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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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FOYE RESERVA CARMENERE 2020 – VALLE DEL MAULE - CHILE
 
 Foye é o nome Mapuche (tribo indígena que vivia no Sul do Chile e resistiu bravamente aos colonizadores 
espanhóis) da árvore de Canelo, que representa a mulher por seu poder de gerar a vida e renascimento. O vinho é 
produzido com uvas das vinhas da Família Bouchon, que estão localizados entre as encostas da Montanha Costeira e 
os terraços aluviais do Vale do Maule, uma das regiões mais tradicionais de produção do vinho no Chile. A região tem 
um clima temperado (tipo Mediterrâneo), produzindo vinhos frutados e altamente expressivos como resultado do verão 
quente e a drástica mudança de temperatura do dia para a noite resultando num elevado gradiente de temperatura. 
Apesar do termo Reserva, a ficha técnica não informa passagem por barrica de carvalho.

Corte de uvas: 100% Carménère.

Notas de Degustação: Vinho de cor rubi profundo. Aromas de boa intensidade de frutas escuras como cerejas, 
ameixas, sem o toque herbáceo comum de alguns Carménères chilenos. Tem notas sutis de especiarias, sendo um vinho 
leve, maturado em tanques de inox. Paladar frutado, com taninos macios, boa acidez, fácil de beber.

Reconhecimentos Internacionais: 90 Pts Robert Parker - 90 Pts Wine Spectator - 93 Pts Wine Enthusiast - 17,5 Pts 
Revista Grandes Escolhas

Estimativa de Guarda: pronto para consumo. A guarda recomendada pela vinícola é de no máximo 3 anos.

Notas de Harmonização: Ótimo para acompanhar carnes grelhadas, carnes assadas, massas com molho e pratos 
não condimentados, queijos mais leves. Acompanhou muito bem uma fraldinha grelhada servida com salada de legumes crus.

Serviço: servido entre 15 e 17º C, numa taça estilo Bordeaux.

Em BH – WINE – Rua Alvarenga Peixoto, 655 – Lourdes – Tel.: (31) 2527 9100
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 A eclosão da Revolução Francesa surpreendeu por sua magnitude Luís XVI e sua rainha Maria Antonieta. 
“Pão, pão! “Gritavam as mulheres nos portões do Palácio de Versalhes durante o dia 5 de outubro de 1789. 
Elas reclamavam da falta de alimentos e do alto preço do pão. Escassez de víveres, violência nos mercados 
e inflação galopante eram parte da realidade da população que chegava a gastar quase a metade de seus 
rendimentos para comprar... pão.
 No meio desta população também havia vários homens implorando por vinho. O motivo de tanta agitação 
popular foi o banquete oferecido, nos salões da Ópera, às tropas do regimento de Flandres convocadas para 
proteger o rei e sua família e permitir sua fuga em segurança.
 A angústia de ficar sem pão havia atingido seu ápice entre as pessoas àquela altura. Este fato foi corretamente 
transcrito nos livros didáticos da República, enquanto a necessidade do vinho voluntariamente permaneceu 
ausente. Esta queixa tornou-se ainda um refrão popular da tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. A 
origem deste descontentamento residiu principalmente na construção em 1787 de uma nova barreira fiscal 
para controlar a entrada e comércio de vinho em Paris, seguida de restrições ao fornecimento de vinhos e um 
aumento dos impostos. 
 Uma forte insatisfação e um sentimento de desigualdade foi sentido pelas pessoas comuns que não tinham 
acesso a água potável ou outros substitutos para suportar a dura vida do trabalho árduo e a pressão dos 
impostos cobrados. O vinho, no final do século XVIII era uma mercadoria necessária, quase vital para a 
população parisiense.   A água era escassa. A distribuição de água potável para todos não 

aconteceria até 1800 com a construção do Canal de Ourcq. O grande Lavoisier estimou em 1785 o consumo individual de 150 litros por ano para uma população global 
de 750.000 habitantes de Paris, e 350 litros para a ingestão anual de vinho por um homem adulto na cidade, ou seja, praticamente 1 litro por dia por habitante.
 Essa realidade estava longe das preocupações diárias de Luís XVI. Moderado consumidor de bebidas alcoólicas em comparação com seus ancestrais de prestígio, o 
rei não conseguia entender essa necessidade da população. As pessoas das classes menos privilegiadas recordavam dos jantares e ceias de Luís XIV e Maria Antonieta, que 
bebiam vinho tinto da Borgonha (Nuits-SaintGeorges), os vinhos de Amboise no Loire, de Orleans, da Ile-de-France e especialmente Champagne, para garantir as graças 
de Madame de Pompadour para Luis XVI e entreter Maria Antonieta e seus amigos da aristocracia. 
 Luis XVI era um fã de água, de uma vida saudável, conduzida por um racionalismo científico desenvolvido 
e aconselhado pelo grande navegador La Pérouse. Ele não permitia embarcar vinho ou conhaque em seus 
navios, mas sim farinha de malte e frutas diversas visando a boa alimentação e o combate ao escorbuto.
 No entanto, vários depoimentos confirmam o lugar de destaque dado ao champagne na mesa de 
jantar e festas no Palácio de Versalhes, Marly ou Trianon, onde Maria Antonieta jogava com amigos e assistia 
apresentações de pequenos grupos teatrais.
 Como rainha, Maria Antonieta ignorava as odiadas regras de etiqueta, passando a dedicar-se à 
diversão. Ela reuniu em torno de si um grupo de jovens nobres que jogavam milhões em cartas. Nas noites, 
ela participava de bailes de máscaras, mesas de jogos e festas de ceia muitas vezes acompanhada, enquanto 
o rei dormia, o que acabou gerando maledicências na corte.
 Jamais conseguiu falar o francês corretamente.  Recebeu aulas de teoria e solfejo, harpa e cravo. 
Frequentou o teatro e participou de salões intelectuais. Conviveu com filósofos, compositores, romancistas, 
teatrólogos. Mas jamais se livrou da imagem de mulher fútil. Venerada inicialmente pelo povo francês, que 
admirava sua beleza, passou a ser odiada ao combater as reformas econômicas e políticas imprescindíveis 

MARIA ANTONIETA E LUIS XVI E SEUS VINHOS – PARTE 1
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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para o país emergir da crise abissal. Os jornalistas panfletários e os mexeriqueiros afirmavam que ela reagiu aos clamores do 
povo faminto cunhando esta frase debochada: - “Se não têm pão, que comam brioches”. Pura lenda.
 A frase já tinha sido dita antes e duas vezes. Uma em 1660, pela princesa espanhola Maria Teresa, que se casou com o rei 
francês Luís XIV; outra, em 1751, pela Madame Sofia, filha de Luís XV, ao saber que seu irmão, o delfim Luís Fernando de França, 
fora cercado em Paris por uma multidão que gritava “pão, pão”.
 De acordo com o senso comum, Maria Antonieta detestava os pobres e agia de forma muito rígida. Entretanto, há quem 
diga o contrário: ela teria fundado lares para mães solteiras, visitava e dava alimentos a famílias pobres e, durante a fome de 
1787, vendeu talheres reais para comprar grãos aos necessitados. Além disso, lendas afirmam que ela teria auxiliado um produtor 
de vinho atingido por sua carruagem, pagando pelos cuidados médicos e ajudando sua família até que ele pudesse voltar ao 
trabalho. Uma informação pouco conhecida, entretanto, é que Maria Antonieta também foi mãe adotiva. Ela tomou para si uma 
das filhas de uma criada falecida e os três filhos órfãos de um porteiro de Versalhes. Aliás, o amor pelas crianças foi o que a 
impediu de fugir da França sozinha, quando teve a oportunidade, durante a Revolução Francesa. “Não teria nenhum prazer no 
mundo se os abandonasse”, teria dito ela na ocasião.
 Maria Antonieta gostava de champagne e sempre se lembrava das boas-vindas dadas para a futura rainha de França por 
Florens Louis Heidsieck, que veio a Versalhes para oferecer-lhe um litro de seu melhor vinho Champagne. Esse produtor austríaco 
de nascimento, às vezes cedia a Maria Antonieta o vinho típico da Alsácia de colheita tardia, que lembrava o Tokay húngaro, tão 
apreciado pelos ancestrais imperiais da rainha. 
 Na verdade, os vinhos favoritos da corte de Maria Antonieta eram os vinhos brancos da Borgonha, especialmente da Côte 
de Beaune, como Montrachet e Meursault. Em tinto, os vinhos preferidos eram os de Gevrey do produtor Morizot, Vougeot da 
propriedade de Bouhier, vinhos da propriedade de Louis Max em Nuits-Saint-Georges e os famosos príncipes de Conti com seus 
vinhos de Romanée. Comerciantes como Bouchard, Patriarche e Latour foram nomeados fornecedores oficiais da Corte (aliás, 
continuam sendo grandes nome até hoje!) 
 No Palácio de Versalhes em 1789, o serviço de vinhos à mesa foi reduzido a sua pior expressão por medida de economia. O 
“serviço francês”, que consistia em apresentar vários pratos simultaneamente para entradas, assados, sobremesas, petiscos (servidos a meio da ceia), frutas e doces, obrigava 
o serviçal a atender cada convidado um de cada vez a partir do Rei. O serviço da bebida era feito com uma jarra ou garrafa sem rótulo, simplesmente sendo servido um vinho 
para quem o pedisse, sem levar muito em conta os alimentos consumidos, ou seja, sem a menor preocupação com harmonização. Nenhuma garrafa ficava na mesa; copos 
e garrafas repousavam sobre aparadores ou mesas elevadas. 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

“UM VINHEDO PARA CHAMAR DE SEU” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 15/10/2021

 A ideia de investir em vinho remete, em geral, à decisão de montar uma adega cuidadosamente planejada e recheada com rótulos que tenham liquidez e potencial 
de envelhecimento. Além do prazer de degustá-los no futuro, compartilhando bons momentos com os amigos, existe a expectativa de construir um patrimônio com uma taxa 
de retorno compatível com outras opções de mercado - o chamado “custo de oportunidade”.
 Seja pela escassez de boas alternativas ou pela paixão e glamour associados ao mundo do vinho, o fato é que se observa uma mudança nesse senso comum: nos 
últimos tempos, muitos empresários começaram a se interessar também por projetos vitivinícolas, adquirindo propriedades no Brasil e no exterior. Contudo, para que o 
investimento não se transforme num processo interminável de injeção de recursos, é necessário bem mais que o simples desejo de se tornar um despreocupado “vigneron”. 
Sem abdicar dessas mesmas motivações, é preciso montar uma estrutura para que o negócio funcione e dê resultado.
 Foi sem pressa e tendo bem claro esses conceitos que o empresário Marcelo Lima iniciou sua empreitada no mundo do vinho, em 2011, com a compra da Quinta de 
Covela, uma belíssima propriedade na margem do rio Douro, em Portugal.
 “Num negócio como o do vinho, não interagir com as pessoas que trabalham na vinícola ia ficar um pouco artificial”, afirma Marcelo Lima
  ideia de investir no setor nasceu em 2007 e foi desenvolvida aos poucos, com o conhecimento sobre o assunto se aprofundando nas viagens por puro prazer com a 
família por regiões vinícolas. Ali se encaixava o jornalista inglês Tony Smith, a quem Lima conhecia desde o início da década de 2000, quando esse era correspondente do 
“The New York Times” em São Paulo e para cá havia retornado, depois de um tempo em Lisboa. Antes de focar mais em Portugal, a dupla até chegou a estudar propriedades 
no Uruguai e na Áustria, o primeiro pela proximidade e o segundo por indicação do próprio Smith, que havia morado em Viena como correspondente da agência de notícias 
Associated Press.
 As duas opções foram abandonadas, de certa forma pela pouca viabilidade comercial - “os vinhos uruguaios não têm muita reputação, e o mercado doméstico é 
pequeno” -, mas, também, por considerarem que entrar num negócio novo já era um desafio bastante grande, mais ainda num país estranho - profissionalmente, entre idas 
e vindas, Tony Smith morou na Terrinha durante 12 anos e conhecia muita gente.
 Comparado a outros lugares, Portugal seria um país menos reativo a investimentos desse gênero, segundo o empresário brasileiro. “Além do mais, há a questão do 
idioma; num negócio como o do vinho, não interagir com as pessoas que trabalham na vinícola ia ficar um pouco artificial. Há todo um envolvimento, uma interação.”
 A primeira investida foi numa vinícola situada junto ao Douro, um pouco mais rio abaixo, já na Denominação Vinhos Verdes, a Quinta de Covela, propriedade histórica 
cujas origens remetem ao século XVI e chegou a pertencer ao cineasta Manoel de Oliveira, que por décadas passou temporadas por lá... Leia a reportagem completa em: 
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-os-investidores-brasileiros-que-voltaram-a-portugal-para-abrir-um-vinhedo-sembarreira.ghtml

“QUANDO O VINHO NÃO TEM UM ENÓLOGO” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - LE VIN FILOSOFIA – 12/10/2021

 World Wine traz para o Brasil rótulos elaborados pelo chileno Pedro Parra, especialista em terroir, mas sem formação universitária da profissão.
 Os melhores vinhos do mundo não são feitos por enólogos. Foi esta afirmação – polêmica, talvez – que levou o chileno Pedro Parra, um dos maiores especialistas 
em terroir, a decidir elaborar seus próprios vinhos. A frase lhe foi dita pelo italiano Alberto Antonini, por ironia, um dos grandes enólogos consultores da atualidade, como 
incentivo para que Parra criasse seus próprios vinhos... Leia a reportagem completa em: https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,quando-o-vinho-nao-tem-
um-enologo,70003865634

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-os-investidores-brasileiros-que-voltaram-a-portugal-para-abrir-um-vinhedo-sembarreira.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,quando-o-vinho-nao-tem-um-enologo,70003865634
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,quando-o-vinho-nao-tem-um-enologo,70003865634
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“VINHOS MAIS CAROS: PREPARE O BOLSO PARA A NOVA SAFRA DE 
RÓTULOS EUROPEUS”  - RODRIGO HORA E RODRIGO LANARI

EXAME - 13/10/2021
 
 Os produtores de vinho da Europa enfrentam o que os analistas chamam de “tempestade perfeita”, cujos efeitos serão sentidos em breve pelos consumidores 
brasileiros. 
 Depois de perder a liderança global na produção de vinhos para a Itália em 2016, a França deve ser ultrapassada também pela Espanha como resultado da safra 
2021. Líderes globais na produção de vinho, França e Itália tiveram em 2021 uma das piores safras da história recente, marcada por temperaturas negativas e geadas em 
plena primavera, seguidas de chuvas intensas no verão. Como resultado, a produção de vinhos franceses e italianos sofreu queda substancial, que somada às restrições de 
logísticas da pandemia, trará um aumento certo aos preços destes rótulos no Brasil – desde os mais econômicos, até os mais exclusivos.
 De acordo Jean-Charles Godard, francês radicado no Brasil e responsável pelas importações do grupo varejista mineiro Super Nosso, o aumento de preço nos vinhos 
franceses e italianos deve ser sentido em 2022. “A situação já era complicada com a pandemia e a desvalorização do real, que estão pressionando os custos de importação 
em todas as origens”, comenta ele.
 “Agora com uma perda enorme de produção na França e em outros países da Europa, esta pressão aumenta, principalmente para os vinhos mais econômicos, em 
que uma variação pequena de custo já traz uma diferença perceptível no preço que chega ao consumidor”, afirma.
 A presidente do grupo World Wine/La Pastina, Juliana La Pastina, traz o mesmo prognóstico. Responsável por uma parcela significativa das importações de vinhos 
europeus ao Brasil, Juliana conta que o reajuste de preços já foi anunciado por alguns produtores. “Ainda não sabemos exatamente quanto, mas é certo que teremos algum 
aumento para vinhos europeus que chegarão ao nosso mercado em 2022”, afirma.
 Juliana acrescenta que a importação de vinhos mais exclusivos está complicada: “conseguimos garantir a nossa importação de Champanhe, mas sabemos que 
algumas empresas não tiveram o mesmo êxito”.
 Umas das safras mais difíceis da história - Depois de perder a liderança global na produção de vinhos para a Itália em 2016, a França deve ser ultrapassada também 
pela Espanha como resultado da safra 2021. O Ministério da Agricultura francês contabiliza uma queda de 29% na produção de vinho em relação a 2020. Com um total 
de 33 bilhões de litros, esta é uma das piores temporadas produtivas desde 1945 e os danos são estimados em 2 bilhões de euros para produtores de diversas regiões, 
incluindo Champanhe, Bordeaux, Borgonha, Rhône, Loire, Provence e Languedoc.
 Os problemas começaram em março, com a chamada “falsa primavera”: ondas de calor ao final do inverno que estimularam a brotação precoce das vinhas. Em abril, 
vieram as temperaturas negativas acompanhadas de geadas, que instigaram os produtores a acender fogueiras em meio às vinhas na tentativa de mantê-las aquecidas. Em 
junho e julho, algumas regiões foram atingidas pelas torrentes de chuva, que provocaram a proliferação de doenças fúngicas nos vinhedos.
 Como observa Jean-Baptiste Bourotte-Audy, proprietário das vinícolas bordalesas Clos du Clocher a Château Bonalgue e experiente negociant da região, os invernos 
franceses têm sido mais quentes na última década de aquecimento global, o que antecipa a brotação das vinhas no mês de março, antes do início da primavera. Entretanto, 
o risco de geada permanece até maio – o que se concretizou em abril deste ano e devastou entre 20 e 70% da produção nas principais regiões do país.
 “Em Bordeaux, esta é a segunda geada severa que temos em 5 anos; antes de 2017, a última ocorreu em 1991”, conta Jean-Baptiste. “Então, sim, é um problema que 
está acontecendo com mais frequência do que o usual em toda a França”. Segundo ele, o que diferenciou a safra 2021 dos últimos anos foi a elevada umidade durante a 
primavera e persistência das chuvas até agosto, o que dificultou o controle de doenças fúngicas. “Nos últimos dois anos tivemos verões quentes e secos, o que não aconteceu 
em 2021 e prejudicou muito a colheita”, detalha.
 As geadas também atingiram o Norte e Centro da Itália, incluindo áreas produtoras no Piemonte, Vêneto, Emilia-Romagna e Toscana, o que gerou uma queda 
estimada em 9% na produção total do país de acordo com entidades agrícolas italianas. Na Alemanha, as chuvas de verão causaram enchentes no vale do rio Ahr, que 
destruíram vinhedos e causaram um prejuízo de cerca de 450 milhões de euros aos produtores locais. Mesmo na Espanha, onde não se observou os mesmos problemas 
climáticos, a atual safra registou queda de mais de 10% em relação a 2020.
Pandemia complementa tempestade perfeita - As intempéries climáticas vieram se somar a uma série de restrições causadas pela pandemia do coronavírus. A começar 
pela escassez global de containers, que provocou um aumento drástico nos custos de logística e no tempo de espera para o transporte marítimo de mercadorias em todo 
o mundo. Segundo um levantamento da revista The Economist, o frete para um container de 40 pés, que antes da pandemia custava menos de 2 mil dólares no mercado 
spot, chegou a ultrapassar os 10 mil dólares em 2021.
 Consequentemente, diversos setores enfrentam o encarecimento e a falta de matéria prima essencial como madeira, papel, metal e vidro... Leia a reportagem 
completa em: https://exame.com/casual/vinhos-mais-caros-prepare-o-bolso-para-a-nova-safra-de-vinhos-europeus/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://exame.com/casual/vinhos-mais-caros-prepare-o-bolso-para-a-nova-safra-de-vinhos-europeus/
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“BUSCANDO FRESCOR NO HEMISFÉRIO SUL”  - JANCIS ROBINSON
SITE PRÓPRIO - 16/10/2021

  
 Há algo arquetípico sobre Paris e Sancerre. Eu associo taças de Sancerre pálido, seco, ácido e mineral com sentar em um bistrô ou em uma calçada na Cidade da 
Luz. Então, recentemente, quando tive a chance de um almoço em um dia ensolarado em Paris entre os trens, uma garrafa de Sancerre 2019 da Vacheron me sugeriu.
 Mas este vinho, de um dos produtores mais admirados da denominação, não era ácido e mineral. Era nitidamente rechonchudo. A fruta Sauvignon Blanc estava 
claramente tão madura que era preciso procurar muito pelo aroma revigorante e acidez refrescante da marca registrada do vinho. Na taça estava o efeito da mudança 
climática. Os últimos verões no Loire têm sido tão quentes que as uvas atingiram níveis recordes de maturação e, portanto, têm relativamente pouco acidez.
 Tenho notado o mesmo fenômeno em quase todos os jovens Sauvignons do Loire recentemente: vinhos como Pouilly-Fumé, Menetou-Salon, Reuilly e os vinhos 
brancos da Touraine. (Como em outros lugares, este ano, 2021, marca o fim da onda de calor, mas os vinhos não serão lançados até o próximo ano e provavelmente serão 
relativamente escassos.)
 Então, se você gosta que seu Sauvignon seja seco e ácido em vez de rico, onde você deveria procurar? Alguns bons exemplos são feitos em todo o mundo - 
notavelmente em Bordeaux, Styria na Áustria, o Pfalz na Alemanha e na costa do Chile - mas a Nova Zelândia, cujo clima frio produz vinhos caracterizados por uma acidez 
relativamente alta, é uma fonte óbvia. Até porque 85% das exportações de vinho de grande sucesso do país são Sauvignon Blanc. (Parece que o vinho pode sair da Nova 
Zelândia, mesmo que poucos humanos o façam atualmente.)
 Houve um tempo em que todos os Sauvignons Blancs da Nova Zelândia pareciam ter o mesmo gosto - quase violentamente pungente com alguma doçura óbvia - 
mas um trabalho considerável por parte dos melhores produtores foi feito para refinar o vinho mais popular do país e alguns exemplos devem servir para quem procura 
isso - vinhos secos e minerais que podem lembrá-los mais de Sancerre do que suco de frutas aromáticas.
 Marlborough, no norte da Ilha Sul, domina a produção de Sauvignon Blanc e vice-versa. Poucos Sauvignons produzidos em outras partes da Nova Zelândia podem 
rivalizar com os melhores de Marlborough, embora Greenhough of Nelson, também no norte da Ilha do Sul, possa representar um desafio.
 Houve um aumento modesto em Sauvignons de Marlborough vendidos com uma sub-região no rótulo. Awatere ao sul tende a produzir exemplares ligeiramente mais 
leves e frescos. Os produtores têm persuadido a sutileza de locais nas encostas, adicionando uma pequena proporção de uvas Sémillon como fazem em Bordeaux, contando 
com leveduras no vinhedo e na adega em vez das compradas de um fornecedor e envelhecendo um pouco da mistura em carvalho. 
 Há outro aspecto atraente para a Nova Zelândia como produtora de vinho: o compromisso incomumente de longa data do país com a sustentabilidade. Um 
esquema nacional de certificação de sustentabilidade do vinho foi lançado já em 1995 e agora se aplica a mais de 96% de todas as terras de vinha. Os requisitos são bem 
intencionados, mas não tão rigorosos quanto aqueles para a certificação como orgânico ou biodinâmico por um organismo internacional. Na última contagem, 42 produtores 
neozelandeses foram certificados como orgânicos, seis certificados biodinâmicos e dezenas de outros produzem pelo menos um vinho orgânico, mas isso representa apenas 
6% dos vinhedos do país. No entanto, esses vinhos estão chegando aos mercados de exportação; desde 2017, o valor das exportações de vinho orgânico cresceu 40%.
 Ao contrário do Chardonnay ou dos vinhos tintos mais interessantes, o Sauvignon Blanc pode ser vendido sem qualquer envelhecimento extenso e caro. Um dos meus 
Sauvignons de Marlborough favoritos em uma apresentação recente de vinhos orgânicos da Nova Zelândia, por exemplo, de Churton, foi feito de uvas colhidas há apenas 
alguns meses - neste caso, incomum, à mão, não à máquina.
 As colheitadeiras mecânicas dominam os vinhedos da Nova Zelândia na época da colheita; 98% da fruta de Marlborough é colhida por máquina. Algumas pesquisas 
sugerem que a colheita mecânica resulta em aromas de Sauvignon Blanc mais intensos do que a colheita manual. Ainda mais surpreendente é um desenvolvimento 
delineado no livro de 2018 da Master of Wine Rebecca Gibb, “The Wines of New Zealand”: as colheitadeiras mecânicas também são definidas para trabalhar sacudindo 
as vinhas logo após a floração no início do verão, literalmente sacudindo ‘lixo floral’, crescimento supérfluo que iria caso contrário, permanecer e aumentar a incidência 
de podridão, que pode ser substancial nas copas frondosas de Sauvignon Blanc de Marlborough, durante a estação de crescimento. As máquinas também são usadas no 
inverno, arrancando as canas das vinhas dormentes.
 As máquinas são muito mais baratas do que os humanos, e a pandemia apenas aumentou a dependência da indústria mundial do vinho delas. Além disso, os 
rendimentos na Nova Zelândia tendem a ser notavelmente altos, e muitos vinhos são feitos em vinícolas contratadas. Portanto, não é surpreendente que o Sauvignon Blanc 
da NZ seja lucrativo para o produtor e tenha um bom preço para o bebedor.
 Por falar em preço, há outra categoria de vinho francês para a qual os substitutos da Nova Zelândia são interessantes, aqueles feitos com a segunda variedade de 
uva mais plantada nas Ilhas do Norte e do Sul: Pinot Noir. O Borgonha tinto agora é tão caro - e alguns deles talvez muito maduros hoje em dia para puristas de Borgonha 
- que a Nova Zelândia é cada vez mais um terreno fértil para a caça de alternativas. Os primeiros exemplos de Pinot Noir da Nova Zelândia eram bastante fáceis e/ou 
doces, mas cada vez mais exemplos valem a pena explorar... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/seeking-freshness-southern-
hemisphere

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.jancisrobinson.com/articles/seeking-freshness-southern-hemisphere
https://www.jancisrobinson.com/articles/seeking-freshness-southern-hemisphere
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VAMOS A MONTANHA 2021 – FÓRUM ENOLÓGICO - 11 A 14 NOV 2021
 O “Vamos à Montanha” é um evento anual que reúne os participantes do Fórum Enológico, a lista de 
discussão sobre vinho criada em 1997 pelo site Academia do Vinho (www.academiadovinho.com.br ) e fundada 
por dois destacados enófilos de Belo Horizonte: Júlio Anselmo de Souza Neto (Membro de vários Comitês 
Organizadores) e Carlos Arruda, ambas figuras bem reconhecidas no mundo do vinho brasileiro, cujo site, 
pela sua estrutura, conteúdo e riqueza de informação sobre vinho, tornou-se o mais completo e rico da época, 
ganhando um prêmio do IBEST como o melhor site neste segmento.
Como Funciona - O Encontro não tem fins lucrativos e todos os apoios e patrocínios materiais ou financeiros 
são revertidos em melhores condições de preço da Taxa de Inscrição aos participantes, possibilitando a 
integração de um maior número de interessados. Trata-se, portanto, de uma reunião de amigos enófilos, sejam 
participantes ativos do Fórum ou não, que lhes propicia adquirir novos conhecimentos enológicos e estreitar 
amizades nascidas e mantidas em torno do vinho.
 Graças ao entusiasmo dos participantes pelo conhecimento do vinho, o Encontro tem sido sempre 
marcado por uma programação de alto nível, com degustações, palestras e debates. Apesar da relevância e alta 
qualidade dos temas técnicos de sua programação, o evento sempre se pautou na amizade e confraternização 
em torno do vinho e é marcado por dois momentos de congraçamento: a Noite de Confraternização – Jantar 
TSV “Traga Seu Vinho”, na sexta-feira, no qual cada participante leva o vinho favorito da sua adega, apresenta 
este vinho e oferece aos colegas; e o belo Jantar de Gala (de Encerramento), no Sábado à noite. Estas duas 

atividades, sempre incluídas na Taxa de Inscrição do Evento, assim como o Coquetel de Boas-Vindas. Com o passar do tempo o evento foi “esticando” e hoje já 
ficou relativamente estabelecida a organização de um Pré-VAM (um “esquenta” para o evento principal).
 O VAM vai visitar o Planalto Catarinense e suas vinícolas, novamente organizado por Alberto Cury. A programação principal acontecerá de 11 a 14 de 
novembro, mas como já virou tradição, o VAM será precedido de um Pré-VAM nos dias 10 e 11 de Novembro em Florianópolis e haverá um roteiro adicional 
após o evento, o Pós-VAM, de 14 a 22 de Novembro pelos Planaltos de Santa Catarina e Paraná e suas vinícolas.
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO no VAM (11 a 14 de novembro):
- R$ 670,00 para os participantes que ficarem hospedados no hotel do Evento (Hotel São Joaquim Park)
- R$ 780,00 para os participantes que optarem por outra forma de hospedagem.
Esta TAXA DE INSCRIÇÃO dá direito à participação nas seguintes atividades: 
- 11/11- Happy-Hour de Boas-vindas com queijos e espumantes, no Hotel São Joaquim Park
- 12/11 SEX.  Jantar TSV (Traga Seu Vinho) no restaurante Pequeno Bosque
- 13/11 SAB.  Evento de encerramento na Vinícola Pericó (inclui transporte de ida e volta).
Atenção: a Taxa de Inscrição não inclui o valor referente à hospedagem, a qual deve ser contratada diretamente com a Operadora Zenithe 
Travelclub. 
Veja informações detalhadas de hospedagem no link abaixo: https://app.eventmaster.com.br/event/vam2021/site/embed/VAM%202021%20
Hospedagem%20NOV%20010921.pdf
• AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS!
As inscrições já estão abertas! Os valores e a programação detalhada você pode consultar no link a seguir: VAM2021 – Site Oficial: www.vam2021.com.br

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 - 
(31) 99834-2261 (German) | Contato: german@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

https://app.eventmaster.com.br/event/vam2021/site/embed/VAM%202021%20Hospedagem%20NOV%20010921.pdf
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2021/site/embed/VAM%202021%20Hospedagem%20NOV%20010921.pdf
http://www.vam2021.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531998342261&text=Gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20VAM%202021%20-%20F%C3%B3rum%20Enol%C3%B3gico
mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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10 E 11.NOV.2021 - PRÉ-VAM FLORIANÓPLIS
 - A finalidade deste Pré-VAM, por um lado é o congraçamento em Florianópolis durante o dia antes ao 
início do VAM em São Joaquim, com as diferentes chegadas de voos de diversas cidades de origem no 
Brasil, sem ter que estar preocupado em subir a São Joaquim em tempo para as Boas Vindas da tarde da 
5ª feira.
 E por outro lado, desta forma fica resolvido o traslado para subir a São Joaquim, já numa condução em 
grupo todos juntos na manhã da 5ª feira, aproveitando este traslado para fazer parada no caminho e 
conhecer os lindos vinhedos da Vinícola Thera, próximo a Urubici onde fazer almoço harmonizado. 

14 A 22.NOV.2021 - POS-VAM “VAMOS ... AOS PLANALTOS 
CATARINESES E PARANAENSES 
- Como motivo que em JUN deste ano de 2021 esta região dos VINHOS DE
ALTITUDE em SC tem recebido finalmente a denominação de IP (Indicação de Procedência), 
iniciando em São Joaquim, após o VAM 2021, e finalizando em Curitiba será realizado este 
PósVAM! Trata-se de um roteiro que pretende visitar ou degustar os vinhos destes dois Planaltos. 
O PLANALTO CATARINENSE com as suas duas sub-regiões: A de São Joaquim ao Sul, ficando 
mais 2 noites, onde conhecer outras vinícolas as que estejam previstas no VAM 2021. E a do 
Caçador e Vale do Contestado ao Norte, passando por Campo Belo do Sul onde visitar a vinícola 
Abreu&Garcia, em Videira a Santa Augusta, em Treze Tílias a Kranz, esta última cidade 
com 2 noites, e também em Água Doce a Villaggio Grando. Finalmente passar ao PLANALTO 
PARANAENSE, com 4 noites em Curitiba, visitando na RMC (Região Metropolitana de Curitiba) as 
vinícolas Legado e Família Fardo, assim como alguma atividade com a VINOPAR, a Associação dos Viticultores do Paraná. Uma das Cervejarias Artesanais 
de Curitiba e realizar algum jantar harmonizado e especial num dos seus conhecidos restaurantes da cidade.

Maiores Informações e Reservas: Na Zênithe Travelclub de Belo Horizonte. Minas Gerais. Contato: Germán Alarcón-Martín. german@zenithe.tur.br  Cel./WA: 
(31) 99834-2261

mailto:german%40zenithe.tur.br?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531998342261&text=Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20POS-VAM%2014%20a%2022%20NOV.%202021
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

A DESCOBERTA DE UMA IMPONENTE ADEGA DE 1500 ANOS EM ISRAEL
 Escavações arqueológicas realizadas em Yavne, no sul de Israel, tornaram possível desenterrar um vasto local de produção de vinho que data de 1.500 
anos. Grandes prensas, milhares de fragmentos de potes, vastos depósitos para armazenar a produção: as autoridades israelenses inauguraram na segunda-
feira, 11 de outubro, o “maior” local de produção de vinhos do período bizantino no sul de Israel, às portas da Faixa. A produção anual neste local era estimada 
em dois milhões de litros pressionados a pé.
 Como parte das escavações em Yavne, uma cidade em crescimento no sul de Israel, os arqueólogos descobriram um grande local de produção de vinho 
de 1.500 anos nos últimos dois anos. E o local não tinha o ar de bucólicas vinhas, mas sim de uma verdadeira vinícola, com uma produção anual estimada em 
dois milhões de litros prensados ao pé.
Esmagamento a pé das uvas - A equipe de arqueólogos liderada pela Autoridade de Antiguidades de Israel descobriu cinco prensas de aproximadamente 
225 m2 para pisar uvas, duas grandes cubas octogonais para coletar o mosto e fornos de cerâmica para assar a argila das uvas. Ânforas alongadas, chamadas 
“jarras de Gaza” e em que o vinho estagiou.

 “Ficamos surpresos ao encontrar uma fábrica sofisticada aqui para produzir vinho em quantidades industriais”, disseram os arqueólogos Elie Hadad, Liat 
Nadav-Ziv e Jon Selingman, que lideraram as escavações, em um comunicado conjunto.
Prensas datando de 2300 anos - Na época, a Faixa de Gaza, um território palestino agora sob o controle de islâmicos do Hamas, e a cidade vizinha de 
Ashkelon, no sul de Israel, perto de Yavne, eram conhecidas pela qualidade de seus vinhos comercializados na bacia do Mediterrâneo.
 Essas escavações também permitiram comprovar a presença no local de lagares de vinho que datam de 2.300 anos, período em que o Império Persa 
Aquemênida governava grande parte do Oriente Médio e, portanto, segundo arqueólogos, “continuum” ao longo de vários séculos de uma indústria vinícola 
local.
 O complexo Yavne será “preservado” e fará parte de um futuro parque arqueológico acessível ao público, assegurou a Antiguidades israelenses na 
segunda-feira (com AFP)... Leia mais em: https://www.larvf.com/un-imposant-chai-vieux-de-1-500-ans-decouvert-en-israel,4773326.asp (Fonte – 
Revue du Vin de France – Redação – 11/10/2021)

PORQUE É IMPORTANTE CONTROLAR A TEMEPERATURA DURANTE A VINIFICAÇÃO?
 Desde o início da fermentação e durante a vinificação, o viticultor controla a temperatura das cubas. A qualidade do vinho vai depender do seu domínio.
O controle da temperatura nas várias fases da vinificação (fermentação, maceração, etc.) é uma garantia de qualidade dos vinhos. Dependendo do tipo de 
vinho desejado, o enólogo esfria ou aquece os mostos. Em branco e rosé, após a prensagem dos bagos, clarifica o sumo por sedimentação a temperaturas de 4° 
a 8° C. Com uma maceração a frio pré-fermentativa, entre 5° e 10° C, conserva o sabor da fruta; a elevação da temperatura extrai taninos e cor para os tintos.
Como as fermentações liberam muito calor, o controle da temperatura é, portanto, importante. Para manter a fruta e a frescura, a temperatura ideal é de 15° 
a 22° C para os brancos e rosés e de 25° a 30° C para os tintos.
 Existem várias técnicas. O mais comum é o uso de trocadores de calor imersos no tanque e conectados a um sistema de resfriamento e / ou aquecimento. 
O último são os tanques termoregulados com seu dispositivo de controle integrado. Por fim, alguns ainda praticam o fluxo de água nas paredes dos tanques 
para resfriá-los.
 “Temperaturas descontroladas na adega podem dar um vinho cansado à degustação”. “Ao degustar um vinho bem feito, é impossível detectar os efeitos 
do controle da temperatura. Este fator é um dos inúmeros parâmetros que contribuem para o sucesso de um vinho. 
 Por outro lado, se o vinho estiver cansado, se parecer mais velho do que a idade, se a sua cor rapidamente se transformar em laranja para um rosé, para 
um amarelo pronunciado para um branco ou para uma aparência azulejada para um tinto, o provador de vinho bem informado irá deduzir que as temperaturas 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/un-imposant-chai-vieux-de-1-500-ans-decouvert-en-israel,4773326.asp
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ou a oxigenação não foram controladas durante a vinificação.
 Também há lugar para dúvidas quando o provador detecta aromas a fruta cozinhada, cozida, compota ou muito madura, ainda que este fenômeno 
também possa ser devido ao excesso de maturação das uvas. Nos tintos, as extrações excessivas geradas por temperaturas muito altas resultam em taninos 
rústicos, duros e secos. Mas essa prática não é a única a produzir tais efeitos.... Leia mais em: https://www.larvf.com/,vins-temperatures-vinification-
maceration-prefermentaire-cuves-thermoregulees,13200,4245500.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Florence Bal – 01/10/2021).

A PODA EM VERDE, POPULAR MAS CONTESTADA - DESCOBERTA DE UMA IMPONENTE ADEGA DE 1500 ANOS EM ISRAEL
 A poda em verde realiza-se no verão, de preferência no início da fase de pintor, fase do ciclo vegetativo das videiras em que as uvas começam a ganhar 
cor.

 Ao reduzir a quantidade de uvas presente em cada videira, o viticultor pretende promover uma melhor maturação e concentração da colheita.
 A poda em verde é uma das técnicas utilizadas pelo viticultor para regular o rendimento da videira. Depois da poda no inverno e do desabrochar na 
primavera, quando a natureza é generosa e a colheita promete ser abundante, o viticultor tem a possibilidade de intervir durante o verão para reduzir a 
quantidade de cachos de uvas em cada videira. Corta e remove os cachos considerados excedentes de forma a promover uma melhor maturação e concentração 
das restantes uvas. Com rendimento reduzido, vinho será mais concentrado.
Podas em verde, uma “moda”? - A operação ocorre a partir de meados de julho, exatamente no início do pintor, fase do ciclo vegetativo das videiras em 
que as uvas ganham cor. A data da intervenção deve ser considerada cuidadosamente. Se ocorrer muito cedo, a videira tende a compensar e os demais cachos 
ficam maiores, reduzindo os efeitos benéficos.
 Este processo deve, portanto, ser tratado com moderação. No entanto, agora tende a se tornar uma prática comum e sistemática. Quando as podas em 
verde são realizadas de forma abusiva, elas não são mais necessariamente uma garantia de qualidade. Há quem a veja como uma técnica “na moda” que 
nada faz, porque “bem passada” a videira regula-se a si mesma A poda em verde realiza-se no verão, de preferência no início da fase de pintor, fase do ciclo 
vegetativo das videiras em que as uvas começam a ganhar cor.

 Ao reduzir a quantidade de uvas presente em cada videira, o viticultor pretende promover uma melhor maturação e concentração da colheita.
 A poda em verde é uma das técnicas utilizadas pelo viticultor para regular o rendimento da videira. Depois da poda no inverno e do desabrochar na 
primavera, quando a natureza é generosa e a colheita promete ser abundante, o viticultor tem a possibilidade de intervir durante o verão para reduzir a 
quantidade de cachos de uvas em cada videira. Corta e remove os cachos considerados excedentes de forma a promover uma melhor maturação e concentração 
das restantes uvas. Com rendimento reduzido, vinho será mais concentrado.
Podas em verde, uma “moda”? - A operação ocorre a partir de meados de julho, exatamente no início do pintor, fase do ciclo vegetativo das videiras em 
que as uvas ganham cor. A data da intervenção deve ser considerada cuidadosamente. Se ocorrer muito cedo, a videira tende a compensar e os demais cachos 
ficam maiores, reduzindo os efeitos benéficos.
 Este processo deve, portanto, ser tratado com moderação. No entanto, agora tende a se tornar uma prática comum e sistemática. Quando as podas em 
verde são realizadas de forma abusiva, elas não são mais necessariamente uma garantia de qualidade. Há quem a veja como uma técnica “na moda” que nada 
faz, porque “bem passada” a videira regula-se a si mesma.... Leia mais em: https://www.larvf.com/,vins-vendanges-en-vert-maturation-concentration-
de-la-vendange-rendement-de-la-vigne,13200,4245618.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Florence Bal – 01/09/2021).

https://www.larvf.com/,vins-temperatures-vinification-maceration-prefermentaire-cuves-thermoregulees,13200,4245500.asp
https://www.larvf.com/,vins-temperatures-vinification-maceration-prefermentaire-cuves-thermoregulees,13200,4245500.asp
https://www.larvf.com/,vins-vendanges-en-vert-maturation-concentration-de-la-vendange-rendement-de-la-vigne,13200,4245618.asp
https://www.larvf.com/,vins-vendanges-en-vert-maturation-concentration-de-la-vendange-rendement-de-la-vigne,13200,4245618.asp
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