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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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BAROLO PIO CESARE 2005 DOCG – PIEMONTE - ITÁLIA

 Sinônimo de tradição, Pio Cesare elabora vinhos há 139 anos e está hoje sob a administração da quinta geração 
da família, desde seu fundador, Cesare Pio.
 É, sem dúvida, um dos produtores mais respeitados de Alba, a reputação de seus vinhos de altíssima qualidade 
não conhece fronteiras, assim como seu legado, que se mescla com a história do Piemonte e da Itália. 
 A vinícola foi fundada em 1881, pelo célebre empresário Cesare Pio, que começou a produzir uma pequena e 
seleta quantidade de vinhos nas colinas de Barolo e Barbaresco para consumo próprio de sua família, amigos e clientes.
 Conta com aproximadamente 70 hectares de vinhedos, distribuídos em Serralunga d’Alba (Ornato, La Serra e 
Briccolina), Grinzane Cavour (Gustava e Garretti), La Morra (Roncaglie), Novello (Ravera) e, desde a safra 2015, o mais 
recentemente em Monforte (Mosconi). A localização dos vinhedos em diferentes áreas não foi uma escolha aleatória, 
mas determinada pela crença em combinar as distintas características de cada vinhedo e região para produzir vinhos 
que representam os estilos de cada terroir de denominação como um todo, ao invés de lotes individuais.

Corte de uvas: 100% Nebbiolo.

Notas de Degustação: : Tinto de cor rubi evoluindo para o granada, este clássico Barolo entrega no aroma um 
elegante toque balsâmico, evoluindo para uma sutil fruta de cereja madura, especiarias doces, alcaçuz, flores e frutas 
secas, cogumelos, couro, defumados, tostados (passa 36 meses em barrica) numa incrível complexidade. O paladar 
revela excelente estrutura e complexidade, confirmando os aromas, tudo com equilíbrio entre os taninos ainda presentes 
e já macios pela guarda de 16 anos do vinho, mostrando excelente qualidade e frescor da ótima acidez. Memorável 
persistência em boca.

Estimativa de Guarda: pronto para consumo. Creio que pode guardaria por mais 3 a 4 anos.

Reconhecimentos de críticos: Robert Parker - 96/100 I Wine Enthusiast - 97/100.

Notas de Harmonização: É um vinho que pede comida, como carne vermelha grelhada, cordeiro e carnes de caça, também vai bem com aves, embutidos e 
massas. Mas aqui nos surpreendeu servido com um levíssimo “Creme Brulée de Queijo Emental e Figos”.

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

Faixa de preço: Estelar

Trazido por amigos para uma Confraternização
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 O vinho pode não ser a bebida preferida da Rainha Elizabeth, mas um relatório de 2017 do Business Insider revelou que a monarca inglesa aprecia não um, não dois, 
não três, mas quatro coquetéis por dia.
 Pouco antes do almoço, a Rainha Elizabeth toma seu primeiro coquetel do dia, um “Gin e Dubonnet com uma rodela de limão e muito gelo”.
 Não era segredo que durante sua vida a Rainha-mãe de Elizabeth adorava seu “Gin e Dubonnet” diário feito com três partes de gin, sete partes de Dubonnet e um 
toque de limão. E de acordo com o livro, “Atrás do Trono: Uma História Doméstica da Casa Real Britânica”, de Adrian Tinniswood, a rainha-mãe teria “Gin e Dubonnet” antes 
do almoço, vinho com a refeição, um martini perfeitamente preparado antes do jantar e uma taça de champanhe durante ou após a refeição. Ela viveu até 101 anos, então 
ela deve ter feito algo certo.
 A Rainha Elizabeth não costuma revelar seus hábitos, mas é possível que ela costume beber pouco vinho ou só o bebe em eventos reais formais. Afinal, ela foi vista 
segurando uma taça de champagne em jantares oficiais com dignitários estrangeiros. Sua prima, Margaret Rhodes, também revelou que a monarca bebe champagne antes 
de dormir.
 Mas nem todas as esperanças estão perdidas para aqueles que desejam compartilhar uma bebida como a 
que Sua Majestade bebe, na medida em que encontrar o gin e o Dubonnet é relativamente fácil e a receita já está 
revelada (três partes de Dubonnet, sete partes de gin e um toque de limão).
 O Dubonnet é um aperitivo doce, levemente amargo, à base de vinho. É uma mistura de vinho fortificado, 
ervas e especiarias (incluindo uma pequena quantidade de quinino), com a fermentação sendo interrompida pelo 
acréscimo de álcool.
 Historicamente a bebida foi criada em 1846 por Joseph Dubonnet. Foi elaborada segundo uma receita 
secreta, a partir da uva tinta Grenache, da uva moscatel de Alexandria, e da uva Carignan… que formam uma 
união harmoniosa quando combinadas com o quinino.
 Conta a lenda que o Dubonnet se popularizou – como a maioria das bebidas – como uma espécie de remédio. 
O relato diz que o governo francês criou uma competição como forma de persuadir os membros da famosa Legião 
Estrangeira, que combatiam no Norte da África, a consumir o quinino, substância que combate malária porém tem 
um gosto muito amargo quando consumido sozinho. A gradação alcoólica varia entre 14,8% e 19%.
 A Rainha então equilibra seu dia durante o chá da tarde, onde ela toma um gole de uma bebida à base de 
ervas e se delicia com um doce, como uma fatia de torta ou bolo de biscoito de chocolate. Finalmente, ela termina 
o dia com um jantar leve e segue a regra de “sem amido” se estiver jantando sozinha. Ela então termina tudo com 
uma elegante taça de champagne antes de ir para a cama.
 Enquanto isso, a mãe da Rainha Elizabeth - nascida Elizabeth Ângela Marguerite Bowes-Lyon - desfrutou 
de um consumo “constante, e não excessivo” de álcool durante sua vida. A esposa do rei George IV começava com uma taça de “Dubonnet e Gin” antes do almoço, que 
geralmente era servido na sala de estar ou no jardim quando o tempo permitia em Clarence House, onde ela morou de 1953 a 2002. 
 Durante o almoço, a rainha-mãe bebia vinho com sua refeição. Antes do jantar, provava um ou dois martinis e bebia champanhe Veuve Clicquot enquanto comia. 
Tinha predileção por vinho tinto, especialmente claretes pesados (Bordeaux encorpados), que ela amava e chegava a compartilhar uma garrafa e meia se tivesse companhia 
no jantar.
 O padrão de bebidas da Rainha Mãe raramente variava. Ao meio-dia, ela tomava seu primeiro gole do dia - uma potente mistura de duas partes do vinho fortificado 
Dubonnet para uma parte de gin. Seguia-se vinho tinto com o almoço e, muito ocasionalmente, uma taça de porto para encerrar. Mais tarde, veio o ritual observado às 18h, 
considerado o primeiro horário aceitável para uma bebida à noite!
 A Rainha Mãe invariavelmente perguntava, se a “hora mágica” havia chegado e provava um martini. Depois de alguns desses, ela se sentava para jantar e beber uma 
ou duas taças de champagne rosê. 

A RAINHA ELIZABETH II E SEUS DRINKS
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 Mas o que se sabe da realeza inglesa e suas bebidas favoritas?

Princesa Diana - A princesa Diana não bebia muito, mas, quando o fazia, seu favorito era o Bellini de pêssego - uma mistura de Prosecco com suco de pêssego. Dizem que 
ela o bebeu na noite em que saiu furtivamente do Palácio de Kensington disfarçada de homem com o vocalista do Queen, Freddy Mercury. Seu destino - o famoso clube gay 
de Londres Vauxhall Tavern.

Rainha Elizabeth - Tal como a mãe, tal como a filha, a Rainha Elizabeth também adora um copo de gin e Dubonnet antes do almoço e às vezes antes de dormir. A rainha 
é frequentemente vista tomando uma taça de champagne em jantares oficiais, e dizem que ela às vezes também bebe uma taça antes de dormir. No entanto, ela foi ouvida 
no verão passado, enquanto visitava o Instituto Nacional de Botânica Agrícola, dizendo: “Eu não bebo vinho, mas ouvi dizer que é muito bom”.

Meghan Markle - A Duquesa de Sussex mencionou em seu antigo blog de estilo de vida, The Tig, que ela adora Tignanello, um vinho tinto italiano supertoscano. Diz-se 
que ela não gosta de nada melhor do que uma taça de vinho tinto no final do dia.

Os Príncipes - O príncipe William e Harry e o avô, o príncipe Philip, gostam de cerveja. Não é de se surpreender, já que os pints são tradicionalmente a bebida favorita 
dos britânicos. O príncipe Philip gosta do amargo de Boddingtons e o príncipe William foi visto engolindo Guinness e cervejas. Mas durante os dias de festa de Harry, seu 
coquetel favorito era o “Arca do Tesouro”, de acordo com a boate Mahiki. A bebida traz rum de coco, abacaxi e limão.

Kate Middleton - A duquesa de Cambridge foi vista bebendo Guinness como sua cerveja preferida quando sai com seu marido, o príncipe William, mas fontes dizem que 
Kate gosta de coquetéis e vinho. Durante uma visita à Mission Hill Winery em British Columbia em 2012, ela revelou que em casa ela normalmente bebe Merlot. E seus 
coquetéis favoritos são aqueles que apresentam seu uísque favorito, Jack Daniels. Diz-se que os membros da realeza mais jovens frequentam ocasionalmente o Boujis, um 
bar perto de sua casa em Kensington, onde ela pede “Crack Baby”, um coquetel de vodca, suco de maracujá e champagne, segundo fontes.

Príncipe Charles - O Prince de Gales aprecia o uísque de single malte, Laphroaig, que é da ilha escocesa de Islay. Ele adora tanto que há uma edição especial de barril 
único engarrafada para Highgrove House, a casa do Príncipe Charles.

Camilla, Duquesa da Cornualha - Embora a Duquesa da Cornualha seja presidente da Vineyard Association do Reino Unido, ela admite que gosta de vinhos franceses. 
Seu pai estava no negócio de vinhos e ela cresceu bebendo vinhos.

 Quando a Rainha Elizabeth II celebrou seu jubileu de safira, marcando 65 anos no trono, uma ocasião que naturalmente exigia o lançamento de um novo retrato 
oficial real, uma salva de armas em Green Park, Londres, e o som de sinos tocando na Abadia de Westminster paras celebrar a datam faltava um elemento.
 No entanto, embora muitos de nós agora nos consideremos especialistas reais depois de assistir a série The Crown, parece que a monarca que reina há mais tempo 
na Grã-Bretanha ainda é capaz de nos surpreender, já que a Rainha vem produzindo seu próprio vinho espumante.
 O espumante real, apelidado de Windsor Vineyard Sparkling Wine, tornou-se realidade graças ao varejista britânico Laithwaite’s Wine, que construiu um vinhedo em 
Windsor Great Park perto da residência do Castelo de Windsor em 2011. Após vários anos esperando pacientemente pelo crescimento das vinhas e as uvas para fermentar 
e misturar, a primeira colheita ocorreu em 2013, e as 3.000 garrafas produzidas (todas as variedades de Champagne que incluem Pinot Meunier, Chardonnay e Pinot Noir, 
estavam alia presentes) finalmente chegaram às prateleiras e esgotou rapidamente.
 Sem surpresa, os colecionadores já estão lutando para colocar as mãos em uma caixa de vinho espumante, independentemente de sua qualidade (uma vinha tão 
jovem significa que os vinhos continuarão a melhorando ao longo dos anos). Embora as garrafas fossem relativamente acessíveis para os padrões reais - eram vendidas 
como um conjunto festivo de três garrafas por £75 (US$ 94), pensou-se que seu valor poderia disparar. É impossível adivinhar quanto pode valer uma garrafa um dia - é o 
quanto alguém está disposto a pagar - mas tem todos os elogios certos, cultivados na propriedade da Rainha, a primeira safra. 

Marcas de vinhos e bebidas destiladas favoritas da família real
- Champagne Pol Roger Brut Réserve NV “White Foil” ...
- Nyetimber Classic Cuvee. ...
- Dubonnet. ...
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- Gin seco do Palácio de Buckingham. ...
- Marchesi Antinori Tignanello 2017. ...
- Laphroaig 10 anos de idade Islay Single Malt Scotch Whisky. ...
- Highgrove Organic Single Malt Scotch Whisky.
- Casamigos Blanco Tequila
- Ramazzotti Sambuca
- Guinness Draught

 A Rainha Elizabeth não é a primeira monarca a exibir uma inclinação para o vinho - em 2008, uma fonte de vinho do século 16 pertencente a Henrique VIII foi 
descoberta no Palácio de Hampton Court (ele também mantinha uma adega em Whitehall em Londres) - mas ela é a primeira a realmente produzir vinho que o resto de nós 
possa beber.
 E se você não pode se dar ao luxo de abocanhar uma garrafa em um leilão, não tenha medo: um segundo lote está a caminho e há planos em andamento para 
produzir 20.000 garrafas do Vinho Espumante Windsor Vineyard anualmente - o momento perfeito se você estiver planejando para levantar uma taça para o 70º Jubileu da 
Rainha em 2022 !!! 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

“RIBERA DEL DUERO VAI SAIR DA MESMICE” - JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO – 26/11/2021

 Novos investimentos começam a mudar quadro da região espanhola. 
 Desde 2014, quando estive na celebração do sesquicentenário do Vega Sicilia, eu não visitava a (demasiadamente?) prestigiada região de Ribera del Duero. Aproveitei 
aquela ocasião para visitar uma série de outras vinícolas e foi decepcionante. Só me interessei em voltar quando provei o Domínio del Águila, em Portugal, cerca de três anos 
atrás, pelas mãos de Guilherme Corrêa, na época sócio de um restaurante em Lisboa e que também importava vinhos de fora, negócio que o fez largar o posto de diretor-
técnico da Decanter no Brasil e se mudar de vez para a terrinha. Animado com a expectativa que sinalizava novos ares, voltei à região agora em outubro com o objetivo de 
conhecer de perto o responsável- com todos os méritos, é o tema central da próxima coluna.
 O Vega Sicilia carregou praticamente sozinho, por boa parte do séc. XX, a responsabilidade de representar Ribera del Duero. A rigor, impedir até mesmo que a 
vitivinicultura local não desaparecesse, já que até meados dos anos 60, muitos vinhedos estavam sendo arrancados para o plantio de outras culturas então mais rentáveis. 
O prestígio internacional do Vega Sicilia - e o nível de qualidade que ovinho ali atingia - serviu para que alguns produtores ganhassem confiança suficiente para pressionar 
as autoridades espanholas no sentido de alçar a região à categoria de Denominação de Origem, o que permitiria atrair investimentos e a atenção dos consumidores. 
 A virada ocorreria alguns anos depois que a D.O. foi instituída, em 1982, tendo como grande responsável o influente - já naquela época – crítico americano Robert 
Parker, que, ao degustar o Pesquera Janus Gran Reserva 1982, o considerou “o Petrus espanhol” e lhe concedeu 98 pontos. Em pouco tempo uma leva de novos vinhedos 
e bodegas foram surgindo, ensejando vinhos de estilos e qualidades distintos, sem uma linha definida que pudesse caracterizar um padrão “Ribera del Duero”.
 A busca por potência e concentração levava a extrações excessivas com uma uva que. proveniente de vinhas novas, com clones de tempranillos de fora, ainda não 
adaptados às condições locais, não tinha aptidões para tanto. Ao procurar esses extremos, cai-se na sobrematuração, que aporta notas passificadas. No que diz respeito à 
madeira, em muitos vinhos faltava harmonia e integração da fruta com o conjunto, e os taninos secos da barrica se faziam excessivamente presentes.
 Robert Parker iria se redimir algum tempo depois ao acertar na avaliação do Pingus, este sim um grande vinho, que emplacou e é um dos vinhos mais caros da 
Espanha, com preços que ultrapassam € 800 a garrafa... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-novos-investimentos-
tiram-ribera-del-duero-da-mesmice.ghtml

“O MELHOR DOS VINHOS NATURAIS” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - LE VIN FILOSOFIA – 26/11/2021

 Relação de vinhos para o Black Friday, há brancos, tintos e espumantes para todos os gostos e bolsos.
 Confira os destaques, com dicas de rótulos, da última edição da Feira Naturebas, principal evento dos vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais no Brasil.
 No Brasil (e na maioria dos países) não há uma legislação sobre o vinho natural. Na França, o esboço deste princípio está definido em “vin méthode nature”, conceito 
reconhecido apenas no ano passado, que prevê diretrizes como colheita manual, cultivo orgânico do vinhedo, uso apenas de leveduras indígenas, proibição de adição de 
ácidos, açúcar, taninos etc; e veto aos procedimentos físicos intervencionistas, como filtragem, por exemplo... Leia a reportagem completa em: https://paladar.estadao.
com.br/noticias/bebida,o-melhor-dos-vinhos-naturais,70003908546

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-novos-investimentos-tiram-ribera-del-duero-da-mesmice.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-novos-investimentos-tiram-ribera-del-duero-da-mesmice.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,o-melhor-dos-vinhos-naturais,70003908546
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,o-melhor-dos-vinhos-naturais,70003908546
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“VISITA AO CHATEAU HAUT-BRION” - MARCELO COPELLO
SITE PRÓPRIO – 22/11/2021

 Os Châteaux Haut-Brion e La Mission Haut-Brion são vizinhos e, desde 1983, pertencem ao mesmo grupo. Fiz uma visita aos dois châteaux mais prestigiosos de 
Pessac-Léognan, sub-região de Bordeaux, que fica na região metropolitana da cidade.
 O Château Haut-Brion (CHB) é para muitos especialistas o melhor dentre todos os vinhos de Bordeaux. Para alguns como Robert Parker, trata-se simplesmente do 
maior vinho do mundo… O Haut-Brion é o veterano e o menor dos Premier Crus Classés de 1855. A menção mais antiga à existência de vinhas na propriedade onde hoje 
está o Chãteau data de 1423. O castelo propriamente dito só viria a ser construído, no entanto, em 1550, por Jean de Pontac.
 De uma antiga linhagem de comerciantes de vinhos, Pontac viveu nada menos que 101 anos. Naquela época os vinhos eram mais conhecidos pelo nome de seus 
donos, no caso o CHB era chamado simplesmente “vin de Pontac”. Aos poucos o nome do Château tomou o lugar do nome de seu produtor e a noção de “Cru” foi sendo 
criada. A primeira menção escrita ao vinho do CHB data de 1663, nos diários de Samuel Pepys, membro do parlamento inglês. A família Pontac possuía uma taverna em 
Londres, chamada “Royal Oak Tavern”, onde ofereciam seus vinhos. Após visitar o local Pepys escreveu: “there I drank a sort of French wine called Ho-Bryan which hath a 
good and most particular taste which I never before encountered”.
Os múltiplos donos do Château ao longo da história - A família Pontac controlou o CHB entre 1550 e 1746, quando outra família de comerciantes de vinhos, Lumel, 
comprou a propriedade. Em 1801 o CHB mudaria de dono de novo, desta vez passando para um ministro de Napoleão, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, que usou 
mais o vinho com fins políticos e logo se desfez da propriedade. Após um período em que pertenceu a um banqueiro (entre 1804 a 1836), o CHB voltou a seus dias de glória 
pelas mãos da família Larrieu. Joseph-Eugène Larrieu muito fez pelo Château e foi premiado com a classificação como Premier Crus Classés em 1855. Após novo período 
em posse de um banco (entre 1922-1923), o CHB teve um dono com fama de excêntrico, André Gibert, que tentou doar a propriedade para a comunidade de Bordeaux 
sem sucesso e acabou vendendo ao banqueiro americano Clarence Dillon em 1935 pela módica quantia de 2,3 milhões de francos.
 Dillon era um apaixonado por vinhos de muito bom gosto, já que se Château predileto era o Haut-Brion. A família Dillon ainda é a dona o CHB. Joan Dillon, ex-
princesa de Luxemburgo e Duquesa de Mouchy administrou o Château de 1975 até 1 de agosto de 2008, quando seu filho Príncipe Robert de Luxemburgo assumiu a 
presidência da Domaine Clarence Dillon (empresa que controla algumas propriedades bordalesas, incluindo o CHB).
O Château hoje - O CHB possui 43 hectares de vinhedos, com idade média das vinhas de 36 anos. A densidade de plantio é de 8 mil vinhas por hectare. A área é ocupada 
45% por Cabernet Sauvignon, 37% por Merlot e 18% Cabernet Franc. A produção varia de 216.000 a 234.000 garrafas/ano do vinho principal (Château Haut-Brion). O 
Château também elabora ao ano cerca de 50 mil garrafas de um segundo vinho, o Le Clarence de Haut-Brion (que até a safra 2006 chamou-se Bahans Haut-Brion). Outro 
vinho de grande prestígio do Château é o Château Haut-Brion Blanc, tido como o melhor vinho branco de Bordeaux e um dos maiores do mundo.  A propriedade ainda 
produz um 2º rótulo branco, chamado La Clarté de Haut-Brion (que até a safra 2007 chamou-se Les Plantiers du Haut Brion).
O terroir do Haut-Brion - Formado por duas colinas os vinhedos do CHB estão a 12-15 metros acima do leito de dois córregos, o Peugue e o Ars. Os solos são de origem 
terciária, formados por cascalho, areia e argila. No passado este solo foi parte dos montes Pirineus e hoje uma camada de pedras de quartzo de 1-3 cm foi coberta por 
pedras maiores, de 6-8 cm e de 10-12 cm. Ao nível da superfície o solo é de cascalho arenoso cinza, com pedaços de quartzo. O subsolo guarda uma maior concentração 
de argila avermelhada, responsável pela retenção de água e obrigado às raízes a se aprofundarem. 
A elaboração do vinho - A elaboração do Château Haut-Brion é cuidadosa, mas... Leia a reportagem completa em: https://www.marcelocopello.com/post/marcelo-
copello-visita-o-chateau-haut-brion

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.marcelocopello.com/post/marcelo-copello-visita-o-chateau-haut-brion
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“FIZZ FESTIVAL 2021” - JANCIS ROBINSON
SITE PRÓPRIO – 27/11/2021

 Céus, precisamos de alegria e convivência no momento - e o que mais traz alegria e convívio do que uma taça cheia de borbulhas?
 Esta é uma seleção de vinhos espumantes altamente recomendados com preços de
pechinchas sérias a champagnes dos endereços mais admirados que eu acho que estão aparecendo melhor neste momento. Uma categoria de champagne está faltando 
este ano: aqueles produzidos em pequena escala em propriedades individuais, vinhos geralmente conhecidos como ‘champanhes de produtores’ em oposição aos das 
grandes casas. 
Os produtores foram incomodados pelos rígidos limites oficiais de produção da safra de 2020. A cada ano, as autoridades decretam quanto vinho base para champagne 
pode ser feito e a suspeita é que o máximo permitido foi muito reduzido pela necessidade de regular os estoques das grandes casas. Mas se aplicava até mesmo aos 
produtores mais bem-sucedidos também, e a minúscula colheita de 2021 reduziu ainda mais o que está em suas adegas. Planejando com antecedência, eles têm, portanto, 
limitado as alocações à sua base de clientes geralmente leais e, infelizmente, pude provar muito, muito menos exemplos do que o normal.
 A maioria desses vinhos tem 12 ou 12,5%, então citei os níveis de álcool apenas quando muito diferentes disso. Eu dei preços para garrafas individuais, mas não se 
esqueça de que, como acontece com vinhos tranquilos, muitos varejistas, notadamente Majestic e Laithwaites no Reino Unido, oferecem reduções substanciais para aqueles 
preparados para comprar pelo menos seis garrafas, que podem frequentemente ser misturadas.
 Outra dica para quem mora no Reino Unido. Uma das melhores seleções de champagnes pode ser encontrada no The Whiskey Exchange. The Finest Bubble também 
é, e talvez mais previsível, focado em champagne, com muitas safras diferentes à sua disposição, e pode organizar entrega imediata em Londres.
A Lista:
Cuvée Royale, Brut NV Crémant de Limoux - Vinho de grande valor - mesmo com preço integral - feito pelo método tradicional também usado em Champagne. Não 
tão seco, mas certamente não doce. É até bastante persistente! £ 9,49 (reduzido de £ 12,75 de 1 a 29 de dezembro) Waitrose
Prestige, Brut NV Cava - Prosecco pode ter se tornado muito mais popular do que Cava, mas Cava é feito muito mais elaborado do que Prosecco e este vinho, de Freixenet, 
é um sucesso absoluto (e muito melhor do que o Cava básico da M&S por apenas £ 7). Não é totalmente seco, mas não é um produto industrial - envelheceu sobre as borras 
por 18 meses - e deixa o paladar devidamente atualizado. £ 10 Marks & Spencer
Lubanzi, Sparkling Rosé NV Swartland 11% - Lubanzi é um admirável projeto sul-africano que faz o possível para proteger seu ambiente natural e social. Isso é pura 
diversão e repleto de frutas sedutoras seladas com uma tampa em coroa e rotuladas com um senso de humor criativo. Isso seria tão fácil de amar como aperitivo. £ 13,49 
MJ Wine Cellars ou £ 3,95 por lata de 25 cl The Wine Society
Dom des Aubuisières, Brut NV Vouvray - O espumante Vouvray é um dos tesouros subestimados do mundo do vinho e pode envelhecer soberbamente. Feito em carvalho 
velho, a mistura de Chenin Blanc de Bernard Fouquet é principalmente de 2018 com 15% de 2017. Nariz de maçã assada realmente apetitoso com bolhas muito finas e um 
toque lindo de toffee no final. Não tentando ser champagne. £ 15,45 Haynes Hanson & Clark
Caveau des Jacobins NV Crémant du Jura - Feito com o mais delicado dos toques das mesmas uvas do champanhe, mas com um leve sotaque alpino. Muito refrescante 
e bom, embora o rótulo grite Jura para que ninguém se iluda pensando que é champagne. £ 17,99 Vinho Majestic
Dom Taille aux Loups, Triplo Zéro NV Montlouis - Jacky Blot é um gênio e se orgulha de obter um vinho muito mais seco do que a maioria dos champagnes de suas 
antigas vinhas Chenin Blanc no Vale do Loire. Isso envelhece muito bem, então valeria a pena comprar em grande quantidade. Os preços do vinho não estão caindo. £ 
21,95 Vin Cognito, Vinho Vinificado
Bolney, Blanc de Blancs NV Inglaterra - Eu preferia este vinho sofisticado e bem-feito dos melhores lotes de Chardonnay desta propriedade bem estabelecida de Sussex, 
com suas notas de maçã madura, ao champagne Blanc de Noirs da Waitrose (que é, reconhecidamente, mais barato). £ 24,99 (reduzido de £ 29,99 em dezembro) Waitrose
Domaine Mann, Brut Nature 2017 Crémant d’Alsace 13,5% - Sébastien Mann, última geração nesta quinta biodinâmica, internou-se numa das mais admiradas 
pequenas casas produtoras de champagne Vouette & Sorbée e dá para ver. Uma mistura de Auxerrois, Chardonnay e Pinot Noir foi envelhecida por 30 meses em borras 
para resultar em alguns sabores intensos e um nível de sofisticação real. £ 26 .
Delacourt, Blanc de Blancs Brut 2012 Champagne... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/festive-fizz-2021
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“CHAMPAGNE BOA É A VERDADE NA TAÇA” - LUIZ HORTA
SITE PRÓPRIO - 18/05/2020

  
 Uma adorável surpresa conhecer os champagnes de tão renomado nome, os Rothschild, solidamente fincados na história dos grandes vinhos de Bordeaux, que se 
uniram (os três ramos da família) para produzir uma bebida em comum fora de seu terroir de conforto.
 E que belo resultado! Provei o brut com grande prazer, tem corpo, perlage (a “perolagem”, o fino fio de borbulhas que sobem pela taça), uma presença ampla na 
boca e é longo, deixando um gostoso sabor do clássico brioché, aquele sabor e aroma inconfundiveis dos bons champagnes, de pão recém assado. Bela companhia para 
entradas frias. Era o prenúncio do que estava por vir.
 O rosé (confesso, sou pouco fã de champagne rosé, sempre encontro um traço de amargo final na maioria) foi outra surpresa, a presença da Pinot Noir cumpriu 
seu papel de dar cor sem, no entanto, trazer o tal amargo dos taninos das cascas (é delas que saem os pigmentos para a cor, no caso da Barons de Rothschild um pálido 
salmonado muito bonito. Bebe-se com o olhar também). Foi a perfeição com um menu de comida japonesa que encomendei para acompanhar a bebida à minha chef 
favorita, Telma Shiraishi, do Aizomê, que pensou um menu para a bebida. Quem pensa que comida japonesa se consome só com saquê ou com cerveja, está perdendo 
um mundo de prazeres. Todos aqueles sabores que beliscam e sopram da verdadeira maestria na comida nipônica se casam como harmonias das esferas nesta dupla: 
champagne e sashimi, champagne e os tons suaves do yuzu, champagne e o lombo com misô de castanhas portuguesas. Queria fixar no tempo este encontro, restou a foto.
Estou lendo o livro “Nagori” da escritora japonesa radicada na França, Ryoko Sekiguichi. Nagori é um conceito lindo, a nostalgia que nos invade quando comemos o que 
sabemos ser o final, uma fruta que sairá de estação, um último gole de algo sublime. É, como todo conceito japonês, complexo e melancólico, a sabedoria de uma leve 
tristeza antecipada. Comi meu banquete japonês com o rosé Barons de Rothschild, pleno de nagori.
 Mas, o melhor estava por vir, o Blanc des Blancs, onde a verdade de Champagne se mostra, na expressão pura da Chardonnay daquele solo privilegiado. É mineral, 
intenso, aromático e generoso no paladar, fazendo que um gole peça outro e outro…acompanhei com queijos de várias origens, quanto mais fresco e lácteo, mais o líquido 
aparecia. Uma perfeição, belo manejo dos componentes que fazem um grande Champagne. a arte do maître de chai, o homem cujo talento alquímico consegue, na mistura 
de diversos champagnes, produzir o equilíbrio, a felicidade e a poesia... Leia a reportagem completa em: https://luiz-horta.com/
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

NOVO ESTUDO REVELA QUE VINHOS SEM ENXOFRE TAMBÉM PODEM CAUSAR DORES DE CABEÇA
 Nenhum sulfito aumenta a proporção de aminas biogênicas no vinho. A alegação de que vinhos naturais sem sulfitos adicionados não podem causar 
dores de cabeça é contestada por um novo estudo. Em um artigo de pesquisa, Sophie Parker-Thomson MW da Nova Zelândia prova que os vinhos aos quais 
nenhum enxofre foi adicionado antes da fermentação contêm níveis mais elevados de aminas biogênicas. O mais conhecido deles é a histamina. Está provado 
que especialmente as aminas biogênicas, que também são encontradas em muitos alimentos fermentados, causam dores de cabeça em pessoas sensíveis.
 O estudo implica que a adição de enxofre na verdade reduz o risco de efeitos negativos - e não o aumenta. Portanto, contradiz a afirmação de que os 
vinhos naturais são mais digeríveis sem adição de enxofre. Sophie Parker-Thomson MW aponta em seu artigo que mesmo pequenas quantidades de dióxido de 
enxofre (pelo menos 30 mg / L) adicionadas ao mosto antes da fermentação reduzem significativamente os efeitos negativos das aminas biogênicas sem afetar 
a fermentação do mosto ou a fermentação espontânea... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/new-study-natural-wines-without-sulphur-
can-also-cause-headaches-no-sulphite-increases-the-proportion-of-biogenic-amines-in-the-wine  (Fonte – wein.plus – 25/11/2021).

D.O. PENEDÉS QUER SE CONVERTER COMPLETAMENTE AO CULTIVO ORGÂNICO 
 A associação da denominação espanhola DO Penedès adotou um roteiro de sustentabilidade abrangente para os próximos anos. Com as novas regras, as 
adegas da região vitivinícola catalã comprometem-se a cultivar todas as vinhas de forma orgânica até 2025. Esta etapa está em consonância com a DO Cava, 
que recentemente decidiu produzir todas as uvas para os vinhos da categoria superior Cava de Guarda Superior de vinhas certificadas organicamente até 2025. 
É um calendário ambicioso - mas a presidente do DO Penedès, Joan Huguet, está otimista. Atualmente, cerca de 60 por cento dos vinhedos já estão certificados 
e “o apoio dos produtores é muito grande”, diz Huguet. Além disso, os produtores buscam o status DOQ, o topo da classificação de vinhos espanhóis. Até 
agora, isso está reservado para as duas denominações DOC Rioja e DOQ Priorat.... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/do-penedes-wants-
to-convert-completely-to-organic-cultivation-catalan-association-adopts-ambitious-rules-for-the-appellation (Fonte – wein.plus – 25/11/2021)

LIV-EX: OS CLÁSSICOS VOLTAM AO RANKING DAS MARCAS DE VINHOS FINOS MAIS FORTES. O POWER 100 MOSTRA O RETORNO DOS CLÁSSICOS 
E A EXPANSÃO DO MERCADO
 O ranking Power 100 das marcas de vinho mais fortes compilado pela Liv-ex (London International Vintners Exchange) mostra um realinhamento do 
mercado global de vinhos finos. 
 A pandemia do Corona, protestos políticos em Hong Kong, disputas sobre tarifas comerciais e Brexit levaram a um retorno às marcas clássicas, que 
recuperaram importância. Os Bordeaux Premier Crus Lafite Rothschild, Mouton-Rothschild e Margaux, por exemplo, subiram de volta ao top 10. O Château 
Petrus voltou da 69ª para a sétima posição. 
 Domaine Leroy, da Borgonha, continua liderando a lista. Duas reentradas no top 10 também vêm de lá: Domaine Armand Rousseau em terceiro lugar e 
Romanée-Conti em quinto lugar. Os perdedores são, entre outros, Ornellaia e Penfolds. 
 No geral, marcas da Itália e dos EUA ganharam espaço, e o desenvolvimento do champagne também é positivo. 
 Duas vinícolas alemãs também estão listadas entre as 100 primeiras: Egon Müller (Mosel) em 84º lugar e, pela primeira vez, Klaus Peter Keller ***** 
(Rheinhessen) em 88º lugar
 A edição de 2021 do Liv-ex Power 100 mostra que o mercado de vinhos finos está se tornando mais diversificado. Em comparação com os doze meses 
anteriores, o número total de vinhos aumentou 35,6 por cento, para 11.839, e o número de produtores, 17,5 por cento, para 1.668. Os novos concorrentes 
também incluem as vinícolas Jos. Prüm, Willi Schaefer (ambas Mosel) e Forstmeister Geltz Zilliken **** (Saar) da Alemanha, bem como Moric (Burgenland) 
da Áustria... Leia mais em: https://magazine.wein.plus/news/liv-ex-classics-make-comeback-in-ranking-of-strongest-fine-wine-brands-liv-ex-
power-100-shows-return-of-the-classics-and-broadening-of-the-market (Fonte – wein.plus – 26/11/2021).

VINHO E CULTURA
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OS BRITÂNICOS FICARÃO SEM CHAMPAGNE NO NATAL?
 O problema não é específico do Reino Unido, impulsionado pela recuperação da atividade global, mas aí é ampliado pelo Brexit, o que dificulta o retorno 
dos trabalhadores europeus.
 O setor de vinhos e destilados de todo o Canal da Mancha está preocupado com a escassez de caminhoneiros no país, pedindo ao governo que aja para 
evitar o esvaziamento das gôndolas durante o feriado.
 O governo deve “tomar medidas urgentes”, afirma quarta-feira, 24 de novembro em comunicado da associação industrial WSTA, explicando que “os 
custos crescentes e o caos na cadeia de abastecimento estão atrasando as entregas de vinhos e destilados” e que as importações atualmente levam “até cinco 
vezes mais do que um ano atrás “.

 Em uma carta assinada por 49 empresas do setor, incluindo as filiais locais da Moët Hennessy e da Pernod Ricard, a associação de vinhos e destilados 
pede ao ministro dos Transportes, Grant Shapps, que aja “antes do Natal”.
 As encomendas que antes eram expedidas em dois a três dias “passaram a ter tempos de processamento de 15 dias” e os custos das transportadoras 
“aumentaram cerca de 7%”, continua a associação, enquanto os motoristas, cortejados pelas transportadoras, vêem aumentar os seus salários. O país está 
enfrentando uma crise na cadeia de abastecimento, alimentada principalmente pela falta de caminhoneiros.
 Um problema de abastecimento global - O problema não é específico do Reino Unido, impulsionado pela recuperação da atividade global, mas é ampliado 
pelo Brexit que dificulta o retorno dos trabalhadores europeus. O governo já anunciou diversas medidas para tentar solucionar a carência de caminhoneiros, 
como a aceleração da capacitação dos motoristas ou a criação de vistos temporários de trabalho para o setor.
 Mas o governo deve ir mais longe “para garantir que as empresas britânicas não trabalhem com as mãos amarradas nas costas durante a temporada 
de férias e depois”, insiste Miles Beale, presidente-executivo da WSTA, citado no relatório. A associação pede em particular ao Ministro dos Transportes que 
prorrogue o programa de vistos temporários, que deverá, em princípio, terminar em 28 de fevereiro, ou que facilite a entrega de mercadorias nos portos 
britânicos, atualmente saturados... Leia mais em: https://www.larvf.com/les-britanniques-manqueront-ils-de-champagne-a-noel,4777565.asp (Fonte 
– Revue du Vin de France com AFP – Redação – 24/11/2021).
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