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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. 
Vamos sugerir mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 
degustamos 786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 
chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que 
orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Em 2020 provamos menos vinhos por conta da pandemia (436 no total, já que 
parte das Confrarias que foram adiadas), e sugerimos 117 rótulos como vinhos da semana.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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BRUNELLO DI MONTALCINO LA RASINA 2004 – TOSCANA – ITÁLIA

 A fazenda La Rasina foi fundada nos anos setenta por Santi Mantengoli, mas somente na segunda metade dos 
anos 80, através do sucessor Vasco, o trabalho foi direcionado para o negócio da videira. Desde 1988, concentrou-
se ainda mais nesse setor, que em Montalcino estava evoluindo rapidamente. Muitos investimentos, tanto nas 
vinhas como na adega, levaram a empresa à situação atual. 
 A La Rasina tem uma área de cerca de 45 hectares, dos quais 11 são plantados com vinhas, 4 hectares de 
olivais e o restante é arável. Estende-se na encosta nordeste da colina de Montalcino a uma altura de 350 metros, 
tendo em frente o Parque Val d’Orcia, conhecido por ter se tornado Patrimônio Mundial da UNESCO.  As videiras 
variam de 2 a 30 anos, cultivadas com cordão de baixa densidade, possuem densidades de plantas que variam 
de 3500 a 5000 vinhas/hectare. Os vinhedos são monitorados direta e constantemente e ficam nas imediações 
da sede da empresa.  A produção visa somente vinhos de alta qualidade, tanto eu a La Rasina atualmente produz 
30.000 garrafas de Brunello di Monatalcino, 15.000 garrafas de Rosso di Montalcino e cerca de 10.000 IGT Toscana 
Sangiovese.
 Seus vinhos fazem a alegria dos críticos, como Robert Parker, e James Suckling que era editor da Wine 
Spectator e hoje em dia mora na Toscana parte do tempo. 

Corte de uvas: 100% Sangiovese Grosso

Notas de Degustação: : De coloração rubi de boa intensidade, com sutis reflexos acastanhados. No nariz mostra 
amoras e ameixas pretas, com toques minerais e de flores secas, como a violeta. Com o tempo em taça aparece o 
couro novo, especiarias doces como a de baunilha, e café (moka). Paladar encorpado, com taninos macios e final 
muito, muito longo. Um Brunello de estilo opulento e frutado, bem aromático e que está incrível com a guarda desenvolvendo suas qualidades de vivacidade 
e taninos macios, redondos. Lendo o artigo de Jorge Lucki, chego a conclusão com este vinho, que “o bom rótulo custa mais caro”, mas vale a pena !!!!

Estimativa de Guarda: pronto para consumo, está inteiro nos seus 17 anos e aguenta seguramente mais uns anos. Recomendo decantar por 15 a 20 minutos 
para separar as borras.

Reconhecimentos de críticos: Pontuação da safra 2004 (por Wine Spectator): 97 pontos. Este Brunello obteve 90 pontos do Robert Parker e 93 
pontos da Wine Spectator.

Notas de Harmonização: É um vinho que pede comida, já que os tintos de Brunello di Montalcino, elaborados com a casta Sangiovese Grosso acompanham 
de forma única carnes assadas, carnes de caças, risotos de galinha d´Angola (Faraona – na Itália) e nesta noite, um arroz de Pato, com pegada cítrica, elaborado 
pelo Chef Edison Maia..

Serviço: servido entre 16 e 17º C, numa taça estilo Bordeaux.

Faixa de preço: $$$$$

End.: Loja Barro Preto - Av. Bias Fortes, 1543 – Barro Preto – Belo Horizonte (MG) - Tel: (31) 3337-7177. Loja Mangabeiras – Av. Bandeirantes, 
504 – Mangabeiras – Tel: (31) 3286-7891 - Blog: http://blogdacasadovinho.blogspot.com

http://blogdacasadovinho.blogspot.com
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 A história do champagne esteve sempre ligada as comemorações da nobreza, sendo a bebida da aristocracia na corte francesa do século XVIII, estando presente em 
todos os jantares de gala, e criando uma imagem de sofisticação e luxo que a acompanha até hoje, além de simbolizar alegria e abundância – já que a rolha “estoura” e o 
líquido flui e esse “estouro”, além da bebida, é um símbolo de comemoração.
 O vinho que era feito na região de Champagne no tempo de Dom Pérignon nada tinha a ver com o espumante. Para começar, era tinto, não branco. Além disso havia 
um problema muito sério, derivado das condições climáticas, em que o vinho feito no início do inverno tornava a fermentar, a criar uma efervescência, quando a temperatura 
começava a subir na primavera. A produção em massa de um tipo de garrafa que não explodisse e a utilização da rolha de cortiça completaram o cenário que levaria ao 
espumante ao sucesso mais tarde.
 Durante a Revolução Francesa boa parte dos seus consumidores acabou na guilhotina ou fugiu para outros países, levando o desejo de continuar bebendo o 
espumante. O fascínio da corte russa pelo champagne era antigo e mesmo durante o período das “Guerras Napoleônicas”, quando foi exercido um forte bloqueio dos portos 
europeus para que nada saísse ou entrasse na França, boa parte da produção foi contrabandeada.
 Após a derrota de Napoleão, o Champagne entrou oficialmente nas cortes estrangeiras, conquistando um lugar destacado nas taças da nobreza europeia.
 No entanto, o vinho desta época tinha três diferenças em relação ao espumante que bebemos hoje:
1- Havia um problema no vinho, com os resíduos da segunda fermentação que permaneciam na garrafa, fazendo com que a bebida tivesse uma aparência turva. Foi 
Madame Clicquot-Ponsardin ao se tornar viúva (Veuve Clicquot) que assumiu o controle de uma das mais importantes Maisons da região de Champagne, preferindo a duras 
penas não vender seu patrimônio para outros produtores, uma vez que na época, a produção de vinhos era atividade eminentemente masculina.
 Com ajuda de seu mestre de cave, Anton von Müller, por volta de 1816 a 1818 (não há data precisa para o fato, uma vez que ela foi fazendo várias experiências), 
desenvolveu a técnica de remuage que consiste em encaixar as garrafas pelo gargalo nas pupitres (cavaletes especiais) aplicando rotações periódicas nas garrafas e 
inclinações progressivas do pupitre, até que fiquem com o gargalo para baixo e os resíduos, ou “borras” (os restos de leveduras mortas após a segunda fermentação), se 
acumulem no gargalo da garrafa.
 Esse processo pode levar meses e, ao final, o gargalo é congelado, a tampa da garrafa é aberta e os sedimentos são expelido por pressão (dégorgement), que retira 
todas as impurezas, fazendo com que o vinho fique límpido e transparente, como o conhecemos hoje. Após esse processo, a Veuve Clicquot adicionava nas garrafas o licor 
de expedição, uma espécie de xarope, para dosar a doçura do Champagne.
 Com o tempo, houve uma evolução do processo de dégorgement (em português, “degola”), operação destinada a retirar o depósito com o mínimo de perda de 
líquido. As garrafas são mergulhadas de cabeça para baixo numa solução refrigerante a cerca de 20 graus negativos, congelando exatamente a parte do gargalo onde se 
acumularam as leveduras mortas. É o que se chama de “dégorgement à la glace”, inventado em 1884, nas caves da Maison Henri Abelé, hoje amplamente utilizado em toda 
a indústria. As garrafas são abertas logo em seguida e o depósito, na forma de um cilindro congelado, é expulso pela pressão do gás carbônico.
 Pode-se dizer que Veuve Clicquot fez muito pelo Champagne, uma vez que em 1810, ela já tinha feito o primeiro champagne Millesime (elaborado com uvas de uma 
única safra) registrado na região. Em 1818, ela criou o primeiro champagne rosado, ao misturar vinhos tintos da propriedade na bebida. Além disto, ela foi um modelo para 
outras famosas viúvas da região, tais como Louise Pommery, Lily Bollinger e Mathilde-Émile Laurent-Perrier.
 Algumas décadas depois, seria a vez de Louise Pommery, aos 39 anos, assumir a casa de champanhe da família. O chefe da adega conta que foi Madame Pommery 
quem inventou o brut, versão menos açucarada de espumante que o mundo inteiro consome até hoje. O sucesso foi tanto que, por volta de 1860, ter uma viúva à frente 
das casas de vinho virou sinônimo de qualidade e boas vendas. Algumas famílias produtoras não tinham nenhuma, mas mesmo assim colocaram uma “viúva” fictícia nos 
rótulos.
 Apesar das regras de elaboração não terem mudado ao longo do tempo, é bom lembrar que o método de vinificação utilizado na produção do champagne é chamado 
Champenoise. Como todo vinho espumante, a bebida passa por duas fermentações. Nessa técnica, a segunda fermentação ocorre dentro das próprias garrafas. Se algum 
produtor da França, fora de Champagne ou de qualquer outro país utilizar esse método, ele não é chamado de Champenoise, mas sim de Tradicional ou Clássico.

2- Até 1846, o Champagne era uma bebida de paladar doce, não existindo o seco (brut) ou o meio seco (demi-sec). O alto teor de açúcar adicionado pelo licor de expedição 

O CHAMPAGNE DO CZAR
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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(mais de 150 gramas por garrafa) visava agradar os diferentes mercados da bebida, como a Rússia, a França e os Estados Unidos, que a preferiam doce. Foi uma firma 
inglesa que primeiro encomendou um vinho espumante sem açúcar, que durante certo tempo foi somente consumido na Inglaterra. A versão inglesa era uma bebida mais 
cara, e consumi-la virou sinal de poder aquisitivo. No início do século XIX tomar champagne já era costume mundial.

3- As garrafas de Champagne costumam explodir com facilidade. Para garantir uma temperatura estável para que as garrafas não explodissem durante o período de 
repouso, os produtores resolveram colocá-las em adegas subterrâneas no solo calcário de Champagne. Estas caves foram formadas desde a época dos romanos, para 
retirada de pedras para construção dos palácios. Mesmo com esse truque, dependendo da safra, entre 20 e 90% do vinho engarrafado explodia. Foram os ingleses que 
desenvolveram as garrafas mais resistentes, durante a Revolução Industrial.

O CHAMPAGNE DO CZAR - Por uma solicitação do Czar Alexandre II - da Rússia, em 1867, à Maison Louis Roederer, o Champanhe Cristal foi criado. Há algumas lendas 
sobre por que a garrafa ter exigência de ser transparente;
 - Há a hipótese por conta do ambiente revolucionário da época, e a transparência evitaria que 
algum artefato fosse escondido e atentasse contra sua vida. Esta precaução mostrou-se verdadeira 
quando em 1880 uma bomba viria a explodir justamente na sala de jantar de seu Palácio de 
Inverno.
 - Há outra versão (francesa), que diz que o czar achava essa bebida bela demais para ficar 
escondida por trás de vidro opaco e grosseiro. Além disto, sendo transparente, a adição de algum 
veneno poderia ser percebido pela alteração da cor do vinho.  
 De qualquer forma, o czar exigiu que suas garrafas fossem personalizadas e sugeriu que fossem 
fabricadas no mais puro cristal. Queria não apenas se diferenciar de outros rótulos eventualmente 
servidos nos concorridos banquetes que reunia a elite da nobreza, mas também impressionar os 
convidados. O chambellan (espécie de copeiro mor) do czar, vinha a Reims provar os melhores 
vinhos de Champagne.
 As primeiras garrafas foram feitas de Cristal Baccarat, daí o nome Cristal. Apesar da garrafa 
não ser mais feita atualmente de cristal Baccarat como antigamente, a garrafa branca e o nome 
continuam, para manter a tradição. Todas as garrafas bebidas eram sistematicamente quebradas, 
capricho pessoal do Czar, sem maiores 
explicações.
 O Czar Nicolau II - neto de Alexandre II, 

determinou em 1909 que a Maison Louis Roederer se tornasse a fornecedora oficial da Corte Imperial Russa.
 O Champagne Cristal, tal como hoje o conhecemos, é um vinho recente para consumo público em 1924 (25.000 
garrafas nesta safra) para a Europa, e após a Segunda Guerra Mundial, para outros países. O Cristal é atualmente o 
Champagne do Palácio do Eliséu (sede do governo francês) e da Coroa Britânica.
 São produzidos 03 rótulos de Champanhe Cristal - Cristal Brut Branca (com rótulo dourado como o Czar), Brut 
Premier Branca e Brut Premier Rosé. Atualmente o champagne Cristal, a exceção de lotes especiais, chega ao mercado 
em garrafas de vidro branco, mas sem perder o glamour a e sofisticação comum a uma marca que somente elabora seu 
vinho em safras excepcionais, quando são produzidas cerca de 600 mil garrafas (algo que parece uma brincadeira perto 
dos milhões de garrafas produzidas por outras Maisons), envelhecidas por 6 anos.
 O Cristal é um corte de 55% de uvas Pinot Noir e 45% de Chardonnay, e alguns críticos dizem que ele concilia 
melhor o corpo e a finura, a elegância e a vinosidade, num este estilo marcado por um inteligente equilíbrio sinfônico, 
orquestral. Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet e minhas 
considerações).
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“O BOM RÓTULO CUSTA MAIS CARO” - JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO – 17/12/2021

 Estima-se que o número de rótulos disponíveis no mercado brasileiro seja superior a 20 mil, dos quais, seguramente, mais de 90% são vinhos correntes.
 Independentemente da importância que essas garrafas mais acessíveis têm no Brasil na atualidade, é preciso reconhecer que nenhuma delas merece entrar numa 
lista dos melhores vinhos do ano como esta, que, desde dezembro de 2000, sem interrupção, compõe meu espaço semanal no Valor.
 O quesito preço é sempre relevante não só na coluna da direita, de “A melhor relação qualidade/preço existente”, mas também na “O melhor degustado do 
mercado brasileiro”. Não é, porém, para exagerar. Vinho apenas “bonzinho” não é mérito, é obrigação. Em outras palavras, vinho bom custa mais caro. Assim como vinhos 
excessivamente caros não precisam de indicação. Na categoria média e superior, deixando de lado as “grifes”, há achados que merecem atenção.
 Seguindo o formato dos anos anteriores, a lista está dividida em regiões, gêneros e categorias de preço, dentro do princípio de comparar o que é comparável. Eleger 
os 100 melhores ou 200 melhores, embolando origens e categorias, seria desprezar a individualidade de cada um e ignorar preferências do consumidor.
 A relação de hoje contempla os vinhos do Novo Mundo. Na da semana que vem, os rótulos europeus... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/
eu-e/coluna/jorge-lucki-os-melhores-vinhos-do-novo-mundo-em-2021.ghtml

“30 VINHOS PARA O NATAL, COM PREÇO MÁXIMO DE R$ 150; CONFIRA” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - LE VIN FILOSOFIA – 18/12/2021

 Degustação às cegas garimpou brancos, tintos e rosés que valem a pena e harmonizam com 
Trinta vinhos para os diversos bolsos e gostos, com preço máximo de R$ 150. Este foi o desafio desta degustação: lapidar brancos, tintos e rosés que valem a pena, que 
possam harmonizar com as diversas receitas natalinas e que não custem uma fortuna. A lista traz rótulos entre R$ 49,90 e R$ 143,56. Afinal, a quarentena, além de 
transformar o vinho na bebida da pandemia – mais de 7 milhões de novos consumidores brasileiros chegaram ao vinho entre 2018 e 2020, segundo a consultoria inglesa 
Wine Intelligence –, também foi um período de alta do dólar, o que impactou fortemente no preço desta bebida... Leia a reportagem completa em: https://paladar.
estadao.com.br/noticias/bebida,30-vinhos-para-o-natal-com-preco-maximo-de-r-150-confira,70003927983

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-os-melhores-vinhos-do-novo-mundo-em-2021.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-os-melhores-vinhos-do-novo-mundo-em-2021.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,30-vinhos-para-o-natal-com-preco-maximo-de-r-150-confira,70003927983
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,30-vinhos-para-o-natal-com-preco-maximo-de-r-150-confira,70003927983
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“DOM PÉRIGNON E A INVENÇÃO DO CHAMPANHE” - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL – 17/12/2021

 Ele queria evitar aquilo que depois se tornaria um dos pilares da produção de espumantes.
 Chegamos à época das festas de fim de ano, em que é presença certa nas celebrações o champanhe e outros vinhos espumantes. O champanhe é fruto de um 
sofisticado método de produção, criado muito tempo após a consagração da produção dos vinhos não efervescentes. A sua invenção, tal como ele se apresenta hoje, se deu 
ao longo de décadas, passo a passo, entre os séculos 17 e 19. Diz-se com frequência que ele foi inventado por Don Pérignon, nome que deu origem a uma de suas marcas 
mais famosas. Mas como as lendas são sempre um pouco reducionistas, misturam realidade e fantasia, podemos dizer que Don Pérignon foi sim uma figura importante no 
histórico da criação e evolução do champanhe, mas apenas um de seus personagens.
 Ao longo de suas décadas de evolução, o champanhe foi sendo trabalhado e aprimorado para definir seu perfil sensorial e para aperfeiçoar técnicas que pudessem 
entregar a sua elegância em termos visuais, olfativos e gustativos. Dom Pérignon seria o principal precursor desse processo, desde que, como monge beneditino, foi 
nomeado para ser tesoureiro da Abadia de Hautvillers, situada no alto de uma colina do Vale do Rio Marne, na região de Champanhe. Após ser cenário de várias guerras, 
em meados do séc. 17, a abadia foi recuperada, e os monges se dedicaram à produção e aperfeiçoamento da qualidade dos vinhos que já se produziam na região, mas 
que não eram efervescentes.
 Neste período, o referencial de alta qualidade de vinhos era Borgonha, região relativamente próxima, que ganhava fama com o seu vinho tinto da Pinot Noir. Então, 
a tentativa era de trabalhar mais com a Pinot Noir (desde o séc. 15) para competir com a Borgonha. Pouco a pouco, foram percebendo que não conseguiriam alcançar o 
mesmo nível de qualidade com o vinho tinto e se dedicaram à produção de vinhos brancos. A importância do monge foi no sentido do desenvolvimento de um vinho branco 
de alta qualidade.
 As regras de ouro para a produção deste vinho foram registradas em 1718, três anos após a morte de Don Pérignon, e incluíam alguns princípios sobre: a escolha do 
território de origem das cepas; o método de condução das videiras; a colheita minuciosa feita pela manhã, a fim de preservar a qualidade máxima das uvas; a prensagem 
delicada e repetida das uvas, para que nenhum amargor fosse transferido ao mosto; e, finalmente, o monge defendia a produção de vinhos brancos feitos a partir de uvas 
tintas.
 Hoje, o corte oficial do champanhe é com duas uvas tintas (Pinot Noir e Pinot Meunier) e uma branca (Chardonnay). Segundo Dom Pérignon, o vinho branco de uvas 
tintas era mais resistente aos anos de guarda, e as uvas brancas tinham um problema: a tendência à refermentação. Ele queria evitar aquilo que depois se tornaria um dos 
pilares da produção de espumantes: a segunda fermentação.
 Sendo a região muito fria, o outono avançava com temperaturas já muito baixas e acabava interrompendo a fermentação dos vinhos, sem que o açúcar da uva 
fosse integralmente fermentado, já que as leveduras ficam inativas abaixo de certa temperatura. Quando a primavera chegava com temperaturas mais altas, o processo de 
refermentacão acontecia, produzindo álcool e gás carbônico. Assim, os vinhos armazenados em garrafas ganhavam uma efervescência natural. Don Pérignon observou que 
este fenômeno era mais comum com as uvas brancas.
 Mas havia quem gostasse da efervescência e foi assim que as técnicas para as produzir propositadamente, bem como para criar garrafas e rolhas resistentes e, 
posteriormente, para eliminar as borras que restavam nas garrafas se uniram aos preceitos do abade para criar um vinho de qualidade superior. Outros personagens que 
deram nomes às marcas mais famosas de champanhe também fizeram parte desse histórico de construção, que comentarei no próximo artigo.... Leia a reportagem completa 
em: https://monitormercantil.com.br/dom-perignon-e-a-invencao-do-champanhe/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://monitormercantil.com.br/dom-perignon-e-a-invencao-do-champanhe/
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“VINHOS FORTIFICADOS E/OU DOCE FAVORITOS” - JANCIS ROBINSON
SITE PRÓPRIO – 18/12/2021

 Incríveis pechinchas de xerez, vinhos doces adoráveis, mas não amados, e alguns portos fascinantes, que devem ser servidos em taças maiores e mais finas do que 
as mostradas de maneira tão atmosférica acima.
 Esta lista de vinhos fortificados e / ou mais doces do que a maioria dos vinhos de mesa começa com uma seleção de xerez deliciosamente secos, deliciosamente leves 
e apetitosos, todos eles enormes pechinchas.
 As recomendações são apresentadas em ordem crescente de preço por cl. Misturei os níveis de doçura para demonstrar que não há nada de errado com vinhos com 
uma certa quantidade de açúcar residual, desde que a doçura seja equilibrada por acidez suficiente para tornar o todo harmonioso e refrescante.
 Um dia, esses vinhos serão apreciados pelos tesouros que são, mas por enquanto você pode chamar isso de uma seleção de Cinderela. Por causa de sua impopularidade 
injustificada, muito poucos varejistas de vinho colocam muito esforço em vinhos doces e / ou fortes. Exceções notáveis no Reino Unido incluem The Wine Society e Waitrose. 
O Four Walls Wine também oferece uma seleção particularmente boa de Sauternes.
Sánchez Romate, Fino Perdido Sherry 15% - Este vinho com oito anos está deliberadamente à beira de um Amontillado. É mais substancial e menos picante do que 
os três primeiros Manzanillas listados abaixo. A estrutura me lembrava um vinho branco. Muito mais refrescante, interessante e seco do que um Chardonnay 15% de uma 
região quente. Este seria um parceiro alimentar extremamente versátil. Que outra região poderia oferecer um vinho de oito anos por menos de £ 8 a garrafa? £ 7,95 The 
Wine Society
Williams & Humbert, Alegría Manzanilla 15% - Muito picante - isso perfumava o ambiente assim que a rolha era puxada. Notas de pão e marmelada de limão. Osso 
seco e super-refrescante com um final tostado. Parece café da manhã, não é? Pode ser a coisa certa para reavivar o apetite durante a época festiva. £ 8,75 The Wine Society
Barbadillo, Solear Manzanilla 15% - Bastante ridiculamente barato. Um nariz tão lindo de maçãs Granny Smith e um pouco de flor de pão. Puro e divertido. Beba este 
vinho leve e seco, jovem e fresco. £ 8,99 (reduzido de £ 10,99 para dezembro de 2021) Waitrose
Sánchez Romate, Don José Medium Dry Oloroso Sherry 17,5% - Mais uma pechincha de xerez deste produtor e deste varejista. Nariz muito nozes com a cremosidade 
pungente de xerez bem envelhecido e doçura apenas o suficiente para compensar o caráter seco e meloso. Muito mais seco do que o Cream Sherry Harveys de 12 anos e 
com mais ‘rancio’ (o aroma amanteigado e de nozes de vinhos envelhecidos em madeira). Uma quantidade incrível de prazer por menos de dez dólares. Vamos, bebedores 
de vinho, por quanto tempo vocês vão ignorar essas barganhas? £ 9,25 The Wine Society
Hidalgo, La Gitana Manzanilla 15% - Muito tonificado e mais complexo que o Solear, mas talvez menos divertido. Muito picante. £ 9,69 (reduzido de £ 11,19 para 
dezembro de 2021) Waitrose
Hidalgo, La Gitana Pastrana Único Vinhedo Pasada Manzanilla 15% - Âmbar brilhante e brilhante. Nariz de queijo e uma impressão de doçura polida. Aveludado 
e tostado com uma ressaca saborosa. Um preço bobo para um vinho tão maduro de um único vinhedo. Isso poderia combinar perfeitamente com tantos alimentos: não 
salmão defumado, talvez - Manzanilla regular seria melhor para isso - mas virtualmente qualquer coisa saborosa. £ 10,99 Waitrose
Lustau, Don Luis Fino del Puerto Sherry 16,5% - Rotulagem bastante comum, mas o vinho em si é muito bom, desmentindo seu preço baixo. O cheiro de alguns dos 
melhores curries da Índia. Fascinantes influências marinhas e salinas. Aderência real. Pungente. Excelente! £ 11,99 Waitrose
Lustau, Don Gaspar Dry Amontillado Sherry 18,5% - Um ótimo vinho. Transparente, brilhante como uma estrela, âmbar amarelado. Cheira a uma mistura de queijo e 
pipoca! Na verdade, não é totalmente seco, mas sim suave, com uma persistência impressionante. Tão sutil e lindo. Delicado. Valor ridículo. £ 11,99 Waitrose
Taylor’s, Late Bottled Vintage 2015 20% do Porto - A essência do Vale do Douro. Um vinho imediatamente acessível que cheira a um tinto seco realmente maduro - de 
Napa, talvez? Frank, direto e totalmente maduro, com final seco e bastante tânico. Isso resistiria perfeitamente a Stilton ou Stichelton. Tão sincero. £ 13 Marks & Spencer
Anthemis White Muscat 2014 Samos 15% - Cheira a caramelo cozido e gosto de suco de ameixa. Mas não é doentio. Ele termina com um pouco de puxão e levante. 
Valor longo e incrível. Muito natalino. Isso mais uma torta de carne moída ...? £ 9,50 (2015) The Wine Society
Kopke, Reserve Tawny Port 19,5% - Frasco de agachamento distinto. Laranja-rubi transparente. Tem um toque de uva passa e rancio. Substância e força reais. Um 
envelhecimento de ‘pelo menos sete anos’ é prometido no rótulo. Parece mais antigo. £ 14,99 Waitrose... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.
com/articles/favourite-reds-2021
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“DORMINDO NO RÓTULO” - LUIZ HORTA
SITE PRÓPRIO - 06/12/2019

  
 Fiquei na dúvida, que me tirou o resto de sono que ainda tenho: começar uma newsletter por onde? O texto primeiro, algo no estilo editorial? Não. Um caso de 
viagem com vinho e com a defesa da Cabernet Sauvignon, eis o tema.
De repente, não sei quando, as pessoas parecem ter perdido o interesse por esta grande uva, uma das maiores, uma das minhas favoritas.
Fiquei sete anos sem visitar o Chile, dava o país como ticado, já sabia o que precisava e, como os vinhos chilenos representam quase a metade do que é importado no Brasil, 
tenho tudo aqui para quando quiser. Estava muito enganado. Passei nos dois últimos anos cerca de 2 meses por lá, visitando e provando de vinhos de garagem, produção 
minúscula até os gigantes.
E vou começar falando de um gigante, pelo que nossa história tem de entrelaçada. Nos anos 80 do século passado, quando meu interesse por vinhos cresceu, a oferta aqui 
era do tamanho de uma prateleira, destas pequenas da Leroy Merlin.
 Poucos rótulos, alguns portugueses, alguns italianos e os chilenos. Qualquer coisa diferente vinha da generosidade de alguma mala de amigo que trazia o que dava 
e dividia com conta-gotas para os mais íntimos. Vinho era coisa quase secreta, de sociedades com apertos de mão rituais e senhas e contrasenhas para a admissão ao 
sonhado copo.
 O que eu podia comprar nunca saiu da memória, e os favoritos eram Tarapacá Ex-Zavala, Cousiño Macul Antiguas Reservas e Casillero del Diablo.
 Dia de Tarapacá era dia de festa, por isso foi com medo que voltei à mansão sede, em outubro do ano passado. Passei uma noite lá, dormindo no próprio rótulo, que 
está estampado nas garrafas.
 O receio da decepção era totalmente infundado. Visitei a propriedade com o enólogo, Sebastian Ruiz. Que lindeza o que estão fazendo, cavaram 300 calicatas (um 
buraco, às vezes bem fundo, com escada para descer) onde se vê o perfil geológico de cada pedaço de terreno. Foi o que os monges da Borgonha fizeram, plantando e 
observando cada poucos metros, uns 10 séculos atrás.
 Sebastián levou para este vinhedo, que circunda o casarão sede, três amostras tiradas das barricas, visitamos as três calicatas correspondentes, e provamos. A calicata 
que mostrava solo mais argiloso deu um vinho mais gordo, redondão. A outra, deu um vinho de perfil austero, como um retrato de Modigliani e a terceira, um vinho mais 
crispado, com acidez notável.
 De uma dezena de vinhos assim ele monta o blend, como se tivesse uma paleta de sabores, um deles que será o Gran Reserva Etiqueta Negra (meu favorito, 100% 
Cabernet). Um trabalho fascinante.
 No jantar continuamos falando e ele me explicou todo o projeto que está mudando a empresa, a recuperação da mata original que circunda o vinhedo e que trouxe 
de volta um predador da aranhinha vermelha, inimiga das uvas, sem precisar jogar inseticida, apenas trocando o nefasto eucalipto pela vegetação nativa.
 Quando vimos a garrafa tinha acabado. Ele percebeu minha cara de “ainda beberia uma tacinha”. Abriu outra garrafa, bebeu simbolicamente meia taça e se 
despediu, pois mora em Santiago e precisava voltar. “Fique à vontade, o casarão é seu e dos fantasmas”.
 Levei a garrafa para o quarto, lá fora 5 graus abaixo de zero. Fui tranquilamente sorvendo meu Tarapacá Etiqueta Negra, celebrando a alegria pelo reencontro com 
este velho amigo, 30 anos depois. E dormi na primeira janela à esquerda do segundo andar do rótulo.
 Curiosamente, em fevereiro deste ano, na festa da colheita na Lagarde, em Mendoza, o senhor Heny, no almoço do último dia fez sua tradicional megadegustação. 
Ele coloca aleatoriamente numa mesa de uns 20 metros de comprimento, vinhos raros de sua imensa adega. São Bordeaux, Barolos, Rieslings, Borgonhas, quase todos em 
magnum, e no meio vinhos antigos de sua própria produção, e alguns vizinhos e deixa que se prove à vontade, sem comentários ou ordem... Leia a reportagem completa 
em: https://luiz-horta.com/
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

VINHOS TOPS ALCANÇAM MAIOR VALORIZAÇÃO DO QUE O ÍNDICE GOLDLIV-EX, ATINGINDO RECORDE EM 2021
 O investimento em vinho premium ganhou mais valor do que um investimento em ouro em 2021. Isso é mostrado pelos dados atuais da plataforma de 
comércio Liv-ex. Seu índice atingiu um novo máximo em 2021. 
 De acordo com os números, o Índice Liv-ex Fine Wine 100 aumentou 20,83%, enquanto o índice de ações Dow Jones aumentou apenas 14,43% durante 
este período e o mercado de ouro diminuiu 3,82%.
 De acordo com os dados da Liv-ex, todos os recordes anteriores foram superados em 2021, tornando-se o ano de maior sucesso para o mercado secundário 
de vinhos finos. De acordo com o relatório, o Índice Liv-ex Fine Wine 100 - que acompanha o desempenho dos preços dos 100 vinhos mais negociados no 
mercado secundário - ultrapassou o máximo de 10 anos, enquanto o Índice Liv-ex Fine Wine 1000 subiu para mais de 18 meses consecutivos... Leia mais em: 
https://magazine.wein.plus/news/top-wine-achieves-higher-appreciation-than-gold-liv-ex-index-reaches-new-high-in-2021  (Fonte – wein.plus 
– 16/12/2021).

INSTITUTO ALEMÃO DO VINHO APRESENTA RÓTULOS PARA A BERLINALE – DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA, O VINHO ALEMÃO 
SERÁ BEBIDO COM EXCLUSIVIDADE
 O German Wine Institute (DWI) apresentou os vinhos selecionados por um júri para a Berlinale, o Festival Internacional de Cinema de Berlim. De 10 a 
20 de fevereiro de 2022, a Berlinale será um evento presencial e de boas-vindas a estrelas de todo o mundo. 
 Em todos os eventos oficiais da Berlinale, 21 vinhos e espumantes alemães serão servidos exclusivamente. Os organizadores terão assim à disposição 
uma seleção de 17 vinhos brancos e tintos e quatro espumantes vinicultores. Durante a Berlinale, o DWI vai mais uma vez cooperar com o comércio de vinhos 
na capital. 
 Após a apresentação do ingresso, os visitantes do festival receberão um desconto na compra de um pacote de vinho Berlinale com três garrafas de vinho 
da Alemanha em varejistas selecionados... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/german-wine-institute-presents-wines-for-the-berlinale-
during-the-international-film-festival-german-wine-is-drunk-exclusively (Fonte – wein.plus – 13/12/2021)

UNIÃO EUROPÉIA TAMBÉM PERMITE VINHOS DOP DE VARIEDADES PIWI. A COMPETIÇÃO ENTRE INSTITUTOS VINÍCOLAS PODE DIFICULTAR AS 
APROVAÇÕES RÁPIDAS
 A decisão tomada pela UE no verão de permitir também variedades híbridas resistentes para vinhos com denominação de origem protegida (DOP) agora 
entra oficialmente em vigor. 
 Isso significa que os vinhos produzidos a partir de variedades de uvas resistentes a fungos (PIWI), entre outras, também podem ter o nome de uma 
denominação - e, portanto, designações de locais. Esta decisão da UE é uma reação às alterações climáticas e visa tornar a viticultura europeia mais sustentável. 
Muitas variedades híbridas são mais resistentes a doenças como o oídio e requerem menos pesticidas do que as variedades de uvas conhecidas da família Vitis 
vinifera.
 No entanto, antes que as variedades híbridas possam ser incluídas em um regulamento DOP específico, é necessário o consentimento dos estados 
membros e das autoridades regionais competentes. E é aqui que Vincent Pugibet, presidente da associação francesa de produtores PIWI e proprietário da 
vinícola La Colombette em Languedoc, vê um problema: “A aprovação da UE é um passo na direção certa, mas a falta de cooperação e competição entre os 
muitos institutos vitivinícolas europeus ainda são um grande obstáculo à introdução de variedades resistentes... Leia mais em: https://tinyurl.com/5n6rck7k 
(Fonte – wein.plus – 15/12/2021).

VINHO E CULTURA
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