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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
AbS-SP
CORTE bORDALES PELO MUNDO

20/02/2019 - 20:00

 ainda que por influência norte-
americana e porque simplificam a vida 
dos consumidores, os vinhos varietais 
venham ocupando espaço cada vez 
maior no mercado, há cortes que se 
tornaram sinônimos de uma categoria 
e, como tal, ganharam o mundo, 
para muito além do que seriam suas 
fronteiras naturais.
 o exemplo mais emblemático é 
o chamado “corte bordales”, que será 
tema da degustação do próximo dia 
20, sob a condução de nosso colega 
Marcello Borges

Valor Individual: R$95,00 (associados) 
e R$ 90,00 (associados Participantes) 
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@abs-
sp.com.br

SbAV-SP
wORkSHOP SObRE VINHOS 
- DEGUSTAçÃO E CONCEITOS 
báSICOS

18/02/2019 - 19:00

Curso rápido e prático para quem quer 
saber mais sobre vinhos. a sBaV-sP 
TeM UM CURso BÁsiCo inTensiVo 
de inTRodUção ao MUndo do 
VinHo, CoM aPenas UM dia de 
aULa, o WoRKsHoP soBRe VinHos 
– deGUsTação e ConCeiTos 
BÁsiCos. o curso tem por objetivo 
unir a degustação prática à teoria, de 
forma simples, clara e objetiva. afinal, 
aprender degustando é muito mais 
prazeroso e efetivo. nesses encontros 
são abordados temas como história da 
bebida, os tipos de vinho e vinificação, 
principais paí ses produtores e suas 
regiões, técnicas de degustação, 
compra com base nas indicações 
do rótulo, serviço, tipos de taça e 
harmonização com comida.

Valor Individual: R$200,00
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@sbav-
sp.com.br

AbS-RIO-FLAMENGO
UM VERÃO NA PROVENCE

21/02/2019 - 19:30

as paisagens da Provence inspiraram 
vários pintores impressionistas e 
escritores. o local é um dos mais quentes 
da França, com cerca de 3000 horas de 
sol por ano e temperaturas no verão 
chegando aos impressionantes 30º C. o 
Mar Mediterrâneo banha toda a região, e 
as praias da Côte d’azur, que entraram na 
moda no final do século XiX, estão sempre 
em alta no verão europeu. É uma região 
de gastronomia rica com pratos à base de 
peixes e frutos do mar grelhados, tomate, 
abobrinha, berinjela e limão, regados 
com ervas frescas e muito azeite. a comida 
perfeita para acompanhar os vinhos rosés 
e brancos locais. nada mais adaptado 
ao verão do que os vinhos da Provence. 
Vinhos rosés para serem bebidos “à beira 
da piscina” ou gastronômicos, com uma 
multiplicidade de cores e tons. Vinhos 
brancos elaborados com as uvas do sul 
da França, como Rolle, Clairette e Ugni 
Blanc. nesta degustação, dirigida por 
Ligia Peçanha

Valor Individual: R$ 186,00 (sócio) e  R$ 
241,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br
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LA bLANCA SAUVIGNON bLANC 2018 – VINÍCOLA CAMPO ALEGRE – 
DIAMANTINA/MINAS GERAIS – bRASIL
  
  diamantina fica apenas a 296 Km de distância de Belo Horizonte e começa a mostrar a qualidade de 
seus rótulos, desenvolvidos a partir da técnica de dupla poda. a Vinícola Campo alegre, pertencente a associação 
dos Vinicultores de diamantina ainda tem uma produção muito pequena, mas já faz sucesso, estampando em seu 
rótulo uma imagem de Biribiri.
  na realidade, a região já foi grande produtora de vinhos, segundo Marcos Lobato Martins, e retoma 
seu curso. “no início do século XX, a viticultura alcançou expressão econômica no município de diamantina. 
existiram diversos parreirais na sede municipal e nos distritos de Gouveia e Conselheiro Mata. a produção local 
de vinhos, tintos e brancos, rivalizou com a da cidade de andradas, a maior produtora mineira. o governo do 
estado chegou a instalar em diamantina uma estação experimental de enologia, cujas atividades, todavia, não 
tiveram longa duração. a igreja Católica e proprietários privados fabricaram vinhos artesanalmente, anunciaram 
seus produtos nos jornais da região e abasteceram o vasto território do norte mineiro, empregando as tropas 
de burros para distribuir o vinho diamantinense. a crise de 1929 e medidas dos órgãos federais de saúde – que 
estipularam determinadas características para o vinho comercializado no país, como quantidade de açúcar e 
acidez – destruíram a viticultura e a vinicultura diamantinenses.”

Notas de Degustação: Coloração palha, brilhante, mostrando a jovialidade do vinho. aromas de maracujá 
azedo, melão, toques herbáceos, de boa intensidade, típicos da casta. Paladar de bom frescor e persistência 
média. 100% sauvignon Blanc.

Guarda: Pronto para beber.

Notas de Harmonização: ótimo para acompanhar salada de feijões fradinhos e camarões salteados, temperados 
com azeite e manjericão. Bom acompanhante de cozinha japonesa. ou simplemsnte para bebericar!

Temperatura de Serviço:  recomendo servir fresco: 8 a 9ºC.    

Trazido para provarmos no almoço da família neste final de semana.

 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.

VINHO DA SEMANA
POR MáRCIO OLIVEIRA
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HEARTLAND SPICE TRADER SHIRAZ CAbERNET SAUVIGNON 2014 – LONGHORNE CREEk - AUSTRáLIA 
 
  Ben Glaetzer, um dos maiores nomes das enologia australiana, se uniu a Grant Tillbrook e scott Collet 
em 1999 para a criação da vinícola Heartland Wines, localizada em Langhorne Creek. os três integrantes da 
Heartland Wines trabalhando juntos, conseguem realizar o sonho que tinham em comum de maneira mais rápida 
e eficiente: cultivar as melhores uvas da austrália e produzir vinhos equilibrados, com a textura única dos vinhos 
do país.

Notas de Degustação: Coloração rubi profundo, com aromas de frutas escuras compotadas, ameixas, mirtilos, 
e toques de especiarias doces. Paladar fresco, taninos macios, sabor compotado, de boa persistência. Um vinho 
fácil de beber e de gostar. 

Guarda: Pronto para beber, guarda por mais 5 anos.

Notas de Harmonização: ótimo para acompanhar costela suína ao molho barbecue, carnes grelhadas, 
hambúrguer com queijo cheddar e bacon, pizzas, massas servidas com carnes e cogumelos.

Temperatura de Serviço:  recomendo servir fresco: 16 a 18ºC.    

Em bH – GRAND CRU - av. ns. do Carmo, 1650 - sion – MG. Tel.: (31) 3286-2796.
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bURN COTTAGE MOONLIGHT RACE PINOT NOIR 2015 – CENTRAL OTAGO – NOVA ZELÃNDIA
 
  em 2016, a revista decanter elegeu os melhores Pinots de Central otago da safra 2014 e a maior 
nota (19/20 pontos) foi atribuída a dois vinhos, sendo um deles o Burn Cottage Pinot noir. os sauvage são 
também os proprietários da Koehler Ruprecht, na alemanha. os rótulos da Burn Cottage (burn = riacho em 
escocês; cottage = pequena casa de campo) são inspirados no conto “The Green snake and the Beautiful Lily 
(das Märchen)”, de Goethe, cujo tema central é o ser humano completo. essa história teria inspirado Rudolf 
steiner no seu trabalho de biodinamismo. segundo a filosofia da Burn Cottage, as práticas biodinâmicas podem 
ser encaradas como uma forma de o “ser humano ideal” trabalhar a longo prazo as soluções dos problemas 
existentes.
  Moonligh Race tem seu nome derivado de um dos vários riachos que correm pela propriedade. as fases 
da lua representam uma parte importante na cultura biodinâmica.

Notas de Degustação: Cor rubi de boa intensidade. aromas de frutas escuras, ervas como tomilho, trufa e 
chá preto. Paladar vibrante, com bom frescor, e persistência. Corpo médio com madeira muito bem integrada 
ao conjunto. Uma bela surpresa na degustação de vinhos da nova Zelândia.

Guarda: Pronto para beber em sua jovialidade, com ótimo potencial de guarda por até 10 anos.

Notas de Harmonização: vai bem com embutidos, carnes vermelhas, caça, pratos preparados com ervas finas 
e queijos meio maduros.

Temperatura de Serviço:  recomendo servir fresco: 15 a 16ºC.    

Em bH – PREMIUM - Rua estevão Pinto, 351 - serra - 31 3282-1588 I  Em SP: PREMIUM - Rua apinajés, 
1718 - sumaré - 11 2574-8303.
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 É difícil precisar a origem do vinho, mas pelas descobertas feitas na região de Zagros (atuais armênia e irã), com sementes de uvas e restos de cerâmica, podemos 
situar que a bebida tenha surgido entre 9000 a 4000 a.C. 
 na antiguidade, o vinho era oferecido aos deuses como tributo pelos faraós, era utilizado em rituais pelos sacerdotes, e seu consumo não era permitido para as classes 
baixas da população. Juntamente com a produção do azeite de oliva, o vinho auxiliou o fomento do comércio egípcio, sendo levado pelos fenícios para África Central, Ásia 
e europa Mediterrânea, alcançando a Grécia por volta de 4000 a.C.
 desta forma, segundo a História, as vinhas e o vinho apareceram na Grécia, por volta de 4000 a.C. quando dionísio - o deus da vegetação e do vinho era adorado 
com festas e eventos em várias ocasiões. na Grécia antiga, o vinho era utilizado não só como bebida, mas também como medicamento. era servido em copos de várias 
formas e tamanhos, cada um com um nome diferente. 
 Vasos como as ânforas eram utilizados para servir o vinho no symposium. as Kratiras (krater) eram vasos largos, de excelente qualidade, usados para armazenar o 
vinho. Um dos mais excepcionais kraters (uma peça da escola de Praxíteles) é também um dos mais bem conservados, está exposto no Museu arqueológico de Tessalônica, 
segunda maior cidade da Grécia.
 antigos autores escreveram sobre as áreas de produção, as celebrações e as festividades do vinho, fazendo descrições detalhadas de processos de produção de vinho 
em inscrições que datam de 2500 a.C. a mais antiga prensa de vinho do mundo está conservada na área de arhanes, na ilha de Creta. Foram encontradas sementes de 
uvas em túmulos antigos. 
 na ilíada, Homero descreve muitas cidades e regiões da Grécia como produtoras de vinho e elogia as suas tradições na produção desta bebida. Homero descreve com 
lirismo a colheita de uvas durante o outono, e fala também sobre o vinho do sacerdote Maro: um vinho tinto com a doçura do mel e tão forte que era diluído em água na 
proporção de 1:20. no livro, quando foi aprisionado na costa da sicília pelo ciclope Polifemus, o herói odisseu ofereceu-lhe o vinho de Maro como digestivo. Como o ciclope 
estava acostumado com o fraco vinho da sicília, depois de provar o poderoso Maro caiu em sono profundo, o que deu a odisseu a chance de arrancar o olho do monstro.
 a filosofia, a política, a ciência e a própria poesia da Grécia antiga, que até hoje servem de base para o pensamento ocidental, provavelmente não teriam se 
desenvolvido sem o vinho. ele ditava o ritmo nos simpósios, festas em que os participantes partilhavam uma grande taça de vinho diluído. durante os debates acalorados, os 
participantes tentavam superar um ao outro. o filósofo grego Platão dizia que o vinho era uma ótima maneira de testar o caráter de um homem, submetendo-o às paixões 
despertadas pela bebida – como a raiva, o amor e a ambição.
 os gregos iniciaram o consumo diário da bebida, tanto como remédio, prazer e devoção a dionísio. Com os Romanos a ideia de devoção ao deus do vinho somente 
trocou de nome passando dionísio a ser Baco. os gregos também foram os primeiros exportadores de vinho em ânforas de cerâmicas lacradas. Foram encontradas algumas 
destas ânforas em Pompéia. o interessante é que uvas tidas como italianas, na verdade sempre foram gregas, como as Malvasia, as Moscatéis, a agliânico e a Grego di 
Tuffo.
 a Malvasia, uva bastante comum na europa mediterrânea, nas ilhas de Portugal e no Brasil, tem sua origem na cidade fortaleza de Monemvassia (no sul do Peloponeso), 
pois ali havia um vinho doce criado com esta uva. depois, com o tempo trouxeram esta casta para itália e continuaram a produzir este vinho.
 o vinho tornou-se parte da cultura grega, quanto uma parte vital de sua economia. apreciado desde as classes trabalhadoras até a burguesia, nobreza e política, era 
enormemente romanceado, mencionado até mesmo pelo poeta Homero, descrito como “delicado e suave.” o cultivo de videiras pelos gregos, iniciado ao longo da costa do 
Mar Mediterrâneo, aumentou juntamente com a expansão de seus territórios. Foram eles a levar as primeiras mudas de vinha para a itália, a sicília, e também para Marselha, 
hoje território francês.
 o vinho acabou se tornando algo de uso diário no mundo romano também. sabe-se que no verão, para refrescar, o vinho era misturado à neve guardada do inverno. 
Para que ela não derretesse, era empacotada com palha e mantida em buracos no solo. os gregos e os romanos tomavam vinho misturado com água. Beber vinho puro era 
considerado primitivo. 
 Uma curiosidade, na Grécia antiga havia um jogo chamado “kottabos”, que consistia em arremessar os últimos goles de vinho de uma taça em direção a um alvo – 
que podia ser ou uma taça boiando numa tigela de água ou até mesmo uma pessoa. 
 Tom standage, editor da respeitada revista britânica The economist, propõe dividir a história conforme a bebida preferida de cada época. os gregos eram movidos a 
vinho! segundo ele, idade da Pedra, idade do Bronze, idade do Ferro. essa divisão de períodos históricos foi criada por arqueólogos. eles se basearam no impacto do uso de 
cada um desses materiais na vida dos seres humanos ao longo dos tempos. Mas uma outra divisão, um pouco mais fluida, também é possível – e muito mais saborosa.

O VINHO NA ANTIGUIDADE GREGA
POR MáRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 Por exemplo: há aproximadamente 5500 anos, quando o oriente Médio ainda estava entrando na idade do Bronze, as populações daquela região estavam em plena 
era da... cerveja. no seu livro “História do Mundo em seis Copos”, ele mostra como a cerveja foi decisiva para o desenvolvimento da agricultura e da escrita – ajudando, 
assim, o homem a sair da Pré-História. alguns milênios depois, o vinho esteve intimamente ligado ao desenvolvimento da filosofia grega.
 “as bebidas tiveram uma conexão com o fluxo da história bem maior do que geralmente se reconhece”, afirma standage no livro. “elas sobrevivem em nossas casas 
como lembranças vivas de eras passadas, testamentos líquidos das forças que moldaram o mundo moderno.” saúde !!!
 Continuaremos escrevendo nos próximos finais de semana sobre os vinhos que encontraremos na Grecia e Turquia no Roteiro preparado pela Zenithe entre os dias 
26 de abril a 10 de maio!

Mais informações com a ZENITHE TRAVELCLUb Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | Contato: 
fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

http://zenithetravelclub.blogspot.com.br


9vinotícias

 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

“OS VINHOS ARGENTINOS NO PANTEÃO” - JORGE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 15/02/2019 

 na década de 90, os chilenos brincavam com seus vizinhos andinos dizendo que “o melhor lugar para se encontrar um bom vinho na argentina era na embaixada do 
Chile”. de certa forma, eles tinham razão: embora o movimento de renovação da vitivinicultura chilena fosse relativamente recente - final dos anos 80 -, o Chile já oferecia 
vinhos interessantes (o primeiro almaviva, por exemplo, data de 1996) e estava presente em mercados importantes, enquanto a produção argentina (quinto maior produtor 
mundial) sempre foi voltada para o paladar doméstico, o que representava em torno de 80 litros per capita/ano por volta de 1970, um dos mais altos à época. Comentava-se 
que os argentinos bebiam bem (muito) e mal. Mudanças de hábito decorrentes das crises econômicas no pais ao longo dos anos fizeram com que o consumo interno caísse 
de forma significativa, não restando aos produtores alternativa senão o exterior.
 embora o mercado internacional recebesse com simpatia os vinhos do novo Mundo, não era fácil conquistar espaço. antes de tudo, a argentina tinha que reorganizar 
sua vitivinicultura, dedicada no passado, predominantemente, a vinhos de baixa qualidade. além da qualidade duvidosa, seus vinhos atendiam ao gosto peculiar dos 
argentinos - mais pesados e alcoólicos -, bem diferentes dos padrões mundiais. a questão é que mudanças de rumo em vinho são lentas, complicadas e exigem investimento, 
tecnologia e determinação para romper com práticas do passado. enxergando potencial e oportunidade para adquirir terras e empresas por preços convidativos, o que, 
relativamente, já era escasso no Chile, grupos estrangeiros e locais começaram a se instalar, trazendo conhecimento, recursos e nova mentalidade.
 desde cedo o interesse se concentrou em Mendoza, que responde não apenas pela maior parcela dos vinhos produzidos no país, ao redor de 70%, mas também por 
grande parte dos melhores. em especial os procedentes de vinhedos localizados em Luján de Cuyo, sub-região distante 20 quilômetros ao sul da cidade de Mendoza, capital 
da província, e no Valle de Uco, mais 80 quilômetros na mesma direção. as duas zonas são mais próximas da Cordilheira, beneficiando-se de um clima mais ameno e da 
possibilidade de utilizar o pé das encostas para implantar vinhas em altitudes mais elevadas, entre 980 e 1.500 metros acima do nível do mar. nessas condições, as noites 
são mais frescas e a amplitude térmica é maior, prolongando o período de maturação das uvas e propiciando um melhor equilíbrio entre os componentes.
 a iniciativa de buscar patamares mais elevados deu certo, justificando a denominação “Vinhos de altitude”, para contextualizar aquela mudança nos vinhos mendocinos. 
Foi um primeiro passo e por um bom tempo permaneceu como principal fator de qualidade dos tintos e brancos da região. o conceito, entretanto, tornou-se demasiado 
simplista, não expressando as diferenças existentes entre as diversas zonas. isso, também, dava margem a vinificações mais invasivas, em malbecs com bastante extrato e 
uso excessivo de madeira, robustos e pouco elegantes. Reuniam os três “overs”: “over ripe”, “over extract”, “over oak” (sobremaduro, superextraído e muito carvalho). Havia 
quem os louvasse, caso, em especial, dos consumidores americanos, sob influência de Robert Parker, que chegou a apontar que os malbecs (com esse estilo) teriam “até 
2015, lugar garantido no panteão dos vinhos nobres”, em artigo publicado em 2004, onde reuniu 12 previsões para a década seguinte.
 Convidado a participar da terceira edição do aWa, “argentina Wine awards”, concurso realizado na cidade de Mendoza, em 2009, comentei aqui neste espaço que 
os vinhos degustados, principalmente os da gama superior, deram “a impressão que os produtores pecaram por excesso - no afã de agradar os novos consumidores, que se 
deixam impressionar pela potência, exageraram na dose, moldando tintos com demasiado extrato, taninos exagerados (e verdes) e pouca acidez”.
 ainda timidamente, esse padrão de malbecs começou a mudar há uns oito ou dez anos. Também expressei isso na coluna que escrevi logo após o aWa 2014, tendo 
escrito que “percebe-se uma preocupação generalizada de elaborar vinhos mais puros e naturalmente equilibrados, sem excessos de madeira, sobre maturação e correções 
de acidez, práticas tão comuns até algum tempo atrás”, impressão ratificada dois anos depois, na 10ª edição do evento. Com sessões intensas de degustações nos períodos 
da manhã e da tarde, não havia muito espaço para visitas paralelas, mas as que pude encaixar foram fundamentais para confirmar que esse movimento de renovação já 
era realidade. É uma nova página na história da vitivinicultura argentina, cujo capítulo tem por título “Terroir”....
 Foi para entender as sutilezas de cada um que fiz um roteiro insano de uma semana em Mendoza visitando produtores, retratados nas próximas colunas..
Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/6119317/os-vinhos-argentinos-no-panteao#

Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal Valor econômico. escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

SELEçÃO DE ARTIGOS

https://www.valor.com.br/cultura/6119317/os-vinhos-argentinos-no-panteao%23
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“SEGUE AQUI UMA SéRIE DE QUATRO PERGUNTAS QUE OS CLIENTES ME FAZEM 
NO DIA A DIA COMO SOMMELLER” -  POR NELTON FAGUNDES

ESTADO DE MINAS - CAD. DEGUSTA - 17/02/2019

 1. de onde vêm os melhores vinhos? a resposta depende do conhecimento, vivência e tempo de taça de quem foi questionado. se for para um profissional do vinho a 
resposta pode variar de acordo com preferência pessoal. e de onde vêm os melhores vinhos? indiscutivel que a França tem uma força internacional, com vinhos disputados 
a tapas mundo afora, como os Bordeaux, Champagnes e Bourgognes. a itália tem joias como os Barolos, amarones e Brunellos. a alemanha, os vinhos à base de Rieslings; 
Portugal e o vinho Porto; a espanha com seus tintos potentes e o fortificado Jerez ... 
 2. É possivet comprar bons vinhos a preços baixos? sem dúvida! Hoje, é possível se aventurar na compra de vinhos das mais variadas formas e estilos, pois se ele não 
for de qualidade aceitável não compre nunca mais e escolha outro. 
 3. não gostei do vinho que o sommelier indicou falando que era ótimo. não entendo nada de vinho! o gosto de cada degustador é um e muito peculiar, e a maioria 
das pessoas tem vergonha ou não sabem se expressar, e pede de forma equivocada, não se fazendo entender, e com isso acaba por não gostar. outra possibilidade é o 
despreparo do sommelier em não conhecer o vinho ou não ter sensibilidade para indicar o vinho correto. 
 Mas, não fique triste, o vinho bom é o que a gente gosta, indiferente de preço. Tenha sua opinião, não gostou tente outra opção, a vida é cheia de erros e acertos, e 
no vinho também é assim. 
 4, Quero comer um peixe, mas quero acompanhar com um tinto. e um sacrilégio? essa situação é muito delicada, ai tanto o sommelier quanto o cliente têm que ter 
jogo de cintura. É fato que o vinho tinto, com um peixe briga na harmonização. Mas tem dias que queremos quebrar a regra. Pelo menos peça algo teve e ligeiramente 
resfriado. insisto, terá mais prazer com um vinho branco bem geladinho. saúde! 

Nelton Fagundes – sommelier: nelton@enotecadecanter.com.br 

nelton Fagundes - Há mais de 14 anos é o responsável pelas dicas de harmonização e sugestões dos melhores vinhos da enoteca decanter na capital mineira. dentro do 
universo dos vinhos desde 1998, quando iniciou seus estudos sobre a bebida, nelton já foi eleito o melhor sommelier de loja pela sociedade Brasileira dos amigos do Vinho 
(sBaV-MG), e hoje faz parte do seleto grupo de profissionais homologados pela associação Brasileira de sommelier do Rio de Janeiro e está no 3º terceiro nível na Wine & 
spirit education Trust, escola inglesa internacionalmente reconhecida.

mailto:nelton%40enotecadecanter.com.br?subject=
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“CONHEçA MUSEUS DE VINHO PELO MUNDO QUE VALEM SER VISITADOS” - SUZANA bARELLI
ISTO é DINHEIRO - 13/02/2019

 desde que comprou à centenária vinícola gaúcha em 2002 e, mais recentemente, desde a contratação do francês Pascal Marty como consultor, em 2015, que Luiz 
Carlos sella é questionado sobre a palavra champanhe no rótulo de seus espumantes
 não deve ter sido uma decisão fácil para Luiz Carlos sella, o dono da vinícola Peterlongo. Mas ele decidiu que não deixará de estampar a palavra champagne, assim, 
com a grafia francesa, em seus vinhos. desde que comprou à centenária vinícola gaúcha em 2002 e, mais recentemente, desde a contratação do francês Pascal Marty como 
consultor, em 2015, que o empresário é questionado sobre a palavra champanhe no rótulo de seus espumantes.
 Pela legislação brasileira, sella pode usar este termo porque a Peterlongo o utiliza desde antes da criação da região de denominação de origem Champanhe, pelos 
franceses, na década de 1920. É a única vinícola brasileira que sobreviveu elaborando espumantes desde então. Mas o uso da palavra incomoda os franceses, que pressionam 
para que o termo seja tirado do rótulo. Champanhe, afinal, é apenas o vinho espumante elaborado na região demarcada de Champanhe, com regras de elaboração bem 
específicas. nem os demais espumantes franceses elaborados pelo método clássico, de segunda fermentação na garrafa, podem ser assim chamados. Pelas regras, são 
batizados de crémant.
 Com a pressão europeia, sella decidiu tirar o nome do rótulo da maioria dos seus espumantes, deixando a palavra apenas no seu produto premium. Foi uma, digamos, 
concessão aos franceses. este espumante, alias, está passando por uma reformulação. na próxima safra, com lançamento previsto para 2020, o espumante será elaborado 
apenas com a uva chardonnay, seu vinho base fermenta em barricas de carvalho e depois fica 36 meses de autólise, como é chamado o processo em que as leveduras ficam 
em contato com o vinho, após a segunda fermentação na garrafa. atualmente estas garrafas envelhecem na adega subterrânea da vinícola, ainda sem o rótulo.
 “o nosso consumidor gosta desde nome e consome o nosso produto”, afirmou sella, na minha visita à vinícola no último sábado. a defesa do nome champagne pode 
ser feita pelos consumidores que visitam a vinícola e até ficam para o Wine Movie, um gostoso programa de assistir filme no gramado em Garibaldi, ao lado dos vinhedos.  
 são consumidores que devem gostar de pagar menos por um “champanhe”: o espumante brasileiro é vendido por menos de R$ 180 enquanto um autêntico champanhe 
supera a barreira dos R$ 300.
 Mas certamente não é de todos os consumidores. o Peterlongo vem ganhando qualidade e se distanciando do espuma de Prata, a sua bebida de entrada de gama, 
que caracterizava a vinícola tempos atrás...

 Leia mais em: https://www.istoedinheiro.com.br/a-peterlongo-e-o-dilema-do-champanhe/

 suzana Barelli, editora de vinhos da Revista Menu, é uma jornalista epecializada em vinhos.

https://www.istoedinheiro.com.br/a-peterlongo-e-o-dilema-do-champanhe/
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“PAULO LAUREANO: TEMO QUE SE PERCA A ESSÊNCIA DO VINHO DE TALHA” - POR PEDRO GARCIAS
FUGAS - 16/02/2019 

 de que falamos quando falamos de vinhos de talha? se respeitarem a tradição, falamos, explica o produtor e enólogo, de vinhos feitos à mesma maneira há milhares 
de anos, em talhas revestidas com resina de pinheiro, e que se bebem logo a partir de novembro e até Março, abril.
 Como enólogo e produtor, Paulo Laureano é um dos grandes defensores das castas e dos processos vinícolas com longa tradição no alentejo. nesta entrevista, disseca 
o verdadeiro vinho de talha e diz temer que a moda em torno deste vinho histórico possa colocar em causa a sua essência, que assenta na simplicidade.
 Que vinhos de talha andamos a beber? Andamos a beber verdadeiro vinho de talha? Há os vinhos de talha verdadeiros, feitos exactamente como os romanos 
os produziam há dois mil anos, e desses há de facto alguns, não muitos; e depois há as experiências novas, que são evidentemente válidas. Mas não podemos vender tudo 
como se fosse o mesmo vinho de talha de antigamente. 
 E como era esse vinho? esse vinho era fermentado nas talhas com algum engaço. Hoje, incompreensivelmente, a Comissão Vitivinícola do alentejo diz que não deve 
ter, não percebo bem porquê. o engaço é importante, porque funciona como filtro no final da fermentação, quando toda a parte sólida cai no fundo da talha, permitindo a 
clarificação natural do vinho. depois da fermentação, deixava-se o vinho a estagiar alguns meses nas talhas e bebia-se logo a seguir.
 Mas o que define um verdadeiro vinho de talha? depende um pouco dos lugares. na Vidigueira, por exemplo, havia muita tradição de brancos e de “petroleiros”, 
uma mistura de uvas brancas e tintas que já estava feita na vinha. Já na zona de Cabeção ou de Borba, por exemplo, a tradição era mais de tintos. em todos os lugares, o 
método de vinificação era o mesmo. o vinho de talha tradicional era e continua a ser uma das vinificações mais simples do mundo. as uvas eram desengaçadas no ripanço 
[uma grade de ripas paralelas de madeira], esmagadas e colocadas dentro da talha com algum engaço. depois da fermentação, o vinho ficava na mãe, com as películas, até 
ao são Martinho [para preservar o vinho da oxidação, era costume colocar azeite no topo da talha, agora as talhas são tapadas com uma película de plástico]. em novembro 
abriam-se as talhas [a partir de uma torneira colocada na parte inferior] e o vinho bebia-se até Março, abril. Bebia-se enquanto o tempo o permitia. Quando a temperatura 
começava a subir, o risco de o vinho passar a vinagre era muito grande. a talha era revestida com pez, isso era fundamental.
 Que pez era? era [uma mistura líquida] feito à base de resina de pinheiro. os homens que aplicavam o pez eram pessoas eram muito requisitados. Toda a gente 
queria aquele que tivesse o melhor pez, para poder fazer o melhor vinho.
 Quando alguém reveste uma talha com epóxi alimentar, por exemplo, está a adulterar o vinho de talha? depois do vinho de talha, a nova moda poderá 
ser o vinho rupestre. o epóxi é inerte. o grande problema hoje em dia é ter pessoas que saibam preparar as misturas de pez como se faziam antigamente. Há muito pouca 
gente que saiba fazer isso. Precisamos conservar e recuperar esse conhecimento, porque a pesgagem define muito o vinho de talha.
 Esse pez não é inerte, como o epóxi? não é inócuo de aromas e sabores. os vinhos de talha têm sempre uma característica resinosa que vêm do pez. o epóxi não 
tem essa característica.
 Há provadores que dizem: “Este vinho cheira a barro”. Estão a inventar? a barro não cheira, cheira é a pez. Quando cheira a barro, é mau. Quando deixamos 
o vinho contactar com o barro, o vinho vai começar a sair, porque o barro é poroso.
 Havia castas específicas para o vinho de talha ou qualquer uma servia? dependia das zonas, mas, regra geral, os vinhos de talha eram feitos com uma mistura 
de muitas castas. na Vidigueira, que é a zona que conheço melhor, a antão Vaz, a Perrum e a Roupeiro, eram muito utilizadas no vinho de talha branco. no caso dos tintos, 
juntava-se a Tinta Grossa, a Trincadeira, a Grand noir, a alicante Bouschet, a Tinta Francesa, a aragonez e outras.
 Não teme que a “moda” em torno do vinho de talha possa tornar este tipo de vinho algo corriqueiro e cansativo? Temo. Temo, sobretudo, que se perca a 
alma, a essência do vinho de talha, que é um vinho com mais de oito mil anos de história e que foi introduzido na Península ibérica há dois mil anos pelos romanos.
 Faz sentido fazer um vinho de talha no Dão ou no Douro, por exemplo? acho que não. se me falarem em lagares de granito, acho extraordinário. os vinhos 
de talha têm o seu sítio. Chama-se alentejo. É importante preservar aquilo que nos diferencia. Fazer um vinho de talha no dão, nos Vinhos Verdes ou no douro pode ser 
um desafio enológico interessante, mas onde está a história?
 Não quer sugerir um bom e verdadeiro vinho de talha? eu diria que a melhor forma de beber um bom vinho de talha é ir ao local onde são produzidos e bebê-
lo lá, com os produtores, porque aí sente-se uma coisa fundamental: a essência do vinho de talha, a simplicidade de todo o processo.... 

Leia mais em: https://www.publico.pt/2019/02/16/fugas/entrevista/paulo-laureano-temo-perca-essencia-vinho-talha-1861814

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).

https://www.publico.pt/2019/02/16/fugas/entrevista/paulo-laureano-temo-perca-essencia-vinho-talha-1861814
HTTP://FUGAS.PUBLICO.PT
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“VINHO COMbINA COM FRUTAS?” - MARCELO COPELLO
VINHOTECA - bACO MULTIMÍDIA - 06/02/2019 

 Vinho pode combinar com quase tudo, basta escolher o vinho certo. no caso de frutas é sempre branco, rosé ou espumante, de preferência um branco leve aromático 
e com uma boa acidez, como por exemplo um gewürztraminer, sauvignon blanc, malvasia ou moscatel. evite apenas as frutas muito cítricas, muito ácidas, como limão, 
laranja, maracujá ou abacaxi fresco (abacaxi em calda é mais fácil).
 Uma boa pedida é combinar uma salada de frutas com moscatel espumante, que pode ser um italiano asti ou um bom espumante moscatel brasileiro. eu gosto muito 
dos moscatéis da Miolo, aurora, dunamis e Perini, entre outros.  outra boa pedida é misturar as frutas e o moscatel em uma deliciosa sangria ou clericó. 

RECEITA INUSITADA, HARMONIZAçÃO SURPREENDENTE - em uma penela ferva 200 ml de água, dissolva nela 1 tablete de 24 gramas de gelatina sem sabor, acrescente 
50 gramas de açúcar e o suco de 1 grapefruit, que é a toranja, ou se preferir troque por 2 laranjas.
 apague o fogo, acrescente 100 ml de Campari, misture e coloque em formas na geladeira por algumas horas.
 Para harmonizar fica fantástico usar um vinho branco de meio-doce ou doce, de preferência da uva Gewüztraminer, senão Riesling ou um sauternes.
 a Gewuztraminer é uma uva muito perfumada, que tem vários aromas em comum com o Campari, de forma que ficam uma combinação perfeita!

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/vinho-e-frutas

Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello   instagram – marcelocopello  http://www.marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/vinho-e-frutas
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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VIAGENS

26.AbR A 10.MAI.2019. ENOGASTRO GRéCIA & TURQUIA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E 
ENOGASTRONôMICA.  

 2019 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da Grécia e Turquia. segundo a História, as vinhas e o vinho apareceram pela primeira vez na 
Grécia, por volta de 4000 a.C., quando dionísio, filho de Zeus, era o deus da vegetação e do vinho e era adorado com festas e eventos em várias ocasiões. 
existem descrições detalhadas dos processos de produção de vinho em inscrições que datam de 2500 a.C.. a mais antiga prensa de vinho do mundo foi 
conservada na ilha de Creta onde foram encontradas gravetos de parreira em túmulos muito antigos. na ilíada, Homero também descreve muitas cidades e 
regiões da Grécia como produtoras de vinho e elogia as suas tradições na produção desta bebida.
 Cultivado ao longo da costa do Mediterrâneo, o vinho seria cultural e economicamente vital para o desenvolvimento grego. a partir de 1000 a.C., os 
gregos começam a plantar videiras em outras regiões européias. o vinho surgiu então na itália, seguindo à península ibérica. os gregos fundaram Marsella 
e comercializaram o vinho com os nativos, sendo este o primeiro contato entre a bebida e a futura França. segundo historiadores, o vinho da antiguidade era 
ingerido com água do mar e reduzido a um xarope tão espesso e turvo que tinha que ser coado num pano e dissolvido em água quente. 
 no país são cultivadas cerca de 250 variedades de uvas, sendo para vinhos e frutas secas. o vinho grego é de boa qualidade, sendo uma bebida 
refrescante. Venha conhecer em detalhe esta história e degustar vinhos que retratam os aromas e sabores da Grécia e depois os da Turquia.
 INFOS & RESERVAS: na ZENITHE TRAVELCLUb Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-
7773 | Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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18 A 25 DE AGOSTO 2019. VAMOS AO SUL DE MINAS E NORTE DE SÃO PAULO

 Viagem de descobertas sobre o potencial da região na produção de excelentes vinhos, azeites, cafés, cachaças e queijos. 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. 

 Um Roteiro conhecendo os vinhos, azeites, queijos, café e cachaças da região. Produtos de destaque, sendo premiados em concursos nacionais e 
internacionais. 

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

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

ROSé PISCINE é O VINHO FRANCÊS N.º DO bRASIL
 os números de 2018 não deixam margem para dúvidas o vinho francês mais vendido no Brasil é o Rosé Piscine, aquele que se bebe com gelo. Com apenas 4 anos 
de mercado este vinho descolado que rompe com as tradicionais normas de consumo caiu no gosto de brasileiras e brasileiros. Plenamente adaptado ao clima tropical, com 
garrafa insinuante e charmosa ele faz sucesso em todos os segmentos de distribuição do mercado. Com 2% de “market share” ele deixou para trás marcas tradicionais do 
mercado como os tintos de JP Chenet, Vieux Papes ou o Bordeaux Grand Thêatre. Rosé vendendo mais do que tinto. os dados foram consolidados pela ideal Consultoria.
 o vinho é bom, bem feito, cumpre o que promete e tem uma embalagem que encantou o consumidor. o auge das vendas é no verão, mas mesmo em pleno inverno 
as vendas conseguem manter um ritmo que muitos tintos não conseguem acompanhar. nas festas, baladas e casamentos já virou presença garantida. Muitas noivas trocaram 
o tradicional espumante pelo Rosé Piscine. nas lojas especializadas é presença obrigatória. nos melhores supermercados, apenas nestes, estão presentes. nas lojas “duty 
free” da suíça dufry, nos terminais internacionais, o estoque é zerado a cada chegada de voo. Também pode ser encontrado nas lojas dos voos domésticos.
 É um case de marketing. acho que alguém da esPM devia fazer um estudo e publicar a tese. o vinho não é baratinho, primeiro preço, é do segmento médio. Custa 
entre 85 e 110 reais dependo do estado em função de impostos. o adocicado agradável, o gelo refrescante, a bela cor rosa clara e as listras azuis e brancas fizeram um 
conjunto perfeito. Famosos adotaram o produto espontaneamente com a apresentadora ana Hickmann.
 esse vinho que rompe etiquetas tem um papel importantíssimo ao ampliar a franja de consumidores de vinho. Trazer clientes novos é tarefa hercúlea. o Rosé 
Piscine deveria receber uma medalha da associação Brasileira de sommeliers por ampliar a base de consumidores de vinho, em especial junto ao segmento feminino e 
por desmistificar o consumo do vinho. Um bom vinho refrescante é tudo o que os brasileiros precisavam. em 2018 foram importadas 180.000 garrafas informa a vinícola 
produtora Vinovalie. santé. (Fonte – Conexão Francesa – jblog – 31/01/2019).

PARIS é A CAPITAL MUNDIAL DO VINHO?
 a França não ia ficar sem reagir ao forte crescimento da feira alemã de Prowein. Paris será o campo de batalha desta guerra que tem como objetivo trazer para de 
volta para a França a supremacia sobre os salões de vinho. Vinovision era um mediano salão de vinhos setentrionais franceses com participação do Loire, Centro, Beaujolais 
e Champagne. acontecia em Paris. Vinovision comprou Vinisud, o tradicional e importante salão bienal dos vinhos do sul da França e o transformou em anual. Um ano em 
Montpellier, como rezava a tradição, e o ano seguinte, este ano, em Paris juntamente com Vinovision. dessa união nasceu o ambicioso projeto Wine Paris que começou ontem 
e vai até o dia 13 no Parque de exposições de Paris porta de Versailles.
 o fato de ser em fevereiro ajuda na luta contra Prowein que é em março. Vinexpo Bordeaux, a antiga maior do mundo acontece em junho, pois isto atende aos 
interesses dos anfitriões, mas já é tarde para as compras na europa. os alemães colocaram sua máquina de guerra (eficácia, precisão…) contra o glamour dos châteaux e 
festas de Bordeaux. Ganharam.  Hoje são 6.500 expositores de todo o planeta. Mas o império contra-ataca e Bordeaux já prepara seu próximo salão, também em Paris, mas 
em janeiro de 2020. os grandes vinhos de Bordeaux e de toda a França, estarão aliados ao charme de Paris neste combate. Pode ser uma boa estratégia. nos dois casos 
Paris ganha.
 não faz sentido a maior feira ser na alemanha, mas as divisões entre Vinisud e Vinexpo e as datas criaram a oportunidade. Londres que é um grande mercado já havia 
visto sua feira minguar e se tornar algo apenas para os comerciantes locais. Wine Paris começa modesta com 10 países, 7% do total, e uma forte representação francesa. 
são 2.000 expositores. Mas Bordeaux enviou apenas uma participação simbólica de 200 produtores. Para os visitantes são 1200 vinhos em degustação livre. em todo caso 
vai começar a incomodar.
 Mas a grande vencedora será Paris. Cidade onde mais se consome vinho no mundo com 49,5 litros por pessoa e 23.570 pontos de venda on-trade e off-trade (lojas e 
supermercados). são 20.000 bares, cafés, restaurantes e hotéis na região parisiense (on-trade). Cereja no bolo a capital francesa tem 142 estrelas no guia Michelin, sendo 
10 restaurantes com 3 estrelas. além de uma rede de formadores de opinião de grande importância internacional. acredito que se depender apenas da Cidade das Luzes a 
alemã dusseldorf vai perder esta guerra.
 É sempre bom lembrar que a união faz a força, mas ainda não vai ser dessa vez. não vejo espaço para tantas feiras na França. os produtores não conseguem pagar 
tantos stands, viagens e deslocar equipes comerciais o tempo todo. santé. (Fonte – Conexão Francesa – jblog – 12/02/2019).

VINHO E CULTURA
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CONSUMO DE VINHO NA FRANçA CONTINUA A CAIR
 em volume, em 2017, o consumo de vinho na França foi reduzido para 27 milhões de hectolitros de vinho contra 34,5 milhões em 2000. em menos de vinte anos, o 
consumo de vinho na França, o primeiro país a levantar o braço no mundo em 2000, caiu mais de 20%, segundo as estatísticas da international Wine organization (oiV).
 em média, em 2016, cada adulto francês bebeu 51,2 litros de vinho, com ou sem bolhas, contra 71,5 litros em 2000, uma queda de 28,4%, segundo a oiV. em volume, 
em 2017, o consumo da França foi reduzido para 27 milhões de hectolitros de vinho contra 34,5 milhões em 2000, um declínio de 21,7%. enquanto isso, em 2011, os estados 
Unidos se tornaram o principal país consumidor do mundo, com 32,6 milhões de hectolitros de vinho em 2017, em comparação com 21,2 milhões em 2000 (+ 53%).
 Per capita, o consumo dos americanos, no entanto, permanece muito menor do que o dos europeus: 12,1 litros por ano em 2016 contra 43,6 litros para os italianos, 
28,3 para os alemães e 24,1 para os espanhóis. Per capita, Portugal está no topo do ranking mundial, com 51,4 litros bebidos per capita em 2016, contra 53,2 litros em 
2000.
O FRANCÊS CONSUME “MENOS MAS MELHOR” - as estatísticas são calculadas dividindo o consumo total de um país pelo número de habitantes adultos e excluindo 
o consumo de turismo, diz a oiV. “a França está em uma tendência de longo prazo de declínio no consumo de volume de todas as bebidas alcoólicas”, diz alexis Capitan, 
diretor-gerente da associação in Moderation, apoiada pela profissão. “nos últimos 50 anos, devemos estar pelo menos 60% abaixo”, acrescenta.
 Mas “o fenômeno do aumento do consumo de vinho observado nos últimos anos - menos, mas melhor - ainda é relevante”, disse ele. de fato, o orçamento anual 
dedicado à compra de bebidas alcoólicas permanece firme, em 325,3 euros em 2017, ou 4,8 euros a menos que em 2016, mas 24 euros a mais do que há dez anos, de 
acordo com a Kantar Worldpanel empresa de pesquisa. Leia mais em: https://www.larvf.com/la-consommation-de-vin-en-france-continue-de-chuter,4608137.asp 
(Fonte – Revue du Vin de France – com aFP – 15/02/2019).

UM CARVALHO TRICENTENáRIO FOI AbATIDO PARA CRIAR bARRICAS EXCEPCIONAIS
 Um carvalho tricentenário, uma árvore excepcional, com 350 anos de idade, foi batida quinta-feira, 14 de fevereiro, na floresta de Bercé, no sul de sarthe.
o majestoso carvalho derrubado tinha uma altura total de 45 metros. a parte inferior da árvore, até os primeiros ramos - 19 metros de altura tinha um diâmetro mediano 
de 1,07m, ou 17,2 m3 de madeira, indicava national Forest office (onF), gestor da floresta de Bercé.
 “os podadores levaram 1h15, apoiados a 25 metros de altura, para remover os primeiros ramos que tinham 60 cm de diâmetro”, disse Joel Linte, responsável em 
sarthe e Mayenne pelo nFB. a operação, que durou várias horas, ocorreu na presença de compradores, a Cooperativa sylvain, sediada em Libourne (Gironde), e seus 
clientes, principalmente americanos. Uma empresa familiar, a cooperativa sylvain emprega cerca de 50 funcionários. Produz 33 mil barris por ano, dos quais 70% são 
vendidos no mercado internacional.
A FAbRICAçÃO DAS bARRICAS COMEçARá EM VáRIOS ANOS - Mas o carvalho tricentenário será reservado para a fabricação de uma série limitada de barricas chamada 
“Coleção”, que será usada para a criação de vinhos de prestígio. Lançada há dez anos, toda a série “Coleção” é feita a partir de carvalhos com mais de 300 anos. nos últimos 
anos, a tanoaria comprou notáveis carvalhos de 350 anos, o carvalho de Colbert e o carvalho de Morat, provenientes da floresta de Tronçais (allier).
 o carvalho de Bercé será dividido em breve, mas os 80 a 100 barris serão fabricados em apenas três ou quatro anos, o tempo para permitir que a madeira seque.
Leia mais em: https://www.larvf.com/un-chene-tricentenaire-abattu-pour-creer-des-barriques-d-exception,4608134.asp  (Fonte – Revue du Vin de France – com 
aFP – 15/02/2019).

CONSUMO DE VINHO CAI NA ARGENTINA
 em 2018 o consumo de vinhos na argentina chegou a menor média da história. em 1977, o consumo de vinhos na argentina chegou a 88,4 litros per capita. desde 
então, a média foi baixando sempre até chegar em 2018 e apresentar a menor média histórica, com 19,5 litros por pessoa. assim, em quatro décadas, na argentina, deixou-
se de consumir nada menos que 60 litros per capita.
 analistas e os próprios produtores de vinho fazem uma ressalva: a qualidade dos vinhos de 40 ou 50 anos atrás é muito diferente da de hoje. desde a crise de 2001, 
com o boom de exportações, os investimentos foram reforçados, começaram a converter milhares de hectares de vinhas, avançou-se com uma melhoria qualitativa que 
acabou por ter um impacto sobre o produto proveniente da gôndola.
 no entanto, os produtores estão sendo afetados e o vinho nitidamente vem perdendo espaço para a cerveja. em 2003, ambas as bebidas coincidiram no volume de 
consumo, com um nível de 32 litros per capita. no entanto, a cerveja hoje conta com quase 42 litros, mais que o dobro do vinho. o consultor Javier Merino, da Área del 
Vino, afirma ainda que a mudança de hábito de consumo tem afetado os números, além do fator econômico. “de um litro a um litro e meio foi perdido nos últimos dois 
anos devido à situação econômica. se você melhorar a atividade e os salários se recuperarem, em teoria, deveria recuperar. Mas tenho dúvidas... Leia mais em: https://
revistaadega.uol.com.br/artigo/consumo-de-vinho-cai-na-argentina_11609.html  (Fonte – Revista adeGa – Redação - 15/02/2019).

https://www.larvf.com/la-consommation-de-vin-en-france-continue-de-chuter%2C4608137.asp
https://www.larvf.com/un-chene-tricentenaire-abattu-pour-creer-des-barriques-d-exception%2C4608134.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/consumo-de-vinho-cai-na-argentina_11609.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/consumo-de-vinho-cai-na-argentina_11609.html
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bEbER MODERADAMENTE REDUZ RISCO DE SER HOSPITALIZADO
 Pesquisadores descobriram que quem bebe uma taça de vinho por dia tem menos chances de ser hospitalizado. Pesquisadores da Universidade de Harvard, do instituto 
neurológico Mediterrâneo da itália e da Universidade de Molise investigaram a relação entre o consumo de álcool e o risco de hospitalização, e descobriram que quem 
consumia aproximadamente uma taça de vinho por dia teve menos visitas hospitalares comparado a quem bebeu mais e quem não bebeu nada.
 eles coletaram informações sobre os hábitos de consumo de 20.682 homens e mulheres com 35 anos ou mais que moram na região de Molise, na itália, e 
acompanharam os registros de internações hospitalares por um período de cerca de seis anos.
 no decorrer do estudo, quase 13.000 hospitalizações foram registradas. aqueles que ingeriram de 1 a 12 gramas de álcool por dia tiveram a menor taxa de 
internações hospitalares. e, em comparação com abstinentes e ex-bebedores, os moderados não só tiveram uma taxa mais baixa de hospitalização para todas as causas, 
mas também para doenças cardiovasculares especificamente. “esta pesquisa reafirma que não há evidências científicas para demonizar o álcool. Como um componente da 
dieta mediterrânea, incluindo um estilo de vida social amigável, o álcool com moderação não se revela um fator negativo”, afirmou simona Costanzo, autora do estudo... 
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/beber-moderamente-evita-risco-de-ser-hospitalizado_11608.html (Fonte – Revista adeGa – Redação - 
15/02/2019).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/beber-moderamente-evita-risco-de-ser-hospitalizado_11608.html
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