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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAÇÕES E EVENTOS

RIO DE jANEIRO

ABS-RIO-BARRA
VINHOS DE BORDEAUX

08 E 15 DE OUTUBRO - 19:30

Bordeaux é uma das mais renomadas 
e conceituadas regiões vinícolas do 
mundo, não só pela tradição e beleza 
de seus châteaux, mas também 
pela elevada tecnologia e a busca 
pela qualidade de seus vinhos. Para 
aqueles que vão participar da viagem 
a Bordeaux, servirá como um avant-
première; e para os que não poderão 
viajar conosco, será um belo tour virtual 
por essa magnífica região francesa e 
seus grandes vinhos.

Valor Individual: R$547,00 (sócio) e 
R$ 711,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-fLAMENGO
COISAS NOSSAS

02/10/2018 - 19:30

Quem acompanha o desenvolvimento 
da vitivinicultura brasileira sabe como 
o produto nacional vem melhorando a 
cada ano. e não só o espumante – o 
que já é de conhecimento geral – mas 
também brancos e tintos. sendo assim, 
se temos um bom vinho e uma cozinha 
com personalidade, por que não juntar 
as duas coisas num só evento?

Valor Individual: R$241,00 (sócio)  
R$313,00 (não sócio). LiMiTado a 30 
Pessoas
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

SãO PAULO

SBAV-SP
VINÍCOLAS DIfERENCIADAS DA 
ALEMANHA

02/10/2018 - 20:00

no próximo dia 2 de outubro, a 
importadora Weinkeller estará na 
sbav-sP para apresentar alguns de 
seus rótulos especiais de vinícolas 
diferenciadas nas da alemanha. Você 
terá a oportunidade de conhecer 
vinhos especiais, garimpados com 
todo cuidado para mostrar o que a 
alemanha tem de melhor.

Valor Individual: R$50,00 
(associados) e R$100,00 (não 
associados)
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@
sbav-sp.com.br

ABS-SP
CURSO DE INTRODUÇãO AO 
MUNDO DO VINHO / INTRODUÇãO 
AO MUNDO DO VINHO

ÍNICIO 01/10/2018 - 20:00
AULAS: OUTUBRO - 01, 08, 15, 22, 

29 E NOVEMBRO - 05, 12, 26

“o Vinho e seus Fundamentos”, é o 
mais abrangente e completo curso de 
introdução ao mundo do vinho. Curso 
especialmente formatado para leigos 
ou amadores que desejam ampliar 
seus conhecimentos sobre o assunto. 
organizado em oito aulas semanais, 
com degustação de ótimos vinhos. Visa 
assim um consumo com qualidade e 
conhecimento. o curso aborda, de 
forma sistemática e didática, todos 
os principais tópicos relacionados a 
degustação e apreciação de vinhos - 
de sua história e importância social 
ao serviço do vinho em casa ou nos 
restaurantes. são analisadas também 
questões como a importância da 
viticultura para a qualidade do vinho, 
o processo de vinificação de brancos, 
tintos e espumantes, a relação entre 
vinho e saúde, os cuidados na guarda 
e armazenamento dos vinhos e ainda 
os fundamentos da harmonização 
entre vinho e comida. 

Valor Individual: R$1.060,00 (à 
vista) ou em até 18 vezes no cartão 
(terá juros do Pagseguro) 
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-SP
CABERNET fRANC: CORTE OU 
VARIETAL

03/10/2018 - 20:00

Com participação tímida no chamado 
corte bordalês, a Cabernet Franc 
costuma fornecer equilíbrio e elegância 
tanto na margem esquerda, como na 
margem direita, nas principais comunas 
de Bordeaux. sua apresentação solo 
dá-se no Loire em algumas apelações 
de saumur e Touraine. Pelo mundo, 
acaba cumprindo estas duas funções 
com boas surpresas. nesta degustação, 
teremos a oportunidade de avalia-
la em países como espanha, italia, 
argentina, Uruguai, além da França, 
onde teremos um representante de 
Bordeaux e o belo produtor de Chinon, 
Pierre Breton. a apresentação fica a 
cargo de nelson Luiz Pereira, um dos 
diretores de degustação da aBs-sP. 
não percam!

Valor Individual: R$90,00 
(associados) e R$80,00 (associados 
participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
CURSO BÁSICO INTENSIVO 

08/10/2018 - 19:00

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. nesses encontros 
são abordados temas como história da 
bebida, os tipos de vinho e vinificação, 
principais países 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
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BELO HORIZONTE

DEGUSTAÇãO PREM1UM WINES

Márcio oliveira, editor da Vinotícias, conduzirá mais uma degustação na sede da 
PReM1UM, em Belo Horizonte, ocasião em que os participantes terão a oportunidade 
de provar rótulos exclusivos.

Local: sede da PReM1UM - endereço: Rua Professor estevão Pinto, 351, serra.

Informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 99122-6170 com norah ou (31) 
99112-7512 com Pollyana. 

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

- Save the Date -
24/10/2018 - 20:00
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BELO HORIZONTE

CONVIVIUM TOSCANINI
26/10/2018 - 20:00

nada melhor do que realizar mais um dos nossos encontros de 2018, com novos e 
antigos amigos e compartilhar uma taça de vinho e uma boa conversa no Convivium 
Toscanini, com um buffet preparado especialmente para o evento!
Entradas: - Mesa de pães e antepastos – Buffet i Bolinho de Bacalhau – Volante i Barquete 
de salmão
Buffet: - alligot i Filé Grelhado i salada de Folhas i Frango Grelhado ao Molho de 
Laranja.
Sobremesa: -Mousse de Castella – Buffet i Creme de abacaxi – Buffet.

Local: TOSCANINI – Rua arturo Toscanini, n.º 61 – santo antônio.

VALOR: R$100,00 (taxa de serviço inclusa)

Inscrições com Marcio Oliveira – WhatsApp: 98839-3341 ou pelo Email: 
molivierbh@gmail.

TRAGA SEU VINHO COM O TEMA DE “CELEBRANDO A PRIMAVERA COM VINHOS” 
PARA COMPARTILHAR COM OS AMIGOS. – 1 Gf POR PARTICIPANTE. SUGESTãO 
DO VALOR MÍNIMO DO VINHO: R$ 70,00.
IMPORTANTE: ESTE EVENTO SERÁ REALIZADO SE HOUVEREM PELO MENOS 20 
INSCRIÇÕES. PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO OU CARTãO DE DÉBITO.
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ADRIANNA VINEYARD WHITE BONES VINO DE PARCELA CHARDONNAY 2015 – 
MENDOZA - ARGENTINA 

 a parcela “ossos Brancos” faz referência a composição do solo com forte presença de calcário proveniente de 
fósseis de animais assentados sobre o leito do rio que atravessa a região. os vinhos são provenientes de uma parcela de 
vinhedo que mostra distintas notas florais e frutadas, com uma particular nota mineral, que remete ao terroir mendoncino 
de Gualtallary, Tupungato alto, Valle de Uco, a 1500 metros acima do nível do mar. existem muitas teorias sobre por 
que aparecem esses aromas florais distintos com um mineral de terra no nariz e no palato. Pode estar relacionado aos 
minerais no solo ou aos efeitos que os depósitos calcários têm na penetração das raízes.  segundo Parker, o White Bones 
2009 “deixaria com vergonha muitos Grands Crus da Borgonha”. este Chardonnay mereceu nada menos que 97 pontos 
do crítico norte-americano, a mais alta nota já concedida a um branco da america do sul. as uvas são originadas no 
vinhedo adrianna, de solo aluvial, rico em calcário, e subsolo composto de pedras redondas. seu estilo é exuberante e 
denso, com notas de mel e damasco, muito cremoso no palato, com ótima acidez “e um elemento salino que confere ao 
vinho uma textura tridimensional”, na opinião de stephen Tanzer. sem dúvida uma das mais fantásticas expressões da casta 
Chardonnay.

Notas de Degustação: Claro na cor, este vinho tem aromas vivos de notas cítricas, com toques de pêras, maaçãs e toques 
de flores brancas. Um paladar intenso, vivo, frutado com forte presença mineral. Boa acidez, estrutura e equilíbrio, com 
boa persistência.

Guarda: Já pode ser bebido, mas como um grande vinho, irá evoluir muito bem pelos próximos 7 anos.  

Reconhecimentos: 97 RP.

Notas de Harmonização: Perfeito para acompanhar queijos de mofo branco, ou de média cura. Carnes brancas, Terrines e Rilletes.

Temperatura de Serviço: 08 a 10ºC.

Onde comprar: em BH: MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - savassi. Tel.: (31) 3115-2100.

 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

www.premiumwines.com.br/
www.mistral.com.br/
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DURBANVILLE HILLS PINOTAGE 2015 – DURBANVILLE - AfRICA DO SUL

 os vinhos de durbanville Hilss têm a delicadeza equilibrada e saborosa que vem de uvas cuidadosamente selecionadas 
para lhe trazer sabores frescos e sedutores que combinam com paladares contemporâneos.

Notas de Degustação: Cor rubi límpido claro. aromas de cerejas, rosas, couro e defumados. Paladar com taninos macios, 
que não incomodam. Boa acidez, levemente encorpado e com bom equilíbrio, e boa persistência. as uvas são originárias 
de 3 vinhedos diferentes, todos localizados na região de Franschloeck. os vinhedos têm entre 8 e 14 anos de idade. Passa 
12 meses em barricas de carvalho francês de terceiro uso.

Guarda: a guarda recomendada é por 5 anos, mas já pode ser bebido porque está pronto.

Notas de Harmonização: pratos como risoto de filé-mignon, penne ao sugo, picanha no churrasco, maminha ao forno 
com batatas, talharim com polpetone, berinjela recheada. Vai muito bem com defumados. Pratos mexicanos, indianos e 
cozinha asiática suave. na africa do sul o Pinotage é um bom acompanhente para pratos de carne de peixe.

Temperatura de Serviço: 15 a 17ºC.

Onde comprar: em BH: ZAHIL – REX-BIBENDI - end.: Rua antônio de albuquerque, 917 - Funcionários. esquina de Rua 
Levindo Lopes. Tel.: (31) 3227-3009.

http://www.blog.outono81.com.br/
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GLEN CARLOU PINOT NOIR 2013 – PAARL E COASTAL REGION - AfRICA DO SUL

 a Glen Carlou faz vinhos finos, elegantes, internacionais e vem conquistando bons prêmios e se destacando cada 
vez mais na África do sul. a família Finlayson fundou a vinícola Glen Carlou em 1983 e na década seguinte se associou a 
outro importante nome da enologia mundial, a Hess Collection. a família Hess, que cuida dos vinhedos, já recebeu diversos 
elogios por seu modo de cultivo, mas eles só agradecem “aos verões secos e aos inversos chuvosos do vale do Paarl”. o 
enólog é arco Laarman. os vinhos da Glen Carlou são importados pela decanter.

Notas de Degustação: Cor rubi límpida, de média intensidade, sem denotar grande evolução. aromas ricos de frutas 
vermelhas maduras como cerejas e framboesas. notas de especiarias e toques sutis de terra molhada e cogumelos. Paladar 
que confirma o nariz, com taninos macios. Um vinho agradável, versátil e fácil de beber.

Guarda: Já está pronto, mas ainda aguenta uns 3 anos.

Notas de Harmonização: vai muito bem com pequenas aves (codorna, perdiz, galinhola); Cogumelos shitake grelhados 
na brasa ao perfume de tomilho; atum grelhado mal passado servido com redução de vinho Pinot e cenourinhas precoces 
na manteiga; Rosbife com lombo de vitelo, servido ao creme de mostarda dijon.

Temperatura de Serviço: 15 a 17ºC.

Onde comprar: em BH: ENOTECA DECANTER - Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários. Telefone: 31 3287-3618

https://www.enotecadecanter.com.br/
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 num mundo em que cada dia mais pessoas se convertem ao vegetarianismo, uma pergunta que paira sobre suas cabeças é sobre que vinhos poderão 
continuar bebendo, uma vez que a maioria dos tintos harmoniza muito bem com carnes vermelhas. Mas parece haver luz no fim deste túnel !!!

SOBRE BAROLO: o aroma do vinho Barolo remete a morangos maduros, rosas, violetas, alcatrão e trufas. Mas a complexidade deste vinho também pode 
lembrar ameixas, alcaçuz, cânfora, tabaco e ervas. a cor deste vinho varia de vermelho rubi, quando jovem, para vermelho com tons de tijolo, com a idade.
 Vinhos como o Barolo devem ser harmonizados com refeições ricas em proteínas e em gordura: pratos de carne vermelha, molhos à bolonhesa, risotos 
cremosos e queijos como parmesão ou gorgonzola. os taninos do vinho tendem a ligar-se às proteínas, tornando-se mais suaves. se você harmonizar Barolo 
com pratos leves, os taninos vão ficar mais acentuados, assim como o efeito de boca seca.

ONDE ESTÁ A MALÍCIA SOBRE A HARMONIZAÇãO - deixando de lado a questão do Barolo ser Tradicionalista ou Modernista, o Barolo é um vinho que 
requer um tempo mínimo de envelhecimento e dependendo deste tempo o vinho apresenta aromas diferentes: enquanto nos vinhos mais jovens dominam 
as notas florais, como rosas e violetas, e frutados, como amoras e cerejas, em um vinho mais maduro podemos perceber notas de aromas terciários, ou seja, 
adquiridos com o envelhecimento do vinho, tais como couro, alcatrão e especiarias como canela, pimenta e baunilha.
 na boca, o vinho é austero e encorpado, possui uma persistência significativa: o sabor possui um equilíbrio muito balanceado entre os componentes 
ácidos e seus taninos. enquanto nos vinhos jovens sentimos mais os taninos, quando envelhecidos eles tendem a ser mais macios, típicos de vinhos maduros 
que são mais harmoniosos, apresentando sabores como amora, baunilha, alcaçuz, tabaco e café.
 Um vinho indicado no acompanhamento de pratos de carne vermelha, como por exemplo, carne assada ou na brasa, um belo ossobuco, ou mesmo um 
brasato no Barolo, e carnes de caça.  excelente harmonização com queijos de sabor intenso como o Parmigiano Reggiano e o Grana Padano, e pratos a base 
de trufas.
 Porque Trufas? os cogumelos são elementos por vezes terrosos e por vezes “carnosos”, ambos construindo pontes interessantes com as características do 
vinho. os cogumelos são ricos em umami que suavizam os taninos. Com os taninos dominados, o vinho pode mostrar mais sutilezas.

Minha dica para vegetarianos: Barolo e risoto trufado - duas preciosidades da itália: o Barolo e as trufas. são, de longe, os cogumelos mais marcantes da 
culinária italiana e mais terrosos do que a própria terra. Todo seu aroma defumado e o sabor tão presente finalizam com maestria um risoto trufado que compõe 
uma clássica harmonização com Barolo. ele entra com a acidez e o corpo. Presente, elegante, faz salivar. o risoto vem com a cremosidade do prato e todos os 
encantos e notas terrosas e defumadas das trufas. É uma harmonização de prolongar o jantar, mas atenção: tenha no mínimo uma segunda garrafa à mão!

SOBRE BORDEAUX: Bordeaux é um dos vinhos mais conhecidos da França e de todo o mundo. Bordeaux é uma das mais famosas regiões vinícolas da França 
e está localizada na região sudoeste, à margem do oceano atlântico. ao contrário de muitos vinhos do novo mundo, o tradicional vinho Bordeaux é um vinho 
de corte, elaborado a partir da mistura das uvas Cabernet sauvignon e Merlot e, às vezes, com um pouquinho de outra cepa, como a Cabernet Franc, a Petit 
Verdot ou outra, de acordo com a sub-região. e como o corte é tradicional, muitas vezes a composição das uvas usadas nem aparece nos rótulos.
 de fato, Bordeaux é sinônimo de vinho em todos os seus aspectos. não à toa, é de lá que vem o maior número de bebidas de alto padrão disponível no 
mercado. nenhuma outra região do mundo concentra uma produção tão extensa de vinhos de elevada qualidade, especialmente os tintos, mas também os 
brancos.
 se você está planejando abrir um bom Bordeaux tinto, sabe que vai tomar um dos melhores vinhos do mundo e também precisa caprichar no prato. o bom 

DICAS DE HARMONIZAÇÕES VEGETARIANAS 
PARA VINHOS BAROLOS E BORDEAUX

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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da história é que o Bordeaux pode ser harmonizado com muitos pratos: strogonoff de carne; Costela; Bife; ensopado de carne; Queijos envelhecidos, cheddar, 
suíço e gouda; Carne de caça como javali, búfalo, perdiz, faisão, codorna, coelho e veado; Carne de cordeiro; Massas: lasanha e macarrão a bolonhesa; Carne 
de porco assada; Frango assado, pato com laranja, perú assado.

Minha dica para vegetarianos: Crocante de alho Poró e Purê Rustico de Lentilhas – o toque de alho poró roti e o sabor adocicado e terroso das lentilhas 
combinam com o vinho, ambos complementando-se de forma bem positiva. Mas poderia ser interessante um Cassoulet Vegetariano, porque não só a lentilha 
vai bem, mas o feijão também. além disto, gosto muito de harmonizações com trufas, que podem ser simplesmente salteadas em azeite e depois misturadas ao 
molho de vinho! se você tiver que escolher um prato único que vá bem com Barolo ou Bordeaux, o Risoto Trufado vai atender muito bem !!! saúde !!!
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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

“UMA ODE AOS PORTO TAWNY ” - POR jORGE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 28/09/2018

 Por mais que os vinhos de mesa portugueses estejam conseguindo ganhar espaço e merecido reconhecimento internacional, Portugal é de fato conhecido 
pelo vinho do Porto. a recente declaração de “ano Clássico” para os Vintages de 2016 (tema da coluna da semana passada) pelo instituto dos Vinhos do douro 
e do Porto (iVdP) vai, certamente, reforçar a posição dos rótulos lusos em geral.
 o mercado muitas vezes precisa de um empurrão e isso está ocorrendo agora, como demonstra a repercussão que os Vintages 2016 estão tendo na 
mídia internacional e a corrida de interessados de toda parte para conseguir algumas caixas. deve-se repetir o que aconteceu nos eUa, onde o interesse pelos 
Porto, Vintages em particular, explodiu a partir do momento em que a revista “Wine spectator”, na edição de dezembro de 1997, colocou dois deles - Taylor’s e 
Fonseca da safra 1994, empatados com cem pontos -, encabeçando a lista dos cem melhores vinhos do ano. Mais recentemente, em 2014, a mesma publicação 
colocou o Portodow’s 2011 em primeiro lugar, levando junto dois tintos portugueses entre os dez melhores, o Chryseia e o Quinta do Vale Meão em terceiro e 
quarto lugares. 
 nada mais justo, portanto, que o ponto alto dos eventos organizados pelo iVdP em comemoração ao dia internacional do Vinho do Porto, duas semanas 
atrás, tenha sido em torno dos Porto Vintages. Mas o universo dos vinhos do Porto não se resume a esta categoria. Com outro perfil, há também os Tawnies, 
que têm forte presença em mercados de peso como Bélgica, dinamarca e suíça, e têm, nos últimos tempos, conquistado os ingleses, desde sempre fieis 
consumidores dos Porto safrados. não é por acaso que grandes grupos de vinhos do Porto, direcionados majoritariamente a Vintages, tenham adquirido casas 
com forte posição e estoque de vinhos Tawny, caso da symington, que já tinha Graham’s, dow’s e Warre’s e adquiriu a Cockburn’s; a Taylor’s, que comprou a 
Wiese &Krohn para se juntar às suas marcas Taylor’s, Fonseca e Croft; e a sogevinus, que detinha Cálem e Burmester e foi atrás da Kopke e da Barros. 
 Vintages e Tawnies brilham em campos diferentes. Considerados os “reis” dos vinhos do Porto, os Vintages se originam de uma safra única (e excepcional) 
e são engarrafados cedo, entre o segundo e terceiro ano após a colheita. Tendo pouco contato com madeira, vão se desenvolvendo aos poucos dentro da 
garrafa. atendendo à sua natureza e tradição, os produtores não usam procedirnentosde clarificação, filtração ou estabilização a frio, razão pela qual os 
Vintages tendem a apresentar depósito, sendo recomendável decantá-ios. Uma vez decantado, é inútil colocá-lo de volta na garrafa com a expectativa de 
guardá-lo por mais tempo. o Vintage, como todo rei tem seus caprichos: não deve ser bebido jovem e, por não ter passado por um processo oxidativo, como 
os Tawnies, se oxida e perde suas virtudes. 
 ao contrário do Vintages, os Tawnies não dependem do ano e de condições climáticas tão favoráveis. Pode-se dizer que, por isso, não são um dom da 
natureza ou uma benção divina. eles contam com maior participação do homem, sendo fruto de uma arte ancestral que se distingue pela sabedoria e talento 
em mesclar Portos de vários anos...

Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5889461/uma-ode-aos-porto-tawny

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/5889461/uma-ode-aos-porto-tawny


12vinotícias

“OS VINHOS MUITO CAROS OU COMO SE PODE SER fELIZ GASTANDO POUCO”- POR PEDRO GARCIAS
fUGAS - 29/09/2018

 o verdadeiro enófilo, aquele que anseia provar todos os bons vinhos do mundo, ou tem muito dinheiro ou então deve viver em sofrimento permanente, triste por só 
conhecer muitas marcas icónicas apenas pelo nome.
 Há cada vez mais vinhos a serem vendidos como objectos de luxo, fora do mercado tradicional, e aos quais só os milionários conseguem aceder. Garrafas de vinhos que 
custam milhares de euros deixaram há muito de ser uma excentricidade. nomes como Henri Jayer, Romanée-Conti, domaine Leflaive (Borgonha), Latour, Petrus, Margaux, 
Haut-Brion, Lafite, Mouton, Château d`Yquem (Bordéus), Krug ou salon (Champanhe), entre outros, estão hoje ao nível de famosas marcas de roupa ou de relógios.
 o vinho está cada vez menos democrático e é uma pena. Mas, como acontece com tantos outros produtos, os vinhos realmente caros estão vendidos por natureza. a 
grande dificuldade de quem os produz é gerir a procura, além, claro, de manter a qualidade sempre alta.
 Tirando os ricaços que bebem apenas pelo estatuto, sem chegarem a perceber realmente o vinho, quem bebe um desses vinhos lendários não desfruta apenas do 
líquido. desfruta de um nome e de uma história famosas e vive uma experiência rara - e a vida não é mais do que uma soma de experiências. a vontade de viver essa 
experiência única leva-nos, por vezes, a cometer pequenas loucuras. Quem, num momento especial, nunca perdeu a cabeça com um grande vinho, gastando, vá lá, umas 
centenas de euros por uma garrafa?
 o problema é sempre o dia seguinte, quando nos assola a pergunta inevitável: “Valeu mesmo a pena?”. É tudo uma questão de proporção. se gastar mil ou cinco mil 
euros numa garrafa de vinho não me faz qualquer diferença, essas dúvidas nem se colocam. o próximo desafio é comprar um vinho ainda mais caro. se o meu orçamento 
não me permitir esses luxos, então a resposta é invariavelmente a mesma: não valeu. Com o mesmo dinheiro podia ter comprado várias garrafas de vinhos com menos nome 
mas com qualidade semelhante.
 Claro que lamento não ter dinheiro para poder comprar os Romanée-Conti desta vida. Tirando um ou outro, o mais certo é nunca provar a maioria dos vinhos mais 
caros do mundo. ainda assim, não vivo deprimido com isso. Posso estar enganado, mas o mais certo era desiludir-me com a maioria deles. não com o vinho em si, mas 
com a sua relação qualidade/preço. salvo os vinhos fortificados, mais longevos por natureza, um branco ou um tinto tranquilo, mesmo com a chancela domaine Leflaive ou 
Petrus, por exemplo, são por natureza frágeis e efémeros, pelo que, tirando a sua fama e a raridade de alguma colheita, não há nada mais que possa justificar o seu elevado 
preço. Um pouco mais de complexidade ou delicadeza, uma nota aromática distinta ou um sabor mais refinado não justificam diferenças de preços de milhares de euros.
 Um dos vinhos portugueses mais caros do mercado é o Quinta do noval nacional Porto Vintage 1963. Custa mais de cinco mil euros. Uma certa noite tive a sorte de 
partilhar de duas garrafas desse vinho na própria Quinta do noval. este Vintage, proveniente de uma pequena vinha pré-filoxérica de dois hectares, é realmente espantoso. 
Mas já bebi outros vintages, alguns até mais velhos, bastante mais baratos e de nível aproximado.
 nessa noite na Quinta do noval, dos muitos grandes vinhos que se beberam, o que mais me impressionou e emocionou foi o Quinta do noval Porto Colheita 1964, 
que custava na altura pouco mais de 300 euros. Bem sei que estamos a falar de dois estilos de Porto diferentes. no entanto, o que está aqui em causa é o nível de prazer 
que cada um dos vinhos proporcionaram e a memória que deixaram. Mais recentemente, voltei a beber o Colheita 1964 e já não me causou o mesmo impacto.
 o vinho, independentemente do preço, é o momento... Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/09/29/fugas/opiniao/os-vinhos-muito-caros-ou-como-
se-pode-ser-feliz-gastando-pouco-1845422

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/2018/09/29/fugas/opiniao/os-vinhos-muito-caros-ou-como-se-pode-ser-feliz-gastando-pouco-1845422
https://www.publico.pt/2018/09/29/fugas/opiniao/os-vinhos-muito-caros-ou-como-se-pode-ser-feliz-gastando-pouco-1845422
http://fugas.publico.pt
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“LEVES NO AÇÚCAR, DOCES DE MARÍLIA ZYLBERSZTAjN SãO ÓTIMA 
COMBINAÇãO COM VINHO” - POR LUIZ HORTA

fOLHA DE SãO PAULO - COMIDA/VINHOS - 29/09/2018

 Tinha viajado por quase um ano. Quando parei de morar em aeroportos, num passeio pela Vila Madalena, fui à livraria ver as novidades.
 na saída, vi uma portinha simpática para um café. estranhei a austeridade da vitrine, nada da pirotecnia comum por aqui.
 Há, por aí, tortas que desafiam a gravidade: quanto mais altas, mais chantili, mais ingredientes, melhor serão.
 as com que me deparei eram baixas, simples, com nomes explicativos: amora com chocolate, damasco, maçã, pera.
 a única que se permitia algum extravasamento se chamava explosão de Chocolate, um bloco compacto de chocolate cremoso mais para o amargo —parecia tudo, 
menos algo explosivo. 
 Quando comi as fatias em casa, me encantei. era uma doçaria maravilhosa, em que as coisas tinham sabor do que eram. 
 Lembrei da decepção de turistas em Viena, na Áustria, ao comer a sachertorte no hotel sacher. É um bolo com uma faixa de geleia de damasco no recheio e uma 
cobertura de chocolate. só isso.
 É boa, mas tem gosto do século 19, longe do que o visitante espera, acostumado à confeitaria de grandes efeitos.
depois de tudo, soube que tinha estado na confeitaria de Marilia Zylbersztajn. Planejo escrever, faz tempo, sobre seus doces sensatos, que deixam os ingredientes falar.
 Como as tortas vienenses, as de Marilia pedem a atenção para a complexa nuance da simplicidade. o importante está no sabor daquela austeridade e não no 
empilhamento de coisas.
 são tortas para quem gosta de vinho, não dominam o paladar como a doçaria de volumes de açúcar.
 Português na origem, não resisto a ovos moles. sou o que os ingleses chamam de “sweet tooth”, o formigão.
 Mas essa fineza, de doces expressivos sem quilos de açúcar, traz o prazer pontual: não falta nem sobra nada.

MARILIA ZYLBERSZTAjN - Rua Fradique Coutinho, 942, Pinheiros, tel. 4301-6003. de seg. a sex., das 10h às 19h; sáb., das 10h às 18h; dom., das 11h30 às 18h

O VINHO DA TORTA - o atraente no caso das receitas preparadas pela Marilia Zylbersztajn é que elas aumentam muito a possibilidade de combinar doces com vinhos...

VINHOS DA SEMANA: 1. La Causa Moscatel. 2. espumante Vallontano Moscatel. 3. Cidre Florence Loisel. 4. dal Pizzol espumante Moscatel. 

Leia mais em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/09/leves-no-acucar-doces-de-marilia-zylbersztajn-sao-otima-
combinacao-com-vinho.shtml

Luiz Horta - Viajante crônico e autor dos livros eletrônicos ‘as Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem no seu bolso’. escreve aos domingos no 
Jornal Folha de são Paulo.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/09/leves-no-acucar-doces-de-marilia-zylbersztajn-sao-otima-combinacao-com-vinho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/09/leves-no-acucar-doces-de-marilia-zylbersztajn-sao-otima-combinacao-com-vinho.shtml
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“OS QUATRO NOVOS HECTARES DA VEGA SICILIA” - SUZANA BARELLI
REVISTA MENU - VINHOS - 04/09/2018

 a Bodegas Vega sicilia comprou nesta última segunda-feira, dia 3 de setembro, quatro hectares de vinhedos. onde? não se sabe. o local ainda é mantido em segredo. 
sabe-se apenas que não é em nenhuma das quatro regiões em que a vinícola já tem projetos, ou seja, Ribera del duero, Toro e Rioja, na espanha; e Tokaj, na Hungria. e 
só. a informação é de antonio Menéndez, diretor geral da vinícola, em rápida passagem por são Paulo.
 Referência em vinhos espanhóis, a Vega sicilia sempre atrai curiosidade e interesse dos amantes de vinhos. Menéndez contou que a vinícola tem planos de expansão. 
sabe que, se elaborar mais vinhos, terá clientes dispostos a comprar o vinho. “atualmente produzimos, em média, 1,2 milhão de garrafas por ano, mas temos demanda para 
5 milhões”, calcula ele. nos últimos anos, o grupo vem mudando a sua política de venda. se antes 70% era destinado para a espanha e 30% ia para o mercado externo; 
agora, os espanhóis ficam apenas com 35% dos vinhos elaborados pelo grupo e querem mais. “depois da crise de 2008, decidimos não ficar refém de um único mercado”, 
diz Menéndez. a vinícola atualmente exporta para 130 países – eram 90 até o ano passado.
 a ideia de crescer não é nova. a vinícola, que nasceu em 1864, fundada por eloy Lecanda y Chaves, na então pouco conhecida região de Ribera del duero, e desde 
1982 pertence à família de Pablo alvares, já expandiu seus domínios para novas zonas espanholas e húngaras. a mais recente, em 2006, foi na Rioja, então em parceria 
com a francesa Benjamin de Rothschild, no projeto Macán.
 Menéndez confirmou ainda que o plano de elaborar um branco espanhol foi adiado mais uma vez. a vinícola já pensou em um branco para fazer par com o Vega 
sicilia, em Ribera del duero, mas o projeto foi descontinuado. e, nas safras de 2014, 2015 e 2016 elaborou um branco em Rioja, no projeto Macán. nos dois primeiros anos, 
o vinho foi elaborado como teste, para que os enólogos conhecessem o potencial. a safra de 2016, que definiria se o vinho seria lançado ou não, não atingiu a qualidade 
esperada pelos donos do projeto.
 Por enquanto, o húngaro Mandolás segue como o único branco do grupo, elaborado com a variedade autóctone furmint. e, vale dizer, o branco vem ganhando 
qualidade com a chegada do consultor grego Kyriakos Kynigopoulos. especializado em Borgonha, e dono da empresa Burgundia oenologie, ele implementou pequenas e 
precisas mudanças do vinhedo e na vinícola, que refletem na qualidade final do branco húngaro.
 Leia mais em: https://www.istoedinheiro.com.br/os-quatro-novos-hectares-da-vega-sicilia/

suzana Barelli - É jornalista especializada em vinhos e socióloga por formação, suzana Barelli trabalhou em veículos como o Globo, Folha de s.Paulo, Valor 
econômico, Carta Capital e Primeira Leitura. o interesse pela enogastronomia veio na década de 1990, ao fazer matérias de economia sobre vinícolas para a 
Folha de s.Paulo. Fez cursos na associação Brasileira de sommeliers e foi redatora-chefe da revista Prazeres da Mesa. Hoje escreve na Revista Menu, além de 
outros veículos e mídias.

https://www.istoedinheiro.com.br/os-quatro-novos-hectares-da-vega-sicilia/


15vinotícias

“O QUE É GOSTO DE ROLHA“ - POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 29/09/2018

 nem tudo são flores no mundo do vinho. as vezes o bouquet murcha e o cheiro delata que há algo de podre no reino das uvas.
 o tema de hoje é um dos defeitos mais comuns no vinho, o chamado bouchonée. Bouchon significa rolha em francês. diz-se Bouchonée do vinho que foi 
infectado por fungos que atacam a rolha de cortiça e contaminam a bebida. em Portugal diz-se que o vinho está “com gosto de rolha”, ou simplesmente “com 
rolha”, na espanha com “corcho”, na itália “con tappo”. no Brasil usamos o francês bouchonée.
 Mas o que é isso? É um fungo, o tricloranisol, ou TCa, que ataca a cortiça e estraga o vinho, dando um cheiro desagradável de mofo.
 Mas qual a chance de um vinhos estar bouchonée? Fala-se que 2% de todos os vinhos tapados com rolha de cortiça teriam este problema. na minha 
experiência este número é bem menor e vem caindo. na recente Grande Prova do Brasil 2018, 7a edição do maior concurso de vinhos brasileiros, tivemos 920 
amostras (872 vinhos e 48 sucos), tivemos apenas 4 vinhos eliminados por problemas de TCa, ou seja menos de 0,5%! 
 e o vinho bouchonée faz mal a saúde? não, não faz, é só o cheiro ruim mesmo.
 se lhe servirem um vinho bouchonée, com cheiro de mofo, em um restaurante, peça para trocarem a garrafa que não haverá problema...

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/o-que-e-o-gosto-de-rolha

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

http://www.marcelocopello.com/post/o-que-e-o-gosto-de-rolha
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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27 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO – jORNADA ENOGASTRONôMICA PELO PERU – VENHA CONHECER 
A LIMA COLONIAL E MODERNA E DESCOBRIR QUE O PERU É O MAIS ANTIGO PRODUTOR DE VINHOS DA 
AMÉRICA DO SUL.   

 .  Uma jornada que cavalga entre os primórdios da chegada de Pizarro no Peru com a fundação em 1532 da “Ciudad de los Reyes”, hoje Lima, trazendo 
consigo a cultura das vinhas e vinhos, e vanguarda indiscutível nos dias de hoje que a torna referência e Capital Gastronômica da américa. não é a toa que 
entre os 50 Melhores Restaurantes da américa Latina, o Peru tem 3 restaurantes reconhecidos, entre eles o Maido, o melhor da américa latina. Para entender 
este caldeirão da culinária tradicional, chifa, nikkei e cevicherias, nada melhor que uma aula Magna num importante instituto Gastronômico, visitando um 
de seus mercados e participar de uma oficina de Chocolate. Hospedagem no fértil Vale do iCa, numa Fazenda centenária e na vinícola mais destacada do 
Peru, instalados dentro do próprio vinhedo. Tudo isto sem esquecer o “espírito nacional do Peru”, o Pisco, do qual conheceremos os seus segredos. VenHa e 
eXPeRiMenTe! sinta, perceba e deguste!
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 99791-8093

VIAGENS
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

A SAfRA DE CHIPRE: O VINHO DOS REIS E DOS DEUSES
 no coração de um dos vinhedos mais antigos da europa, pesam pesados cachos de uvas no chão, colorindo os campos de malva e ouro. em Chipre, a 
colheita da uva para o vinho doce Commandaria, denominação de origem protegida, está em pleno andamento.
“eu tenho um coração que bate a cada momento porque é um vinho em risco”, diz Filippos Karseras, dono junto com seu pai Panayotis de um vinhedo em doros, 
uma aldeia na região de Limassol (sul). Todos os dias, ele examina cuidadosamente o céu, esperando vê-lo perfeitamente azul. Porque a algumas centenas de 
metros da adega onde o vinho das safras anteriores envelhece, as uvas colhidas este ano secam ao sol, alinhadas em fileiras de cerca de cinquenta metros de 
comprimento, de acordo com a técnica de “passerillage” (passificação).
 os cachos da uva cipriota “Mavro” (preto), juntamente com os de “Xinisteri” (branco) para enriquecer-se em açúcares precisam de mais 10 dias de sol. 
“se tivermos chuva agora, é destruição”, diz Filippos. em setembro, cerca de 14 aldeias autorizadas a produzir este vinho que teria sido a delícia do Rei Ricardo 
Coração de Leão. esses campos de uvas “tomando o sol” tomam conta da região. Por toda parte, há oliveiras, pêras espinhosas e amendoeiras. nesta ilha de 
clima árido, a produção pode variar muito de ano para ano, dependendo das chuvas.
 Chipre produziu 3.339 hectolitros de Commandaria em 2017, mas apenas 1.971 hectolitros em 2014, segundo dados do Ministério da agricultura. o 
vinhedo autorizado para este vinho abrange 408 hectares. este vinho de cor âmbar só pode ser vendido no varejo após o envelhecimento por pelo menos dois 
anos em barris de carvalho. a poucos quilômetros de doros, nas colinas que formam o sopé das Montanhas Troodos, cinco trabalhadores estão trabalhando 
para colher manualmente as uvas desde as seis da manhã.
“O VINHO DE DEUSES E REIS” - Como em outros países produtores de vinho, os colheitadores às vezes vêm de longe. Turbante roxo elegante em sua cabeça, 
Karepreet singh, originalmente de Punjab, uma região do norte da Índia, vei colher uvas para ajudar a pagar por seus estudos em Chipre. Muitos entusiastas 
do Commandaria são da Rússia, um país com laços estreitos com o Chipre. “os russos estão comprando 75% de nossa produção de varejo na vinícola”, diz 
Karseras. o Commandaria é exportado para a China, os estados Unidos e a austrália.
 se muitos jovens abandonam a agricultura em benefício da prestação de serviços nas cidades, Filippo, com 33 anos, diz que está “feliz” em manter vivo 
este vinho tão particular mencionado nas grandes histórias antigas. “o vinho de deuses e reis”, insiste o Ministério da agricultura, lembrando que originalmente 
este licor era chamado “nama”, “o néctar”.
 após a instalação de duas ordens religiosas e militares em Chipre na idade Média, os Cavaleiros de são João e os Cavaleiros Templários, o vinho torna-
se Commandaria em homenagem às estruturas terrestres (commanderies) autorizadas a arrecadar receitas através de diferentes atividades, explica alexei. 
Golovanov, guia do museu do vinho Commandaria em sylikou. o Commandaria “tem estado em nosso dna” por milhares de anos, proclama Filippos Karseras. 
Leia mais em: https://www.larvf.com/vin-chypre-vendanges-terroir-viticulture-commandaria,4599922.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – 
Redação com aFP - 28/09/2018).

CHAMPAGNE: PRODUTORES DE VINHO EXIGEM ISENÇãO DO IMPOSTO SOBRE HERANÇAS fAMILIARES
 o sindicato profissional calculou que agora são 30 anos para o herdeiro de um hectare de terra simplesmente pagar as despesas da propriedade com os produtos do 
arrendamento da terra. os vinicultores de Champagne querem que o governo isente o imposto sobre herança das transferências familiares de propriedades, que tendem a 
se fragmentar cada vez mais, vítimas de preços muito altos da terra na região.
 “a transmissão de heranças é cada vez mais cara e se torna um assunto real em Champagne”, disse Maxime Toubart, presidente do sindicato geral de produtores de 
champanhe. nesta região, o valor médio das terras agrícolas, portanto, o vinho, era de mais de um milhão de euros por hectare em 2016, de acordo com o sGVC. e os 
domínios familiares tendem, ao longo de gerações, a se dividir cada vez mais.
 “em 10 anos, há uma diminuição nas vinícolas médias, entre um e cinco hectares, e um aumento significativo em pequenas propriedades de menos de um hectare”, 
disse Pascal Bobillier-Monnot, vice-diretor da sGV Champagne.

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/vin-chypre-vendanges-terroir-viticulture-commandaria%2C4599922.asp
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 essas pequenas vinícolas muitas vezes voltam para multi-ativos que não necessariamente se exploram, “o que levanta debates reais sobre a profissionalização da 
profissão”, disse Pascal Bobillier-Monnot. segundo ele, com o atual sistema, quando uma exploração de um hectare é para ser transmitida, o herdeiro deve pagar 106.000 
euros de imposto sobre herança, graças a uma dedução nos primeiros 100.000 euros do valor da sucessão.
CHAMPAGNE: A PROPOSTA DO GOVERNO SOBRE A PROPRIEDADE É “INSUfICIENTE” - Já para as empresas que possuem terras de champanhe, “o imposto é de 55 
mil euros por hectare transmitido”. o sGV Champagne também considera “insuficiente” um sistema proposto pelo governo no projeto de orçamento de 2019, segundo o 
qual o abono de família poderia ser estendido para 300.000 euros, o que reduziria o acréscimo para 96.000 euros por um legado de um milhão de euros (um hectare de 
terra). “a proposta vai na direção certa, mas é insuficiente para encorajar os herdeiros a continuar a exploração”, disse Pascal Bobillier-Monnot.
 o sindicato Geral de Vinhos de Champanhe – sGVC, está pedindo “uma isenção pura e simples” do imposto de herança sobre doações de propriedade rural dado 
pelo arrendamento de longo prazo por um período de pelo menos 15 anos e operado principalmente por membros da família. em apoio a seus argumentos, o sindicato 
calculou que agora são 30 anos para o herdeiro de um hectare de terra simplesmente pagar as despesas da sucessão com o produto do arrendamento da terra.... Leia 
mais em: https://www.larvf.com/vin-succession-champagne-famille-generation-droits-viticulteurs-taxe-loi-transmission,4600630.asp (Fonte – ReVUe dU Vin 
de FRanCe – Redação com aFP - 28/09/2018).

UMA SAfRA EXCEPCIONAL EM CHAMPAGNE E BORGONHA
 na agricultura, uma seca raramente faz felicidade. Mas de acordo com a União de Champagne e o BiVB, a safra de 2018 deve levar a uma safra excepcional em 
Champagne e Borgonha, uma safra abundante e de alta qualidade.
“excepcional em quantidade e qualidade”, o vinhedo de Champagne recebeu um inverno recarregado de águas subterrâneas e um verão quente e seco, de acordo Maxime 
Toubart, presidente da União de Vinícolas Champagne. “eu não tinha uma uva apodrecida este ano, muitos vinicultores disseram que nunca viram um ano como este”, 
acrescentou Maxime Toubart durante uma reunião com a imprensa em Paris. .
 a mesma história ocorreu na vizinha Borgonha, onde o presidente do escritório interprofissional dos vinhos da Borgonha (Borgonha Board Wine), François Labet 
evoca um “notável qualidade, e “excepcional”. “o equilíbrio está lá. Cor e extração para o tinto, mineralidade e frescura para os brancos”, promete o Conselho de Vinho de 
Borgonha, citando um “clima muito leve e uma qualidade sanitária perfeita”, bem como “uma colheita que começou cedo”.
 “inegavelmente, o aquecimento global é benéfico para nós, nesta região norte. Pinot e Chardonnay ficaram ótimas com essas condições”, disse François Labet. o 
leste da França foi particularmente afetado por uma seca severa neste verão, que afetou particularmente os pastores sem pastagens. Mas a vinha, teve condições sanitárias 
excepcionais, isto é, sem podridão devida a um excesso de humidade, e assim obteve-se o máximo proveito, atingindo um amadurecimento ótimo muito cedo na vinha.
SECA fAVORECEU CHAMPAGNE E BORGONHA - em Champagne, o solo tão especial da região desempenhou seu papel completo como um termorregulador: giz 
encharcado com água na primavera restaurou durante todo o verão as reservas de umidade para as raízes profundas da videira. a colheita foi historicamente precoce. os 
produtores de vinho de Champagne vão aproveitar este ano para recarregar suas “reservas” nos anos anteriores eles foram surpreendidos por colheitas pobres e ruins devido 
a uma sucessão de acidentes climáticos como o granizo.
 nos anos anteriores, 1.000 viticultores dos 15.000 em Champagne caíram abaixo do limite de produção de 1.000 kg, enquanto o teto é de 8.000, disse Maxime 
Toubart. “Temos boas esperanças de que este ano seja excepcional em Champanhe”, acrescentou. o champanhe não é identificado com uma colheita precisa, ele vem de 
um corte de vários anos, até mesmo de várias colheitadeiras, de acordo com as assembléias (mantidas em segredo) dos líderes das adegas de champanhe.
 o “brut” constitui 80% do negócio de champanhe global, diz Régis Camus, mestre de adega da casa Piper-Heidsieck, de 2002 a 2018. sua última grande vintage de 
2008 “uma imagem de um grande ano”, de acordo com Régis Camus, que estima que 2018 será “provavelmente também” uma grande safra, com a decisão a ser tomada 
em janeiro ou fevereiro de acordo com a evolução do vinho para eleger como “vintage”.
 os champanhes vintage permanecem 30 meses na adega em vez de 15 meses para o brut não safrada, o que aumenta de fato o custo de fabricação e, portanto, o 
preço de venda. em geral, é “30 a 50% mais caro”, porque “as garrafas costumam ser um pouco especiais”, diz Maxime Toubart. em Bordeaux, em regiões que não foram 
afetadas pelo excesso de calor, o verão seco produziu os mesmos efeitos e uma boa safra é esperada. Mas as colheitas foram reduzidas por ataques de mofo, devido às fortes 
chuvas da primavera, que afetaram 10 mil hectares de vinhedos. o sul também foi prejudicado. Leia mais em: https://www.larvf.com/vin-millesime-recolte-vendange-
qualite-champagne-bourgogne-secheresse-bilan-quantite,4600629.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Redação com aFP - 27/09/2018).

COMO O VINHO fAZ VOCÊ SE SENTIR?
 estudo aponta que idade e gênero afetam respostas emocionais ao vinho. Pesquisadores da Universidade Politécnica de Madrid e da Universidade de euskampus 
Fundazioa do País Basco promoveram uma degustação às cegas de seis vinhos espanhóis com 208 participantes (cerca de metade homens e metade mulheres) e anotou as 
respostas emocionais de cada pessoa. após a degustação de cada vinho, os participantes foram questionados sobre a aceitabilidade do vinho (classificado em uma escala 

https://www.larvf.com/vin-succession-champagne-famille-generation-droits-viticulteurs-taxe-loi-transmission%2C4600630.asp
https://www.larvf.com/vin-millesime-recolte-vendange-qualite-champagne-bourgogne-secheresse-bilan-quantite%2C4600629.asp
https://www.larvf.com/vin-millesime-recolte-vendange-qualite-champagne-bourgogne-secheresse-bilan-quantite%2C4600629.asp
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de nove pontos) e, em seguida, sobre as emoções que ele provocou. Vinte e sete termos relacionados a emoções foram apontados em uma escala em que os participantes 
indicavam com que intensidade cada vinho os fazia sentir determinada emoção.
em geral, os homens deram notas emocionais mais altas do que as mulheres, classificando termos como “entediado”, “calmo”, “bem-humorado”, “seguro” e “compreensivo” 
significativamente mais alto. as mulheres, por sua vez, geralmente deram notas mais baixas para cada termo emocional, mas relataram maiores diferenças nas respostas 
emocionais a cada um dos vinhos que experimentaram. deve-se notar que as mulheres deram notas significativamente mais altas para o termo “alegre” ao consumir vinhos 
brancos, e notas mais baixas para esse mesmo termo ao consumir tintos.
 os pesquisadores também levaram em conta a idade dos participantes, que foram classificados em três grupos: adultos jovens (de 18 a 35 anos) com 45% do grupo; 
adultos de meia-idade (de 36 a 55 anos) com 29%; e adultos mais velhos (mais de 55 anos) com 26%.
 em geral, a faixa etária mais velha apresentou pontuações significativamente mais altas para os termos emocionais, especialmente os positivos, como “ativo”, 
“entusiasmado”, “agradável” e “curioso”. Mais termos negativos, como “culpado” e “preocupado” também foram mais bem avaliados pelos grupos dos mais velhos e 
de meia-idade. de acordo com o estudo publicado na revista Food Quality and Preference, isso poderia estar ligado a um aumento nos problemas de saúde à medida 
que as pessoas envelhecem. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/como-o-vinho-faz-voce-sentir_11311.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 
28/09/2018).

HÁBITOS SAUDÁVEIS
 Uma taça de vinho por dia, juntamente com uma dieta saudável, exercício e não fumar, pode ajudar a adicionar mais de uma década à sua expectativa de vida. 
 Um estudo, publicado em 30 de abril na revista Circulation e liderado pela Chan escola de saúde Pública de Harvard, encontrou evidências de que manter cinco 
hábitos de vida – fazer uma dieta saudável, fazer exercícios regularmente, manter um peso saudável, não fumar e beber álcool com moderação – pode adicionar mais de 
uma década à sua expectativa de vida.
 de acordo com o estudo, esta é a primeira análise abrangente de como a adoção desses fatores de estilo de vida de baixo risco pode afetar a expectativa de vida nos 
estados Unidos. Foram examinados 34 anos de dados de 78.865 mulheres e 27 anos de dados de 44.354 homens. o objetivo era verificar o quanto esses cinco fatores de 
estilo de vida saudável poderiam aumentar a longevidade dos norte-americanos.
 os pesquisadores descobriram que as mulheres, aos 50 anos de idade, que não praticavam nenhum dos cinco hábitos saudáveis, tinham uma expectativa de vida 
média de 29 anos, enquanto os homens, na mesma situação, tinham 25,5 anos. Mas para aqueles que adotaram todos os cinco fatores de baixo risco, a expectativa de vida 
aos 50 anos era de 43,1 anos para as mulheres e 37,6 anos para os homens.
 isso significa que as mulheres de hábitos saudáveis viveram em média 14 anos a mais do que as não tinham tais hábitos, a diferença nos homens foi de aproximadamente 
12 anos. Mulheres e homens que mantiveram os cinco hábitos saudáveis tiveram 82% menos probabilidade de morrer de doenças cardiovasculares e 65% menos de morrer 
de câncer. 
 no quesito álcool, aqueles que bebiam moderadamente – 5 a 15 gramas por dia para mulheres e 5 a 30 gramas por dia para homens – tinham expectativas de vida 
mais longas do que aqueles que bebiam demasiadamente e aqueles que se abstinham. “ninguém deve começar a beber só porque protege o coração e diminui o risco de 
diabetes. no entanto, se você beber, deve ser moderado”, afirma Yanping Li, um dos pesquisadores. infelizmente, menos de 2% das pessoas nos estudos seguiram todos 
os cinco hábitos. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/habitos-saudaveis_11315.html (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Redação com aFP - 
28/09/2018).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/como-o-vinho-faz-voce-sentir_11311.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/habitos-saudaveis_11315.html
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