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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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POLKURA SYRAH 2015 – MARCHIGUE – COLCHAGUA VALLEY- CHILE
 
 O Polkura é um Syrah que realmente me agrada e cada vez que o provo consigo perceber novas facetas. O 
vinho evolui e vai criando complexidade, ficando com taninos cada vez mais macios.  É um daqueles tintos curingas, 
que harmonizam muito bem com pratos de carnes grelhadas. E estar no Taste Vin é sempre oportunidade de provar 
o melhor soufle da cidade, num ambiente simpático e de alto profissionalismo.

Uvas: Corte de 96% Syrah, 3% Grenache Noir (vinhedos secano, sem irrigação) e 1% Viognier.

Notas de Degustação: rubi escuro, sem sinal de evolução. Nos aromas aparecem as frutas vermelhas e escuras 
maduras (cereja, ameixa), notas de menta e leve especiaria doce, e chocolate. O vinho passou 15 meses em barricas 
de carvalho francês, sendo 20% novas, 30% de segundo uso e 50% de terceiro e quarto uso. O vinho foi engarrafado 
sem filtração e estabilização. Paladar macio e fácil de gostar, as notas das frutas escuras são bem percebidas, com boa 
acidez e persistência, num vinho bem equilibrado e de corpo médio. Fim de boca com notas de ameixa e chocolate.

Estimativa de Guarda: Pronto para beber, mas aguenta mais 2 anos fácil.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas, um vinho de bom frescor, 
frutado e equilibrado. Vai bem com embutidos, paleta de cordeiro, além de queijos de média cura (Serra da Canastra, 
Serra da Estrela...). Harmonizou perfeitamente com o Soufle de Queijo Gruyere e Alho Poró com o Filet aux Poivre 
Vert do Taste Vin.

Serviço: servir entre 15 e 16ºC, numa taça grande estilo Bordeaux.

Faixa de Preço – $$$ - Ótima relação custo-benefício

Você poderá pedir o vinho no TASTE VIN - Rua Curitiba, 2105 – Bairro Lourdes, Belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 3292-5423. O vinho é importado 
pela PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - 30220-060 - Belo Horizonte - MG – Tel.: (31) 3282-1588 I  Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 
- Sumaré - 01258-000 - São Paulo - SP – Tel.:(11) 2574-8303.
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 O vinho é frequentemente associado a encontros românticos em jantares para casais. Com a aproximação do “Dia dos Namorados”, uma pergunta que resta ser feita 
é se: “o vinho é um verdadeiro afrodisíaco?”
 O vinho traz a imagem de um álcool nobre e contrasta com os aperitivos ou outras bebidas convencionais. Embora seja cada vez mais apreciado nas festas e 
celebrações, o vinho é sempre associado como um símbolo do amor que aproximaria duas pessoas durante uma refeição. 
 Quando questionado sobre o assunto, Philippe Brenot, psiquiatra, antropólogo e diretor do ensino de sexologia na Universidade Paris, foi direto e determinado: “Não, 
o vinho não é um afrodisíaco.”
 O especialista segue uma definição clara: um afrodisíaco é o que produz um desejo, depois uma excitação não natural nas pessoas. “A voz masculina pode ter um 
impacto afrodisíaco, mas não existe um processo para despertar um desejo básico inexistente. Existem segredos de “filtros de amor” desde os tempos antigos, é claro que 
nenhum deles funciona. Alguns podem até ser muito perigosos para a saúde,” ele adiciona.
 Philippe Brenot, também autor do livro “Le vin et l’amour” (“O Vinho e o Amor”, editado pela Féret), afirma que é fundamental separar os termos “afrodisíaco” e 
“desinibidor”. Assim, se o vinho não atender ao primeiro critério, continua sendo uma chave para quebrar a inibição dos primeiros momentos de constrangimento ou timidez. 
“Por muito tempo a desinibição feminina foi contida, pois era percebida como capaz de despertar o desejo, a excitação e a desordem social. As mulheres bebiam água tingida 
de vermelho (água misturada com uma pequena quantidade de vinho) para não criar um suposto perigo para os laços forjados na sociedade. “
 Uma boa refeição tem um efeito de diminuir a ansiedade e a tensão de um encontro, e associada a um vinho desinibidor, embriaga os sentidos dos amantes, que terão 
mais facilidade em puxar conversa e superar os primeiros momentos de relacionamento. Segundo o antropólogo, a lenda do “filtro do amor” em torno do vinho decorre de 
sua constituição mais flexível em relação aos demais álcoois. Torna possível atingir um estado propício à troca de impressões e sentimentos, sem cair muito rapidamente em 
uma situação em que as ações não são mais totalmente dominadas.
 A moda também desempenharia um papel importante na priorização do vinho em relação a outras bebidas alcoólicas durante os encontros românticos. Champagne, 
por exemplo, despertou um grande interesse entre as mulheres desde o século XVIII. Não é à toa que a ideia do champagne traduz as conquistas amorosas – Casanova 
sempre abria uma garrafa nos momentos de conquista amorosa. Mais recentemente, James Bond sempre tinha uma garrafa de champagne quando estava com suas “Bond 
Girls”.
 A Deutz, uma discreta (e excelente Maison de Champagne) celebra a união do vinho e do amor na figura do cupido, sob a forma de uma estátua na entrada da vinícola 
em Ay. Na antiguidade clássica, o amor era tão importante que foi personificado, tornou-se um deus, Eros (ou Cupido, segundo a mitologia romana), representado como 
um jovem (por vezes também uma criança) alado portando seu arco, disparando flechas que causavam uma paixão súbita e inabalável em seus alvos humanos ou deuses. 
Ao ser flechado, era impossível resistir ao amor!
 O vinho, portanto, cria um clima agradável e propício à uma boa conversa, que pode render um bom romance. Porém, as qualidades do vinho, por melhor que sejam, 
não encantam, por si mesmas, o ser desejado. 
 O amor é complicado de descrever. Os filósofos, poetas e escritores já tentaram, de todas as maneiras, com todas as rimas, em verso e prosa, de inúmeras formas, 
resumir esse sentimento. Portanto, lembre-se que o vinho pode ajudar a tornar sua celebração do “Dia dos Namorados” um sucesso, mas ele depende essencialmente de 
você mesmo, de sua disposição, de seus sentimentos.
 Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet e minhas considerações)

AFINAL DE CONTAS, O VINHO É O NÉCTAR DO AMOR?
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“MINERALIDADE COMO UM DIFERENCIAL” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 04/06/2021

 Só um grande respeito pelo solo, pelas vinhas e uma vinificação não intervencionista irão garantir sua presença.  
“Vinho não é feito para ser cheirado, é feito para ser bebido”. Assim bradava Henri Jayer (1922-2006), um dos nomes mais importantes da Borgonha, cansado de ver 
sommeliers e críticos de vinhos recitarem todo um arsenal de aromas ao falar sobre a bebida. A velha guarda dava menos importância à parte olfativa, usando o tradicional 
“tastevin” para provar seus vinhos. Foi com seu inseparável “cinzeirinho” que monsieur Charles Rousseau (1923-2016), que comandava ojá então celebrado Domaine 
Armand Rousseau, em Gevrey-Chambertin, me levou escada abaixo para degustar direto das barricas na minha primeira visita à Borgonha, em dezembro de 1980. O 
“tastevin” foi destronado com o aparecimento das técnicas de degustação desenvolvidas nas décadas de 1960 e 1970, conhecidas como análise sensorial, que dava grande 
importância à expressão aromática dos vinhos, servindo-se de taças desenhadas para ressaltar seus aromas (para uniformizar, o copo padrão IS0 foi lançado em 1974).
 Até que os aromas de um vinho adquirissem tanta importância, o que interessava era, primeiramente, o aspecto visual, sua limpidez e brilho-que o “tastevin” revelava 
de forma implacável através de suas ranhuras, e depois na boca, onde era “mastigado”, liberando sensações táteis, estrutura, persistência e retro-olfação. É de se supor que 
foi utilizando essa técnica que os monges beneditinos e cistercienses conseguiam separar e representar cada terroir dos vinhos da Borgonha. A rigor, o que eles detectavam 
era a sapidez e os aspectos minerais trazidos pela mineralidade natural do solo, percepção gue foi sendo encoberta pelas cada vez mais utilizadas práticas enológicas e 
intervencionistas. 
 Embora o advento da análise sensorial tivesse alargado os limites para se analisar um vinho com mais profundidade, ela deu margem, também, a que muitos 
produtores exagerassem nos recursos enológicos – excesso de madeira, barris novos ou pior, aduelas (“staves”) para imitar aromas e sabores amadeirados; goma arábica 
para dar untuosidade; leveduras industrializadas e outros tantos aditivos-, com o objetivo de deixar os vinhos mais sedosos e capazes de impressionar críticos e consumidores. 
 Depois de tantos abusos, era de se esperar que mais hora menos hora haveria uma reação contrária. E ela veio a partir da necessidade de dar importância à 
identidade voltar a dar atenção ao terroir, intensificando-se a partir do movimento do “mínimo intervencionismo”, nascido neste milênio. Com isso, de uns 15 anos para cá 
uma palavra foi acrescentada no vocabulário da análise sensorial: mineralidade. 
 Resultado da absorção de minerais existentes no solo pelas raízes da videira, a noção de mineralidade renasceu, não sem causar polêmica. A questão, levantada 
sobretudo pelos “cientistas do vinho”, residia no fato de as substâncias encontradas nos vinhos serem reais e mensuráveis, que se associam a aromas conhecidos - pyrazinas, 
a pimentão da cabernet sauvignon, acetato de isoamila, a banana (encontrada nos beaujolais) ou benzaldeido, a cereja... Leia a reportagem completa em: https://valor.
globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinho-nao-e-feito-para-ser-cheirado-e-feito-para-ser-bebido.ghtml

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinho-nao-e-feito-para-ser-cheirado-e-feito-para-ser-bebido.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinho-nao-e-feito-para-ser-cheirado-e-feito-para-ser-bebido.ghtml
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“O NOVO CAMINHO DO VINHO ARGENTINO” -  MARCEL MIWA
NEOFEED - 06/06/2021

 Por que a microrregiões de Altamira, La Consulta e Gualtallary se tornaram os berços dos grandes vinhos da Argentina e o que isso representa para as vinícolas do 
país
 Até pouco tempo atrás, com o perdão do trocadilho, era líquido e certo. Para definir um bom vinho argentino, apreciadores classificavam-no como um Malbec de 
Mendoza, região que concentra 75% da produção do país. Salta e Patagônia, outras duas áreas produtoras eram, praticamente, esquecidas. Mas, nos últimos anos, nem 
mais dizer que são de Mendoza ou das sub-regiões de Luján de Cuyo e Valle de Uco basta.
 Há um novo mapa chamando a atenção de produtores, avaliadores e enófilos: Altamira, La Consulta e Gualtallary, os atuais berços dos maiores expoentes argentinos, 
terroirs pousados no Valle de Uco. No principal guia de vinhos sul-americanos, o Descorchados, os cinco melhores tintos da edição 2020 (três de Zuccardi e dois de Per Se) 
são de Altamira e Gualtallary.
 A Wine Advocate, publicação criada por Robert Parker, atribuiu as duas primeiras notas de 100 pontos para vinhos argentinos em 2018, o Gran Enemigo Single 
Vineyard Cabernet Franc 2013 e o Catena Adrianna Vineyard Riverstone Malbec 2016. Em comum, ambos feitos com uvas de Gualtallary. No ano seguinte um terceiro vinho 
recebeu a nota perfeita da mesma publicação: Zuccardi Piedra Infinita 2016, um Malbec de Altamira.
 O que há de especial nestas pequenas localidades? Sebastián Zuccardi, que está no comando da vinícola de sua família, uma das maiores da Argentina, explica que 
o Valle de Uco, vizinho da mais tradicional zona de Luján de Cuyo, não possui o platô de pré-cordilheira dos Andes. “O solo de Uco é complexo e formado por camadas de 
material de arrasto direto dos Andes, que foram se depositando ao longo dos rios que cortam Uco, sendo Tunuyán o mais conhecido”, diz ele.
 Estas três zonas são as mais conhecidas sub-divisões de Uco e, em traços gerais, Gualtallary está no norte de Uco e é a mais elevada, chegando aos 1.600 metros de 
altitude. Como consequência, o clima é mais frio e o solo repleto de cascalhos cobertos por componentes calcários. Altamira e La Consulta estão cerca de 50 quilômetros 
ao sul de Gualtallary, com solo menos pedregoso, mas com mais capas de diferentes componentes. La Consulta está à leste de Altamira, descendo da Cordilheira, o que 
significa solos mais argilosos e um clima sutilmente mais quente que Altamira.
 Na taça, a resposta vem de Eduardo Milan, editor de vinhos da revista Adega e do Guia Descorchados: “Em traços gerais, Gualtallary é exuberante no nariz, com 
mais referências de ervas e flores, com um toque de cinza e taninos firmes. Altamira é mais amável, com maior presença de fruta e taninos mais aveludados. La Consulta 
se aproxima mais da expressão tradicional da Malbec, com frutas negras, bom corpo e taninos sedosos”.
 O especialista ainda recorda que, em 2011, primeiro ano que participou do guia sul-americano, havia poucas vinícolas que colocavam os nomes destas zonas no 
rótulo. “Mesmo quando colocavam os nomes das localidades específicas, naquela época era mais difícil perceber as diferenças na taça. Os vinhos eram mais maduros (ponto 
de maturação da fruta), com maior extração e forte presença das barricas”.
 Mas isso mudou em 2017. “Foi um ano-chave, quando, além da maior presença destas sub-regiões declaradas nos rótulos, os vinhos perderam a marca da madeira, 
permitindo que estas nuances aparecessem”, afirma o especialista. Milan também reforça que todas estas mudanças não vieram ao acaso e, quase de forma irônica, um 
chileno teve um papel fundamental no desenvolvimento e mapeamento das zonas de Uco.
 “Pedro Parra despertou esta visão na Zuccardi e também na Alto Las Hormigas, vinícolas que se destacaram em Altamira e Gualtallary”. Pedro Parra é doutor em 
geologia aplicada à viticultura e se tornou referência no mapeamento geológico de vinhedos, mostrando que sutis mudanças na composição e morfologia do solo impactam 
na expressão do vinho... Leia a reportagem completa em: https://neofeed.com.br/blog/home/o-novo-caminho-do-vinho-argentino/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/blog/home/o-novo-caminho-do-vinho-argentino/


8VINOTÍCIAS

“A LINGUAGEM DO VINHO EM EVOLUÇÃO”  - JANCIS ROBINSON
JR – 05/06/2021

 
  O vocabulário do vinho é muito eurocêntrico? Pense em todos aqueles programas de culinária na TV. Qual é o seu elemento mais fraco? Certamente é quando os 
provadores experientes tentam descrever o que estão provando. Muitas vezes, temos que nos contentar com o seu ‘delicioso’, ‘gostoso’ ou apenas ‘mmm!’.
 Como eu sei muito bem, gosto é quase impossível de descrever. O processo de degustação é tão oculto, tão privado, tão interno que as impressões que dele resultam 
não podem ser extraídas e observadas por ninguém para serem comparadas e discutidas. O que deixa os degustadores profissionais, como escritores de vinho como eu, e 
provadores de chá, até mesmo perfumistas, buscando paralelos entre os sabores e aromas que estão sentindo com os de objetos reais. Frutas e flores são especialmente 
populares neste contexto.
 O que é menos subjetivo, para o vinho, é o que pode ser medido analiticamente: níveis de álcool, acidez, doçura e tanino - todos os quais podem ser sentidos pelo 
equipamento de degustação em nossas bocas, bem como em um laboratório. Nas minhas notas de prova procuro destacar quaisquer extremos nestas características de um 
vinho, o que se pode chamar de estatísticas vitais, bem como observações sobre o seu estado de maturação e o que considero pela sua qualidade.
 Mas são os aromas ou sabores que são tão difíceis de descrever, embora o equipamento em nossos narizes seja muito mais sofisticado do que em nossas bocas. 
Temos centenas de receptores de odor no topo de nossos narizes que podem detectar os milhões de moléculas, compostos de aroma voláteis, que compõem o que o cientista 
alimentar Harold McGee chama de osmocosmo (do grego antigo para cheiro, osme) em seu último livro, Nose Dive, que o explora com detalhes forenses.
 Ao longo das últimas décadas, à medida que o interesse pelo vinho cresceu exponencialmente, as descrições dos vinhos - as chamadas notas de degustação - 
tornaram-se cada vez mais extravagantes, incluindo, às vezes, uma longa lista de sabores. Tudo isso está em total contraste com a descrição contundente do famoso desenho 
animado de James Thurber de 1937: “É um vinho ingênuo e doméstico, sem qualquer criação, mas acho que você vai se divertir com sua presunção”.
 Hoje em dia, os consumidores estão mais propensos a encontrar ‘morango seco, iodo, casca de ostra, terra úmida, cogumelos frescos, flores, pêssegos maduros e 
nectarinas’ ou ‘sabores ricos de ameixa sanguínea entrecruzados com amora preta com um toque picante e algumas notas de grafite dura. ‘
 No entanto, a mudança está chegando. Como Esther Mobley, redatora de vinhos do San Francisco Chronicle, disse ao apresentar uma sessão sobre notas de 
degustação no recente Professional Wine Writers Symposium, “há um consenso geral de que a linguagem que usamos para falar sobre vinho está quebrada”.
 A beleza do simpósio deste ano foi que, em vez de ter a participação de uma dúzia de escritores de vinho no luxuoso resort de Napa Valley, Meadowood, ele estava 
online e aberto a um grupo muito maior de comunicadores de vinho do que nunca, de todo o mundo. Daí o descontentamento generalizado com a forma como a linguagem 
do vinho é tão dominada pelas normas ocidentais.
 Como editor inglês residente em Londres ou coautor de pelo menos três livros de referência sobre vinhos, presumivelmente estou na linha de fogo direta. Como deve 
ser a Wine & Spirit Education Trust, líder global na educação do vinho, cujos cursos são estudados em mais de 70 países, mas que também tem sede em Londres. Na década 
de 1990, muito depois de ter trabalhado meu caminho até a escada WSET no final dos anos 1970, uma “abordagem sistemática para degustação de vinho” padronizada foi 
concebida pela WSET, em que os alunos são incentivados a usar um conjunto bastante limitado de descritores. Como o WSET fornece a base para o conhecimento de tantos 
amantes do vinho, esses poucos descritores dominam o vocabulário de muitos bebedores de vinho. No entanto, eles estão longe de ser perfeitos. Da Ásia, por exemplo, 
onde a WSET é agora uma força tão poderosa, houve reclamações de que algumas das frutas mencionadas - groselhas surgem muito - são virtualmente desconhecidas lá.
 De acordo com o CEO da WSET, Ian Harris, eles começaram com um plano para se afastar da eurocentricidade de seu vocabulário de degustação no ano passado, 
mas, principalmente porque muitos de seus materiais de curso são impressos, os resultados dificilmente serão vistos por muito tempo.
 Agora que, finalmente, a etnia dos consumidores de vinho, estudantes de vinho e mídia do vinho está se ampliando, com pele branca e calças vermelhas se tornando 
um pouco menos prevalentes, as chamadas para escrever vinho é, nas palavras do programa Wine Writers Symposium, ‘mais criativo, acessível e inclusivo ‘são cada vez 
mais estridentes. De acordo com a haitiana americana Regine Rousseau, que dirige a plataforma de marketing Shall We Wine e foi membro do painel moderado por Mobley, 
“há espaço tanto para o poético quanto para as notas de degustação tradicionais. Mas, acima de tudo, precisamos abrir espaço para outras vozes e culturas.”... Leia a 
reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/evolving-language-wine

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.jancisrobinson.com/articles/evolving-language-wine
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“CHENIN BLANC DE TRÊS LUGARES”  - ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES – 27/05/2021

 
  Chenin blanc é uma das minhas castas favoritas, com uma textura singular e uma versatilidade rara. Ele é capaz não só de expressar com transparência as qualidades 
de diferentes terroirs, mas também de fazer vinhos secos, suculentos e toda uma gama intermediária.
 Apesar de todas as suas habilidades, o chenin não se espalhou pelo mundo como, por exemplo, o riesling, seu par em versatilidade entre as uvas brancas. Será 
porque, como a nebbiolo, a grande variedade de uva vermelha do norte da Itália, a chenin blanc simplesmente faz o melhor em seu território? Ou é uma questão de 
marketing? Em outras palavras, poucas autoridades na história do vinho do final do século 20 gastaram muito tempo exaltando suas virtudes.
 Isso mudou alguns nos últimos anos. Pascaline Lepeltier, por sua vez, sócia de Racines NY e sommelier de renome mundial, foi apóstola de Chenin Blanc durante 
grande parte da última década. À medida que sua influência no mundo do vinho crescia, ela ajudou Chenin Blanc a encontrar mais público.
 A Sra. Lepeltier cresceu na região de Anjou, no Vale do Loire, que, junto com a região vizinha de Touraine, representa as regiões nas quais os maiores exemplos de 
chenin blanc foram feitos. Ele também tem um ótimo desempenho na África do Sul e já foi popular na Califórnia.
 Em meados da década de 1920, no século californiano, o chenin blanc era frequentemente usado em vinhos vintage baratos e em brancos doces, antes que o 
interesse parecesse não diminuir em favor do chardonnay e do sauvignon blanc. Ao longo da última década, porém, o estado viveu uma espécie de mini-renascimento, com 
a redescoberta de antigas parcelas de chenin blanc e uma renovação do interesse pelos vinhos.
 Além de alguns outros bolsos - não esqueçamos Limoux no Languedoc, onde faz parte de um blend de Cremant de Limoux, um vinho espumante - não vemos muito 
chenin blanc.
 Este mês, pensei em experimentar chenin blancs de três regiões diferentes - Chinon em Touraine, Swartland na África do Sul e Dry Creek Valley na Califórnia. Não é 
um exame microscópico dos terroirs, mas uma oportunidade de beber e comparar diferentes expressões. As três garrafas que sugiro são:
AA Badenhorst Swartland Chenin Blanc 2019 (Broadbent Selections, Sonoma, CA) $ 16
Leo Steen Dry Creek Valley Saini Fazendas Chenin Blanc 2019 $ 18
Bernard Baudry Chinon Blanc Le Domaine 2019 (Louis / Dressner Selections, Nova York) 35 $... Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2021/05/27/
dining/drinks/wine-school-txakolina.html?searchResultPosition=2

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.nytimes.com/2021/05/27/dining/drinks/wine-school-txakolina.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2021/05/27/dining/drinks/wine-school-txakolina.html?searchResultPosition=2
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“MELHORES PECHINCHAS DE VINHO BRANCO DA ITÁLIA”  - LETTIE TEAGUE
THE WALL STREET JOURNAL – 20/05/2021

 
 DOIS MIL anos atrás, a Campânia produzia os vinhos mais elogiados da Itália. E enquanto os melhores tintos vêm de outros lugares hoje (Piemonte, Toscana), alguns 
dos melhores brancos da Itália ainda vêm desta região sul - simplesmente não são muito comentados atualmente.
 Mesmo as uvas da Campânia são comparativamente obscuras, com nomes como Fiano di Avellino, Greco di Tufo, Coda di Volpe, que são difíceis de pronunciar para 
não-italófonos. Mas, graças aos produtores ambiciosos que aplicam métodos modernos de vinificação a variedades de uvas antigas - sem mencionar uma ótima relação 
preço-qualidade - agora pode ser o melhor momento para beber os vinhos brancos da Campânia.
 Depois de provar mais de uma dúzia, achei difícil acreditar que algumas das uvas nativas da região chegaram perto da extinção em meados do século passado. 
Naquela época, os proprietários de vinícolas em toda a Itália estavam mais focados na produção de vinhos em quantidade do que na qualidade. Antonio Mastroberardino, 
da famosa propriedade Mastroberardino, é amplamente creditado por ter reavivado o interesse pelas uvas nativas da região após a Segunda Guerra Mundial, e a vinícola 
de sua família se tornou sinônimo do início do renascimento da Campânia.
 O nome Mastroberardino desbotou-se um pouco nos últimos anos, após uma cisão na família que levou um lado a manter a vinícola e o nome Mastroberardino, 
enquanto o outro lado assumiu o controle dos vinhedos. Em 1994, a última parte do negócio tornou-se Terredora Di Paolo, que Walter Mastroberardino deu o nome de sua 
esposa, Dora Di Paolo, e se tornou uma das vinícolas mais progressistas da Campânia.
 Nesse mesmo ano, a família Romano, que há muito vendia uvas aos Mastroberardinos, deixou de fazê-lo e decidiu fazer seus próprios vinhos. Com sua vinícola Colli 
di Lapio, os Romanos fizeram parte de uma onda inicial de produtores que se transformaram em vinicultores. Seus esforços foram recebidos com grande aclamação: a 
proprietária Clelia Romano foi chamada de La Signora del Fiano pelo lagar italiano. Em 2009, a influente revista italiana de comida e vinhos Gambero Rosso nomeou o Clelia 
Romano Fiano como o Melhor Vinho Branco da Itália... Leia a reportagem completa em: https://www.wsj.com/articles/italys-best-white-wine-bargains-11621530501

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.wsj.com/articles/italys-best-white-wine-bargains-11621530501
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DATAS DO ROTEIRO SERÃO DETERMININADAS ASSIM QUE AS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS 
MELHORAREM - VAMOS AO ... VALE DO SÃO FRANCISCO

 Atualmente a vitivinicultura no Vale do São Francisco conta com cerca de 400 hectares de vinhedos, que produzem aproximadamente de 4 milhões de 
litros de vinhos finos tranquilos e espumantes por ano. 
 O vinho do Vale do São Francisco representa 15% da produção nacional. O clima semiárido, com temperatura média anual de 26ºC e índice pluviométrico 
de 550m concentrado nos meses de janeiro a abril, permite a produção de uvas durante o ano todo, sendo possível colher entre duas e três safras anualmente. 
Nesta produção, 70% dos rótulos são espumantes, 29% são vinhos tintos e 1% são de vinhos brancos. 
 Roteiro Final e Valores em construção. 

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 
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA - 20.SET A 05.OUT.2021

 2021 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da SICÍLIA E MALTA. A Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, separada da Itália apenas pelo 
Estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos que começaram a ser produzidos na região 
ainda no século VIII A.C, quando chegaram os primeiros gregos com a intenção de construir colônias.
 A Sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. Em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 A ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a Sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 Não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de Agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
Olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de 
Palermo, além do próprio Etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na Sicília. Na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
Não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro Antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda Itália. Do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com Etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da Europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.
 Há também Siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e Arquimedes (que aliás, nasceu em Siracusa).

 A ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice 
pluviométrico, proporcionando condições ideais para o cultivo de videiras. Além das uvas e do vinho, a região exporta 
cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. A Sicília é uma ilha vulcânica, com ventos 
fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). Uma experiência imperdível, 
adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 
  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da Europa. 
Enquanto produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro 
boom em termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 
  Os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma 
enorme curiosidade. Em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho 
independente do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. O que é surpreendente em 
Malta é que, para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 Segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua 

individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para tintos e rosés) são cultivares de 
uvas costeiras resistentes à filoxera. As videiras têm idade indeterminada, provavelmente com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco 
e cultivadas no método tradicional de vaso.

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 
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

OS VINHOS AMADEIRADOS DE BORDEAUX SÃO COISAS DO PASSADO?
 Depois de uma degustação de vinhos da Margem Direita de Bordeaux, o nosso provador nota uma mudança de estilo entre os “pequenos” viticultores 
que passam a produzir vinhos mais leves e fáceis de beber, longe dos cuvées lenhosos e característicos de uma época.
 Acabo de voltar de uma excursão de degustação em Bordeaux e percebo que a margem direita está mudando. Os vitivinicultores entenderam diante das 
adversidades que deveriam assumir o controle do seu destino mudando muitas coisas.
Mudança estilística - Estamos começando a evoluir para este vinho Bordeaux que mata a sede que todos esperam, na leveza, muito menos amadeirado, mais 
fresco e delicado. Alguns viticultores agora fazem vinhos que se adaptam aos tempos, reintroduzindo variedades de uvas antigas ou trabalhando mais com 
Cabernet Franc ou Malbec. Além disso, com o aquecimento global, o Cabernet Sauvignon não tem mais problemas para amadurecer. E mais, os viticultores 
criam vinhos sem enxofre e agora usam outros recipientes além do barril para envelhecer seus vinhos, como ânforas ou ovos de concreto.
 Os viticultores já não procuram a extração massiva, característica dos vinhos “bodybuilt” (“construídos”) de Bordeaux As novas extrações permitem libertar 
uma fruta elegante, não vistosa, que tem profundidade na boca. O que significa que podemos agora obter por menos de 10 euros a qualidade de Bordeaux, 
pura, simples, e de prazer imediato.
Bordeaux puros para prazer imediato - Os “pequenos viticultores”, aqueles que não fazem parte da classificação de 1855 na AOC Bordeaux e Bordeaux 
Supérieur, devem endireitar o peito e mostrar o que são capazes de fazer. Obviamente, ainda há uma grande região que está sofrendo, em particular a AOC 
Entre-deux-Mers. Existem vinhos tranquilos vendidos no mercado a preços muito baixos, com alto índice de termovinificação para extrair o máximo de frutas. O 
nariz é explosivo com aromas frutados muito charmosos, mas falta algo na boca. Com a crise em Bordeaux, acho que parte desta vinha vai desaparecer.
 Em conclusão, há viticultores que produzem “neo-Bordeaux” muito interessantes que não têm nada a invejar aos vinhos da moda do Beaujolais ou do 
Languedoc. Eles têm lugar nas cartas de vinhos de restaurantes e bistrôs, porque correspondem exatamente ao que os consumidores esperam... Leia mais 
em: https://www.larvf.com/les-vins-bodybuildes-de-bordeaux-appartiennent-ils-au-passe,4735915.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Karine 
Valentin e Geoffrey Avé – 04/06/2021).

10 VINHOS ÓTIMOS PARA UM CASAMENTO E TANTO COM A VARIADA TÁBUA DE FRIOS
 O mais importante aqui e administrar bem a quantidade de gordura que, invariavelmente, invade a boca. Tábua de frios e vinhos, uma harmonização 
não tão simples quanto parece.
 Por mais que um quase nunca seja consumido sem o outro, a harmonização de vinhos com tábuas de frios não é tão simples.
 Principalmente devido às inúmeras opções de embutidos, curados e defumados, terrines e... picles!
 Porém, há uma característica comum nesses alimentos (exceto as conservas): a gordura.
 Assim, a ideia é fazer uma harmonização por contraste e rebater a untuosidade e oleosidade com uma boa quantidade de acidez...Leia mais em: https://
revistaadega.uol.com.br/artigo/10-vinhos-otimos-para-um-casamento-e-tanto-com-variada-tabua-de-frios_13121.html (Fonte – Revista ADEGA 
– Redação – 02/06/2021).

QUAL É O VINHO PERFEITO PARA O FONDUE DE QUEIJO?
 Sempre com boa acidez, ele deve ser fundamentalmente branco. Quer tinto? Escolha os leves e frutados
 Como muitos clássicos da gastronomia, a fondue (ela é menina, como a caipirinha) nasceu da escassez, quando a Suíça estava mergulhada nas batalhas 
que unificaram o país, entre os séculos 17 e 18, o povo comia o que tinha: queijos (sempre produzidos em abundância) fundidos (fondue, em francês) numa 
única panela, na qual eram mergulhados pedaços de pão velho.
 Mais tarde, a receita sofisticou-se e passou a receber vinho, kirsch e fécula de batata. Assim como surgiram as versões bourguignonne (da Borgonha, na 

VINHO E CULTURA
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França) em que a carne é cozida num caldo tão rico que é bebido ao fim da refeição.
 E também o de chocolate, um charme a mais, inicialmente criado para turistas – mas já adotado nos quatro cantões suíços.
 Nesse quesito, porém, há um detalhe que vale a nota: o prato nacional da Suíça jamais é consumido em versões diferentes na mesma refeição. Se é de 
queijo, é só de queijo. Se é de carne, é só de carne, descartando a excêntrica ideia dos festivais de fondue que pululam Brasil afora nos meses de inverno.
 No país dos Alpes, aliás, a fondue é consumida no ano todo! E, exatamente por isso, as receitas ganham pequenas variações, sem invencionices, que 
ressaltam mais sabor aqui, mais leveza acolá.
 A maior parte das vezes, adicionando ingredientes aos dez tipos principais de queijos produzidos no país. Ao misturá-los, o gruyère está sempre presente, 
na maior parte das vezes, na companhia do vacherin ou do raclette. Mas fica ótimo também com emmental ou appenzeller.
 A fondue à Vallais, com gruyère e raclette, é a mais tradicional.
 Na Suíça ou na França, aliás, paga-se uma prenda, se deixar o seu pedaço de pão cair na panela.. Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/
artigo/qual-e-vinho-perfeito-para-fondue-de-queijo_13084.html (Fonte – Revista ADEGA – Robert Haulfoun – 14/05/2021).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/qual-e-vinho-perfeito-para-fondue-de-queijo_13084.html
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