que inaugurou a categoria Very Old Port Tawny de 50 anos.
PROGRAMAÇÃO - Este é nosso programa de degustação para o sábado, dia 
28 de outubro, disponível para 40 participantes. O evento acontecerá no Hotel 
Unique, que fica na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4700, no Jardim Paulista, 
São Paulo (SP). Sábado, dia 28 de outubro
9h45 às 11h45 - Abertura e primeira degustação com Michel Friou, Almaviva
12h00 às 13h45 - Tony Smith, Quinta da Boavista
14h00 às 15h00 - Almoço
15h30 às 17h45 - François Perrin, Château de Beaucastel
18h00 às 20h30 - Fernando Seixas, Taylor’s Port e Encerramento
PREÇOS* O International Tasting 2017 prevê a participação nas quatro 
degustações além de coffee break e almoço. Valor: R$ 2.936,00 (dois mil, 
novecentos e trinta e seis reais) Associados do Clube Adega e edições anteriores 
têm 20% de desconto: Valor: R$ 2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenta e 
nove reais). Solicite seu código de desconto exclusivo pelo e-mail: concierge@
clubeadega.com.br. Assinantes da Revista ADEGA têm 10% de desconto. Valor: 
R$ 2.642,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais). Solicite seu código 
de desconto exclusivo pelo e-mail concierge@clubeadega.com.br Associados 
da ABS-SP também têm 10% de desconto e devem solicitar seu código de 
desconto pelo fabiana@abs-sp.com.br . “A parceria da ABS-SP no evento 
garante desconto especial para todos os associados da ABS. Vagas limitadas” 
*O ingresso dá direito às quatro degustações e também ao coffee break e 
almoço do sábado. As vagas são limitadas. O preço do ingresso pode ser 
parcelado em até 3x sem juros no cartão de crédito.
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AGENDA:
SAVE THE DATE

DEGUSTAÇÃO PREM1UM WINES - VINHOS DO RHÔNE X VINHOS DO 
MUNDO

30/10/2017 - 20:00

 Uma bela degustação, orientada por Márcio Oliveira, para comparar 
vinhos de mesma uva produzidos na região francesa e em outros países. Serão 
degustados sete rótulos: 1) uva:  MARSANNE - CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône 
Villages Valréas Blanc 2013  X  DE LUCCA Marsanne Reserva 2016 (Uruguai). 
2) uva: GRENACHE: LA MONARDIÈRE Vacqueyras  Les 2 Monardes 2013  X  
ALDONIA 100 2011 (Rioja – Espanha). 3) uva: SYRAH: MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010  X  TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014  (Nova Zelândia)  
X  POLKURA Syrah 2011  (Chile). Após a degustação os interessados poderão 
adquirir as garrafas com 20% de desconto. Vinhos que serão degustados: 1) 
MARSANNE CLOS BELLANE Côtes-du-Rhône Villages Valréas Blanc 2013 e DE 
LUCCA Marsanne Reserva 2016. 2) GRENACHE LA MONARDIÈRE Vacqueyras  
Les 2 Monardes 2013 e ALDONIA 100 2011. 3) SYRAH MARC SORREL Crozes-
Hermitage 2010, TRINITY HILL Hawke’s Bay Syrah 2014 e POLKURA Syrah 
2011. Valor da Participação Individual: R$ 200,00. 

Local do Evento: PREM1UM WINES – Rua Prof. Estevão Pinto, 351 – Bairro Serra.
INSCRIÇÕES PELO TELEFONE: (31)3282-1588 com Yasmina ou Norah (31) 
99122-6170. VAGAS LIMITADAS A 12 PARTICIPANTES. *A vaga será garantida 
somente mediante pagamento. Caso o pagamento não seja realizado dentro do 
prazo previsto a inscrição será cancelada automaticamente. * Cancelamentos 
com efetiva devolução do dinheiro serão aceitos em até 72 horas antes do 
evento. * Compras feitas após a degustação terão desconto de 20%. * Desconto 
não cumulativo com outras promoções.

SBAV - SP
CURSO DE VINHOS FRANCESES

A PARTIR DE 07/11/2017- 20:00 H

Com o prof. Aguinaldo Záckia Albert – Formado pela École Du Vin de Bordeaux. 
Totalmente apostilado – Degustação de 14 vinhos. A história da vinha e do 
vinho na França, suas uvas, seus terroirs, a leitura correta de seus rótulos, as 
denominações de origem controladas e os múltiplos estilos de seus vinhos. 
Embarque nessa viagem fascinante pelo país que representa, como nenhum 
outro, o espírito do vinho, degustando alguns dos melhores vinhos das mais 
importantes regiões produtoras gaulesas.

Programação: 
Aula 1: 07/11/17 – 3ª feira – 20:00 => Introdução aos Vinhos Franceses.
Regiões: Regiões de Bordeaux e Loire
Degustação de 4 vinhos acompanhados de pães, queijos, frios

Aula 2: 09/11/17 – 5ª feira – 20:00
Regiões:  Bourgogne, Champagne e Alsace
Degustação de 5 vinhos acompanhados de pães, queijos e frios

Aula 3: 14/11/17 – 3ª -feira – 20:00
Regiões: Rhône, Provence e Languedoc-Roussillon
Degustação de 5 vinhos acompanhados de pães, queijos e frios

Data:  07, 09 e 14 de Nov. Horário: 20 horas

Valor do investimento: R$ 760,00 (em 2 X)

AULAS AVULSAS – R$ 260,00 com apostila total.

Mínimo de 10 e Máximo de 20 participantes por Grupo. Local: Sede da Sbav/SP, 
Rua Cincinato Braga, 321 – 4º andar – Bela Vista (Próximo ao metrô Brigadeiro). 
Estacionamento no local: R$8,00.

Reservas – (11) 3814 7905/ 98247 9721/ 3287 1703

www.degustadoresemfronteiras.com.br I www.sbav-sp.com.br
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GRILOS TINTO 2014 – DOC DÃO - PORTUGAL

 A Quinta dos Grilos faz parte do Grupo Global Wines / Dão Sul, produzindo vinhos nas principais regiões 
vitivinícolas portuguesas e no Brasil, onde produz vinhos Rio Sol no Vale do Rio São Francisco.

Notas de Degustação: cor rubi brilhante sem nota de evolução. Mostrou muita fruta vermelha e escura no nariz, 
junto com toques florais e nota de chocolate e caramelo toffe. O tostado aparece em segundo plano, bem integrado 
pelos seis meses de envelhecimento em barricas de carvalho francês. No paladar os taninos são macios e a acidez 
discreta, repetindo o nariz. Corpo e persistência média, com fim de boca mostrando as notas doces do caramelo e 
chocolate. Bem equilibrado, seu aroma chama atenção, ficando como uma boa opção para bebericar e acompanhar 
pratos mais leves. Um corte de três uvas tradicionais portuguesas – Touriga Nacional, Tinta Roriz e Jaen.

Reconhecimentos: 88 pontos e o título de “melhor compra” pela Wine Enthusiast e 15 pontos e a designação de 
“boa compra” pela Revista dos Vinhos.

Estimativa de Guarda: Minha recomendação é bebê-lo jovem, mas aguenta guarda até 5 anos.

Notas de Harmonização: Acompanha pratos de carnes grelhadas ou cozidas, petiscos, pizzas, ou simplesmente 
bebericar.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC

Onde comprar: Em BH – ADEGA CB – Rua do Ouro, 548 – Serra -  Belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 2515-9977.

VINHO 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. Para o vinho mostrar todo o seu potencial quando for degustado, ele deve ter sido armazenado em ambiente fresco, com controle de 
temperatura e umidade, livre de trepidações e sem contato com a luz. E se você trouxe a garrafa de uma viagem recente, espere o vinho descansar. A lista de 
2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Os vinhos aqui descritos foram degustados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
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BUENO VIN – VERY IMPORTANT NEWS – CABERNET SAUVIGNON 
2017 – BRASIL 

 A bagagem internacional levou Galvão Bueno a se interessar pela indústria brasileira de vinhos. 
Ele entrou em contato com produtores nacionais e decidiu introduzir essa nova paixão na sua vida 
empresarial.
 No processo de Vinificação do VIN, os cachos de uva passam por uma seleção, havendo desengace 
total, sem esmagamento dos bagos. A vinificação ocorre em tanque de aço inoxidável, com maceração 
pré-fermentativa a frio. A fermentação alcoólica e maceração ocorrem na temperatura controlada de 
18°C a 23°C. Há maceração pós-fermentativa, descube por gravidade e separação do vinho flor do 
vinho prensa. Fermentação malolática espontânea e completa. Fechamento com tampa de rosca.

Notas de Degustação: Cor vermelho-rubi com reflexos violáceos, brilhante e límpido.  Os aromas são 
frutados, com notas de groselha preta, ameixas, morangos maduros. Na boca tem uma boa estrutura, 
taninos macios, com acidez na medida, garantindo bom frescor e persistência média. Um Cabernet 
sem madeira, muito bem equilibrado, nada pesado, e muito adequado para estes dias quentes que 
estamos vivendo.

Estimativa de Guarda: Minha recomendação é favorecer ao caráter jovial do vinho. Mas aguenta 
fácil 3 anos de guarda.

Notas de Harmonização: um vinho versátil, vai bem com Massas, Carnes Vermelhas, Carnes Brancas, 
Queijos Frescos como Brie ou Camembert. Servir entre 15 a 17ºC.

Onde comprar: Produzido pela MIOLO, pode ser encontrado em lojas e delikatessens especializadas.
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AYLIN PINOT NOIR – CHILE

 Polkura, é produzido com uvas de Leyda, no Vale de San Antonio, a poucos quilômetros 
do Pacífico, o que colabora para a intensa mineralidade típica da região. Nesse vale, 
se produz um estilo muito especial de Pinot Noir, com um caráter mineral combinado 
com uma frutuosidade muito elegante. Os solos são argilosos, mesclados com granito 
decomposto. Seus produtores se conheceram na França e, unidos pela paixão que ambos 
tinham pela uva Syrah, procuraram pelo Chile a melhor região para cultivar essa variedade. 
Encontraram o que queriam em uma área nas encostas da montanha Polkura, que leva 
esse nome por causa dos granitos amarelos presentes em suas rochas (na língua mapuche, 
“polkura” significa “pedra amarela”). Hoje produzem vinhos em outras regiões, como este 
Pinot e participam do MOVI – Movimento dos Produtores de Vinho Independentes no Chile.

Notas de Degustação: Cor rubi de boa intensaida, com aromas de frutas vermelhas 
(morangos e cerejas maduras). Na boca, apresenta belo equilíbrio entre fruta e acidez, 
com taninos suaves e macios de intensidade média, característicos da Pinot Noir. Um vinho 
elegante e persistente, que pode ser bebido com grande prazer.

Estimativa de Guarda: Bebá-o jovem. Guarda por até 5 anos.

Notas de Harmonização: Vai bem todos os pratos de carnes grelhadas ou cozidas, 
queijos brancos leves como Brie e Camembert. Servir entre 15 a 16ºC

Onde comprar: Em BH: PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - 30220-060 - Belo 
Horizonte - MG  - 31 3282-1588 I  Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 - Sumaré - 
01258-000 - São Paulo - SP - 11 2574-8303.
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ALMA DA VINHA 2013 DOURO DOC – PORTUGAL

 A Caves do Monte, é uma empresa que se dedica à produção, engarrafamento e comercialização de vinhos, fundada em 1992, 
em Sousela, concelho de Lousada, distrito do Porto. Inicialmente suas atividades estavam ligadas à produção dos Vinhos Verdes da 
Região, mas a medida que sua produção ia se desenvolvendo, passou a produzir vinhos em outras regiões da Terrinha.  Outro vinho 
de sucesso desta vinícola é o Entre Quinta Reserva 2013.

Notas de Degustação: Produzido com as castas portuguesas tradicionais Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga Nacional, este vinho 
tem uma cor rubi bem viva, aromas a fruta vermelha e preta madura, com toques tostados. Paladar muito equilibrado, com boa 
acidez e taninos maduros. 

Estimativa de Guarda: Vai tranquilo por 6 a 7 anos.

Notas de Harmonização: Acompanha muito bem todos os pratos de carnes grelhadas ou cozidas, carne de caça em pratos com 
vegetais e ensopados, e claro - bacalhau. Dai estar presente em bons restaurantes da cozinha portuguesa em Bh como o Restaurante 
do Porto. Servir entre 16 a 18ºC

Onde comprar: BH-WINE CLUB – Luiz Felipe – Cel.: (31) 98866-5222 - www.bhwineclub.com.br
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  Aproveitando o Roteiro pelos passos de Dom Quixote, sob o sol inclemente que mantem La Mancha há 5 anos 
sem uma única gota de chuva, tivemos uma verdadeira aula de arte e cultura espalhola, com visita a importantes 
museus, catedrais, monumentos e sítios. E claro que não faltaram Bodegas.

BODEGA CAMPO DE LA GUARDIA – A bodega Martúe Pago Campo de La Guardia, está situada em La Guardia 
(Toledo) a pequena distância de 60 Km da cidade e 80 Km de Madri. Pode-se visitar as instalações, degustar os vinhos 
das três bodegas do grupo Martué, cada um com sua própria personalidade muito bem definida, mas todos com o 
mesmo espírito. 
VINHEDOS MARTUÉ - Os vinhedos Martúe estão localizados em La Guardia, Toledo, zona com condições ambientais 
excelentes para a elaboração de vinhos de qualidade.
Finca Campo Martuela: com área de 30 hectares, foi o primeiro vinhedo plantado em 1990, com as variedades: 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot, Syrah.
Finca El Casar: com área de 51 hectares, e vinhedos plantados em 2000 com as mesmas variedades tintas: Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo e Petit Verdot, além de Malbec e a uva branca Chardonnay.

 A bodega está equipada com a mais moderna tecnologia para elaboração de vinhos de qualidade. As vinificações se realizam em tanques de aço inox 
dotados de controle de temperatura de fermentação. A Martúe dispõe de uma área para a “crianza” dos vinhos, localizada 7 metros abaixo da seção de 
engarrafamento e estocagem dos vinhos, onde se encontram as condições ideais de umidade e temperatura durante todo ano. Para o amadurecimento em 
barricas de carvalho a Bodega conta com 1.000 barricas novas e semi-novas de carvalho francês e americano.
Vinhos da Degustação
- Bodega Nieva. DO Rueda.
1. Branco. Blanco Nieva. 2016. 12,5%. 100% VE. 90 pontos no Guia Peñín. Vindo da Bodega do Grupo, instalada em Rueda, este branco 
tem bom ataque de boca e frescor, feito a partir da casta verdejo. 
2. Branco. Pie Franco. 2016. 13%. 100% VE. 93 pontos no Guia Penín. Aqui o prazer é degustar um vinho feito a partir de videiras pré-
filoxera da casta verdejo. Deliciosamente fresco, com bom ataque em boca. A palavra “Pie Franco”, quer dizer que são videiras que 
conservam a raiz original, não tendo sido replantadas a partir de enxertia. A idade média destas vinhas ronda os 80 a 100 anos, criando 
um vinho único e exclusivo, e cuja produção está limitada a 30.000 garrafas por ano.
- Bodega Martúe. DO Pago Campo de la Guardia
3. Branco. Martúe Chardonnay. 2016. 13%. 100% CH - 
4. Tinto. Martúe. 2013. 14,5%. 25% CS, 28% PV, 28% MT, 19% SY.
5. Tinto. Martúe Especial. 2012. 15%. 40% CS, 30% SY, 30% PV.
6. Tinto. Martue Syrah. 2012. 15%. 100% SY – considerada a uva ícone da Bodega, este vinho é um Syrah que não fica nada a dever aos 
melhores exemplares que já bebi. Aromas de frutas escuras como a ameixa, com uma boca mostrando taninos macios, bom frescor e longa 
e prezerosa persistência em boca.
Observação: sem importador para o Brasil.

ARTIGOS
A ESPANHA QUE VI, COMI E BEBI – PARTE 2

POR MÁRCIO OLIVEIRA
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PAGO DE LA JARABA - No início do Séc. XXI a Bodega PAGO DE LA JARABA nasceu com o claro objetivo de criar vinhos de qualidade. O Pago de La Jaraba 
conta com uma superfície de vinhedos de aproximadamente 80 Has, com uma densidade de plantação de 2.750 videiras/Ha e uma produção média de 6 a 
7.000 Kgs de uva/Ha, nas quais a variedade predominante é a Tempranillo, sendo o restante do vinhedo plantado com as 
uvas Cabernet Sauvignon, Merlot e Graciano. A altitude média do vinhedo é de 750 metros acima do nível do mar. O cultivo 
se realiza de forma tradicional, com as práticas usuais da zona, havendo poda em verde, raleios para melhorar aeração e 
insolação, sempre com o objetivo de otimizar a qualidade da uva. O aporte nutricional só é feito com esterco de ovinos criados 
na própria bodega, com vistas a melhorar a estrutura e textura do terreno.
 Partindo da uva sobremadura e colhida a mão, se inicia o processo de elaboração do vinho cujos objetivos prioritários 
são um trato suave da uva coletada, para manter sua perfeita sanidade e qualidade, para que a bodega Pago de La Jaraba 
dispondo da mais moderna tecnologia de vinificação, fatigue o menos possível o produto e extraia o que ele tem de melhor.
 O Pago de La Jaraba tem uma área de 4.000 m2 dedicada ao envelhecimento dos vinhos, localizada no subsolo, sob 

as diferentes naves que compõem a adega e que são distribuídas em um estoque de barricas com uma capacidade para 
maturar os vinhos de 3 colheitas ao mesmo tempo, com barris de carvalho americano e francês, ao lado de armazéns de 
três quartos para garrafas onde mantem-se a “criação” de 5 colheitas simultaneamente.
 O Pago de La Jaraba atua no mercado sob três gamas de produtos diferentes, sob as marcas AZAGADOR, VIÑA 
JARABA e PAGO DE LA JARABA, que permitem a comercialização de seus vinhos tintos obtidos a partir de cortes das 
variedades da propriedade (Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot e Graciano) e um único vinho Monovarietal Merlot 
de excepcional singularidade.
- AZAGADOR - A gama com mais presença nos mercados internacionais. Corte feito a partir das variedades de uvas 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon e Merlot, com colheita tardia de vinhas localizadas na área “LA JARABA”. Vinificação por 
parcelas e variedades colhidas separadamente, com posterior seleção e envelhecimento em barricas de carvalho francês 
e americano de origem selecionada.
- VIÑA JARABA - A gama mais amável e versátil, com caráter próprio, intenso e generoso com um belo equilíbrio, e 

amplo na boca. Elaborado com as uvas das variedades Tempranillo, Cabernet Sauvignon e Merlot da finca ” LA JARABA”, colhidas e selecionadas a mão, com 
maceração prolongada para obter um corte que combina a amplitude e complexidade de aromas, com a estrutura e o bouquet que mostra o seu afinamento 
em barricas de carvalho francês e americano.
- PAGO DE LA JARABA - Os vinho Pago de La Jaraba são criados a partir de uma viticultura mais racional e exigente, com uma baixa de rendimento no 
vinhedos, e uma vinificação cuidadosa, reunindo todas as virtudes dos grandes vinhos.  A seleção dos melhores carvalhos junto com um cuidadoso período 
de afinamento, levado a acabo com paciência, resultam em um tinto complexo, concentrado, opulento, estruturado e com vários matizes. Durante o processo 
de elaboração se respeita todo o potencial da vinha, sendo vinificado por parcelas que imprimem nos vinhos ‘Pago de La Jaraba’ uma personalidade, estilo e 
identidade inconfundíveis. Corte tinto das variedades Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot e Graciano. Elaborado a partir da seleção das melhores uvas 
da finca  ”LA JARABA”, colhidas e selecionadas a mão, com maceração prolongada, fermentação maloláctica em barrica nova e posterior envelhecimento e 
afinamento em carvalho francês e americano. Um vinho de produção muito limitada, em que todo o processo de elaboração artesanal visa potencializar todas 
as suas características originais.

Vinhos da Degustação
1.Branco. Pago de La Jaraba Chardonnay. 2016. 12%. 100% CH – Um branco bastante frutado, com boa complexidade, fresco e fácil de beber. 
2.Tinto. Azagador Reserva. 2011. 13,5%. 70% TE, 20% CS, 10% MT.
3.Tinto. Viña La Jaraba Selección Especial. 2014. 70% TE, 20% CS, 10% MT. Mostrou boa complexidade de aromas de frutas vermelhas e escuras. Na boca 
mostra taninos macios, bom frescor, amplitude e boa estrutura, num vinho com afinamento em barricas de carvalho francês e americano. 
4.Tinto. Pago de La Jaraba. 2014. 13,5%. 70% TE, 20% CS, 10% MT.
Observação: sem importador para o Brasil.
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“O DRAMA DAS ROLHAS DE 
CORTIÇA”- JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 20/10/2017

 Servir um pouquinho de vinho ao cliente 
do restaurante, aguardando que ele prove 
e autorize o serviço ao restante da mesa, é 
um procedimento obrigatório que faz parte 
do ritual da bebida. Ainda que a recusa 

gere controvérsias e muitas vezes esteja associada a fatores subjetivos, como 
gostar ou não gostar do vinho, o propósito maior é saber se aquela garrafa, 
especificamente, não está comprometida. Deixando de lado questões ligadas 
à conservação - não é necessariamente por culpa do restaurante, pode ter 
ocorrido antes da compra -, que resultaria em uma bebida em fase de declínio, 
com sinais de oxidação, ou a um defeito de vedação específico daquela garrafa, 
a expectativa é em relação ao defeito conhecido como “doença da rolha”, 
“bouchonné”, ou “corked” (derivação de bouchon e cork, traduções de rolha 
em francês e inglês, respectivamente). 

Leia mais em http://www.valor.com.br/cultura/5162408/o-drama-das-rolhas-
de-cortica#. * 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.

“UM NOVO VINHO ÍCONE 
SUL-AMERICANO DE 

OLHO NA CHINA” - POR 
ISABELLE MOREIRA LIMA

ESTADÃO - PALADAR - 18/10/2017

 
 Uruguaia Garzón lança vinho Balasto 
com pé em Bordeaux; rótulo já está no 
Brasil. A uruguaia Garzón não dá ponto sem nó. Lançou neste ano seu vinho 
ícone, o Balasto em uma referência à pedra granítica que marca seu solo em 
Maldonado, litoral leste uruguaio. É um corte de Tannat, Cabernet Franc, Petit 
Verdot e Marselan fermentado em tanques de cimento e com estágio de 20 
meses em barricas e barris de carvalho francês. Essa combinação leva à boca 
um vinho explosivo, cheio de energia que faz imaginar uma longevidade de 
pelo menos uma década e meia. 
 Mas o ponto sem nó é outro. O lançamento foi há um mês em Bordeaux, 
com pompa, circunstância e churrasco do chef-estrela Francis Mallmann. Com 
uma produção de 8.888 garrafas, número cabalístico superatraente para a 
Ásia e que vem estampado nos rótulos, o vinho entrou na bolsa dos négociant 
em Bordeaux, carminho certeiro para atingir o coração (e as carteiras) dos 
chineses. Tem dado certo, já é o terceiro vinho sul-americano mais vendido no 
país.
 No Brasil, chegou faz pouquíssimo e foi apresentado em jantar privê no 
Fasano nesta terça-feira (17) para clientes VIP da World Wine, importadora que 
traz os vinhos da Garzón ao Brasil. É vendido a R$ 490 na World Wine.
Germán Bruzzone, o enólogo residente que assina o vinho com o consultor 
italiano Alberto Antonini e o engenheiro agrônomo Eudardo Felix, responsável 
pelos vinhedos, apresentou o vinho: “A Tannat é a espinha dorsal; a acidez vem 
da Cabernet Franc; a Petit Verdot dá o caráter de especiarias e a textura em 
boca; e a Marselan o toque frutado, que o marca”.
 Na próxima safra, a 2016, pode ser que o vinho fique mais bordalês, 
com a entrada da Merlot, que se saiu bem na vindima. “O Balasto não tem 
uma receita, usaremos sempre as melhores uvas e aí o corte pode variar”, 
explica Bruzzone.
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  “15 BENEFÍCIOS DO VINHO À SAÚDE”- 
POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA -20/10/2017

 O III Simpósio Internacional Vinho e Saúde ocorreu em junho deste ano 
em Bento Gonçalves. O evento expôs uma série de novos trabalhos sobre o 
tema, mostrando que o vinho e outros derivados da uva, como o suco, são 
altamente benéficos à saúde, desde que consumidos com moderação. 
 Após este simpósio a lista abaixo foi divulgada, o 15o item é por minha 
conta.  
1 - Prevenção de doenças cardiovasculares e redução da pressão arterial;                      
2 -Diminuição dos índices do mau colesterol (LDL) e aumento do bom colesterol 
(HDL) no sangue; 
3 - Redução de danos oxidativos em estruturas cerebrais, podendo reduzir o 
risco do aparecimento de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e 
Parkinson;              
4 - Melhora na cognição e na memória;                        
5 - Ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer, como os de pulmão, intestino, 
mama e cólon;                
6 - Favorece as funções hepáticas do fígado;       
7 - Redução de riscos de doenças renais;               
8 - Auxilia no combate à obesidade;            
9 - Acelera o metabolismo, reduzindo o ácido úrico, e, consequentemente, 
combatendo a fadiga;        
10 - Aumenta o desempenho de atletas;                 
11 - Melhora a circulação periférica favorecendo a nutrição para os músculos;         
12 - Repara as células do corpo, reduzindo os efeitos do envelhecimento e 
auxiliando em doenças associadas ao envelhecimento;             
13 - Auxilia no funcionamento da flora intestinal;               
14 - Fortalece o sistema imunológico, já que possui ativos com poder anti-
inflamatório e antimicrobiano.
15 -  E por fim, o principal motivo pelo qual recomendo o consumo de vinhos: 
o prazer e o bem estar geral que proporciona, físico e mental. Como diria o 
comediante americano Oscar Levant “Detesto beber, pois faz com que eu me 
sinta bem”.

- ESTUDOS AFIRMAM QUE BEBER MELHORA SUA HABILIDADE DE 
FALAR LÍNGUAS (22/10/2017) – Um novo estudo publicado no Journal 
of Psychopharmacology, realizado por pesquisadores da Universidade de 
Liverpool, Universidade de Maastricht e King’s College London, confirmam que 
uma taça de álcool “pode ter efeitos benéficos na pronúncia de uma língua 

estrangeira”. A pesquisa testou os efeitos do álcool em alemães, estudantes de 
holandes. 
 Os participantes foram escolhidos aleatoriamente e uma parte consumiu 
uma pequena dose de álcool, (equivalente a uma cerveja). O outro grupo 
consumiu bebida sem álcool. 
 Resultado: os participantes que haviam consumido álcool, tiveram melhor 
desempenho an pronúncia da língua holandesa. 
 Dr. Inge Kersbergen, do Instituto de Psicologia, Saúde e Sociedade da 
Universidade de Liverpool, que participou do estudo, disse que o consumo 
de álcool melhora ativamente a “pronúncia de uma língua estrangeira em 
pessoas que aprenderam recentemente essa língua”. O álcool prejudica as 
“funções executivas” - que incluem memória, concentração e inibição.
 O álcool aumenta a autoconfiança e reduz a ansiedade social, ambos os 
quais são componentes-chave para interagir com outra pessoa. 
 Embora o alto consumo de álcool prejudique as funções cognitivas, 
consumir uma quantidade moderada pode dar às pessoas a capacidade de 
se expressar mais livremento. Mais em www.marcelocopello.com  / contato@
marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – 
marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog
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  “NO BRASIL PODE TUDO, E CADA UM CHAMA 
SEU RESTAURANTE COMO QUISER”

- POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 22/10/2017

 
 A França, país da classificação e regulamentação, onde tudo tem uma 
“denominação de origem”, de queijos a carnes, não deixaria escapar os lugares 
de comer do cartesianismo. Num resumo bem superficial, “tabac” é onde se 
vende cigarros, há um café ruim, uma taça de vinho e uns sanduíches para 
acompanhar. É onde se vai no meio da tarde bater papo, como os botecos 
brasileiros. Bistrôs são onde se come quase sempre a mesma coisa, escrita com 
giz numa lousa, a comida que mais se conhece como francesa: terrines, confits, 
peixes com batatas, as deliciosas brandades.
 Brasserie, como diz o nome, brassava a própria cerveja. Ou seja, é uma 
cervejaria, geralmente fundada por alsacianos e onde servem os pratos da 
região, os chucrutes e os embutidos.
 E então, na escala alimentar, vêm os restaurantes, com suas inúmeras 
gradações, do simples ao luxuoso, com estrelas do guia “Michelin”, chefs 
conhecidos, pratos simbólicos, criatividade. Tudo isso tem microdelimitações e 
peculiaridades.
 No Brasil pode tudo e não tem importância, cada um chame seu lugar 
como quiser. Tem brasserie cara e muito chique e bar que se chama bistrô. 
Um dos restaurantes mais caros da cidade, anos atrás, era a Brasserie Erick 
Jacquin, que nem passava perto de uma do gênero, era alta gastronomia.
Por mim, que sejam livres. Cada um nomeia seu negócio como quer. Sempre 
penso na piada do escritor Calvin Trillin, que inventou um restaurante chamado 
“La Maison de la Casa House”, onde cabe tudo naqueles cardápios gigantescos.
 Segundo uma boa história, certamente inventada, a palavra bistrô veio 
de “bistra” (rápido, em russo) que os soldados diziam durante a passagem 
das tropas pela cidade na Primeira Guerra Mundial. Eles queriam comer logo, 
velozmente. São lendas.
 Outra, mas essa consta na “Larousse Gastronomique”, foi que Rossini, 
o compositor italiano, inventou o prato que leva seu nome, os tournedos a 
Rossini. A dúvida fica para quem foi o chef que a executou. Os grandes glutões 
da história fizeram que receitas nascessem, pedindo, quase sempre, para 
acrescentar algo ao que já existia.
 No caso do Le Jazz, em Pinheiros, na zona oeste paulistana, ele é um 
bistrô de verdade, serve a comida típica dessa classe de estabelecimento. Fui 
provar justamente o seu “tournedo à Rossini”, só que é feito de porco e não de 
filé.

 O prato é um empilhamento de delícias e entendo a voracidade do 
músico: sobre uma fatia grossa de brioche vem um pedaço alto de carne, 
sobre a qual se equilibra um escalope de foie gras. O pão serve para recolher 
os caldinhos de tudo, mais um denso molho madeira. Essa esponja de sabores 
é tão boa que quase dispensa o resto. O “Rossini” do paulistano Le Jazz não 
faria o compositor triste.
- LE JAZZ - ONDE: r. dos Pinheiros, 254, Pinheiros. QUANDO: seg. a qui., das 
12h à 0h; sex., das 12h à 1h; sáb., das 12h30 à 1h; dom., 12h30 à 0h.

- NIRVANA VINÍCOLA - Não estando num bistrô francês, a notável instituição 
do “vinho da casa” estará ausente, com certeza. Já há muitas exceções, 
restaurantes com seus próprios vinhos e também com boa oferta em taça. Mas 
a regra é sua ausência. Pena. É o jeito mais relaxado de beber vinho, sem ficar 
horas examinando a carta (e arregalando os olhos com a coluna de preços ao 
lado).
 Uma vez fui jantar com um crítico de restaurantes inglês bem famoso, 
chamado Nick Lander, do “Financial Times”. Achei que ele levaria algumas 
horas escolhendo a garrafa e me admirei (e aprendi) quando o garçom recitou 
o que havia por região, sem safras nem produtores, só os lugares: “Um Rhône, 
um Bordeaux, um Morgon...”, e ele escolheu o Morgon (que era o de Marcel 
Lapierre).
 Um dia chegarei a esse desprendimento, nirvana vinícola. Enquanto a 
sabedoria da certeza não chega, penso no que combinar com o “Rossini”. Um 
caso raro em que desejei um tinto pesado, denso. Pois o prato é imponente e 
demanda musculatura do vinho para acompanhá-lo.
 Na verdade, o que mais me agradou foi um cálice de Porto. Mas na 
falta dele um tinto do Douro ou do Alentejo ou um sólido Malbec vão bem. 
Recomendo algumas garrafas que poderiam funcionar. Mas insisto: provem 
com vinho do Porto, ainda acho que é o melhor caminho. Vinho do Porto é 
mais fácil de agradar com comida do que se pensa, vale uma coluna futura.

VINHOS DA SEMANA: (1) Fonseca Tawny, R$ 125,70 (Decanter). (2) Aruma 
Malbec, R$ 92,62 (Mistral). (3) Porto Comenda Ruby, R$ 54,90 (Pão de Açúcar). 
(4) Viña Maipo Syrah, R$ 40,52 (Ravin). * valores de referência. Luiz Horta 
- Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas de 
Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. Escreve aos domingos na Folha de 
São Paulo.
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“A IMORALIDADE DO PREÇO DO 
VINHO NA RESTAURAÇÃO” 

- PEDRO GARCIAS
FUGAS - 14/10/2017

 
 Na semana passada, o crítico Edgardo Pacheco escreveu um artigo no 
Jornal de Negócios em que classifica os preços do vinho a copo cobrados na 
maioria dos restantes nacionais como “um roubo descarado ao produtor e um 
insulto aos consumidores”. Por sua vez, numa entrevista que deu à Sábado, 
o critico João Paulo Martins, quando questionado sobre por que razão “os 
vinhos são tão caros nos restaurantes”, respondeu: “Porque há quem compre”. 
“Quem faz o preço do vinho é o consumidor”, acrescentou.
 Edgardo Pacheco colocou o dedo na ferida quando lembrou que há quem 
tenha a indignidade de cobrar por um copo de vinho (na verdade, é apenas 
meio copo) mais do que lhe custou uma garrafa inteira. E João Paulo Martins 
tem alguma razão quando diz que os vinhos valem o que os consumidores 
estiverem dispostos a pagar por eles. A partir destes dois exemplos, vale a pena 
reflectir sobre o que está verdadeiramente em causa e sobre o que se está a 
perder.
 Os restaurantes não são todos iguais e é sempre perigoso generalizar. 
Há muitos restaurantes que praticam preços mais do que sensatos pelos 
vinhos. Mas os abusadores continuam a campear e todos nós temos histórias 
de refeições em que nos cobraram preços exorbitantes por um vinho, com 
margens de lucro acima de qualquer racionalidade económica. Como se 
explica que muitos empresários da restauração continuem a olhar para o vinho 
como a vaca que há-de financiar os seus projectos, quando, ainda por cima, 
devido à crescente concorrência, em especial entre as grandes superfícies, os 
vinhos estão cada vez mais baratos? O actual boom turístico pode explicar 
alguns abusos, porque, em boa verdade, para muitos estrangeiros, pagar 30 
ou 40 euros por vinho num restaurante não é um devaneio, mesmo que esse 
vinho tenha saído do produtor a cinco euros. Se há algo que diferencia o vinho 
português no mundo hoje em dia é a extraordinária relação qualidade/preço 
que oferece.
 Mas o boom turístico português tem apenas uns anos e a regra de aplicar 
ao vinho margens de lucro de 200% ou mais é mais antiga. Remonta, pelo 
menos, aos primórdios da erupção dos grandes vinhos tranquilos do Alentejo 
do Douro, quando estes eram vendidos nos hipermercados a 30 e 40 euros. O 
vinho já foi muito mais caro do que é hoje e todos nós também já ganhámos 
mais do que ganhamos hoje. Desde então, os vinhos mais caros saíram dos 
hipermercados e passaram a ser vendidos apenas nas garrafeiras. Naquele 

tempo, a distribuição de vinho era incipiente e os empresários da restauração 
eram obrigados a ter muitos vinhos em stock, o que acarretava elevados custos. 
Hoje, é diferente. Nenhum restaurante tem que comprar caixas e caixas de 
Barca Velha ou de Pêra Manca, ou de outra marca qualquer. As reposições de 
vinho são feitas quase na hora, pelo que já não faz sentido invocar os custos 
de stock como justificação para cobrar preços tão altos pelos vinhos.
 Claro que a distribuição não tem apenas virtudes. É mais um elemento 
na cadeia entre o produtor e o consumidor, com impacto no custo final do 
vinho. Mesmo assim, tendo em conta que as margens de lucro das empresas 
de distribuição são da ordem dos 40%, ou até menos em alguns casos, um 
vinho que saia do produtor a cinco euros poderia ser vendido no restaurante a 
16 euros e gerar um lucro de cerca de 100%, IVA incluído.
 Se os consumidores soubessem os preços a que os produtores vendem 
os seus vinhos, perceberiam melhor a justa indignação de Edgardo Pacheco. O 
fenómeno é mais ou menos parecido com o negócio do peixe. Se soubéssemos 
a que preço se vende o peixe na lota, coraríamos de raiva. Como os pescadores, 
também os produtores de vinho, em especial os que não têm escala nem 
prestígio para vender vinhos caros, são os que menos ganham em toda a 
cadeia de negócio.
 A vida é assim e não há nada a fazer? Não. É sempre possível moralizar as 
relações de mercado, ainda mais quando os seus efeitos são maus para ambas 
as parte. Um grande restaurante que aplica margens de 300 ou 400% sobre os 
vinhos não estimula o consumo de vinho e, a prazo, perde mais do que o que 
ganha. O vinho, para a generalidade dos clientes, não é um mero apêndice de 
uma refeição. Tudo conta na experiência global de uma refeição. Um chef com 
uma ou duas estrelas Michelin pode criar um prato de nos levar às lágrimas, 
mas, se o acompanharmos com um vinho apenas razoável, vamos sair do 
restaurante com um sabor amargo. Que adianta ter um menu extraordinário 
se os vinhos que o podiam engrandecer são proibitivos?
 Como diz João Paulo Martins, se os vinhos continuam a ser vendidos 
caros é porque deve haver quem os compre. Mas de certeza que haveria 
mais compradores se os preços fossem mais aceitáveis. Basta ver os casos dos 
restaurantes Veneza, em Paderne, ou Manjar do Marquês, em Pombal, só para 
citar dois exemplos, e que, ano após ano, continuam a ser bem sucedidos. 
Estão sempre cheios porque, além de se comer bem, é possível beber grandes 
vinhos a preços justíssimos. Não é pelas estrelas Michelin- que, e ainda bem, 
nenhum deles tem. ♦ 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)
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VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS
PORQUE JANCIS ROBINSON APOIOU O ZIMBABWE NO WORLD TASTING 
CHAMPIONSHIP?
 A conhecida crítica inglêsa havia lançado com sucesso uma campanha 
de crowdfunding para a equipe de degustação do Zimbabwe participar do 
Campeonato Mundial de Degustação. Jancis Robinson chegou ao castelo Gilly 
sábado, 14 de outubro para incentivá-los. A presença da equipe do Zimbabwe 
na prova cega do Campeonato Mundial, conquistada pela Suécia, sábado 14 
de outubro, chegou às manchetes!
A história de Tongai Joseph Dhafana, Pardon Taguzu, Tinashe Nyamudoka e 
Marlvin Gwese é realmente incrível, tanto que uma equipe de televisão filmou 
sua chegada a Beaune e sua performance no Campeonato Mundial para fazer 
um documentário. Nascidos no Zimbabwe, os quatro jovens se instalaram na 
África do Sul e se tornaram sommeliers. Eles conheceram o sommelier francês 
Denis Garret, instalado há 18 anos na Cidade do Cabo, que se tornou seu 
treinador, e então eles decidiram se inscrever para o Campeonato Mundial 
organizado pela RVF (Revue du Vin du France).
 Uma campanha de crowdfunding sem precedentes – O problema 
é que eles eram carentes de dinheiro para custear a viagem até a França. 
Felizmente para eles, Jancis Robinson, famosa no mundo do vinho resolveu 
mudar o destino deles. Um dos colaboradores da crítica inglesa nasceu no 
Zimbabwe e convenceu-a a escrever um artigo sobre seus compatriotas para 
o site www.jancisrobinson.com. Tocados pela sua história, a Mestra do Vinho 
decidiu ajudá-los, lançando uma campanha de crowdfunding.
 Por que esse gesto nobre? “Quando eu vou às provas, muitas vezes me 
surpreende o fato de que todos os participantes são brancos, enquanto o mundo 
do vinho precisa de diversidade”, diz ela. Os resultados de sua campanha de 
crowdfunding excederam suas expectativas, e os fundos arrecadados permitiram 
que os quatro zimbabuenses pagassem por sua viagem a Borgonha, no Château 
de Gilly, para participar do Campeonato Mundial de Degustação.
 Não há diversidade suficiente no mundo do vinho - Eles só 
conheceram sua benfeitora no dia anterior ao evento, durante o jantar 
tradicional no qual todos os times confraternizam em torno de cuvées. Mostraram 
sua gratidão a sua madrinha ao cantarem uma música tradicional frente ao 
público admirado, presente na reunião. Para a sua primeira participação, os 
degustadores zimbabuenses terminaram em 23º e penúltimo lugar. Muito 
humildemente, eles prometeram trabalhar duro e voltar mais fortes no próximo 

ano. “O importante não é o destino, mas a viagem”, conclui um dos membros 
da equipe, Tinashe Nyamudoka. (Fonte – Revue du Vin de France – por Fabien 
Humbert - 19/10/2017).

A EQUIPE SUECA FOI COROADA CAMPEÃ MUNDIAL DE DEGUSTAÇÃO
 A equipe sueca foi coroada campeã mundial de prova cega no Chateau 
de Gilly, na Borgonha, ficando à frente de vinte e três equipes dos cinco 
continentes, incluindo os Estados Unidos. Austrália, Rússia ou Brasil. Os suecos, 
representados por Torgny Almgren, Jerker Delsing, Richard Granberg, Uff 
Palmnas foram treinados por Mats Burnert e são campeões mundiais em prova 
cega.
 Os suecos suplantaram a China, que havia criado um recorde no ano 
passado. “Eles marcaram 115 pontos, o que é um resultado impressionante, 
os chineses marcaram 108 no ano passado”, disse Philippe de Cantenac, 
organizador do evento para RVF.
 “Tivemos problemas para identificar Chasselas Suíça, mas obviamente 
estamos muito felizes com este primeiro lugar”, disse Mats Burnert. Os outros 
dois lugares no pódio foram para a equipe da Inglaterra, em segundo lugar, e 
Luxemburgo em terceiro.
 Entre as surpresas desta 5ª edição dos campeonatos mundiais de prova 
cega organizados por La Revue du Vin de France, foi o 23º lugar obtido pelo 
inesperado Zimbabwe, em sua primeira participação, a frente da equipe 
italiana. Esta equipe africana foi patrocinada pela famosa provadora inglêsa 
Jancis Robinson, que considera que o vinho não deve permanecer com o 
domínio reservado apenas para ocidentais e ajudou esta equipe a financiar sua 
viagem. “O importante não é o destino, mas a viagem”, disse um dos membros 
da equipe Tinashe Nyamudoka. 
 Por outro lado, havia um grande desapontamento na equipe da China, 
que terminou em nono, apesar dos rigorosose testes de seleção dos finalistas 
que iriam representá-la.
 A equipe brasileira conquistou 74 pontos, ficando em 12º lugar, 
representada por Luiz Batistello (Treinador), João Gabriel Borzani, Diego Dequi 
e Thiago Mendes e ficou à frente de equipes de peso, como a dos Estados 
Unidos (70 pontos em 15º lugar), Suíça (62 pontos em 17º lugar), Rússia (61 
pontos, 18º Lugar), Portugal (53 pontos, 20º lugar) e Itália (45 pontos, último 
lugar). (Fonte – Revue du Vin de France – por Fabien Humbert - 14/10/2017).
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