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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAÇõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO

SãO PAULO

ABS-RIO-FLAMENGO
CURSO DE DEGUSTAÇãO DE VINHO

1º A 29/07/2018 - 19:15 A 21:30

este curso, assim como o Curso Básico, 
está sendo substituído pelo Curso de 
Vinho e sua degustação. o Curso 
de degustação e Reconhecimento 
de Vinhos é aberto a amadores e 
profissionais do vinho. nas cinco aulas 
serão abordados: amadurecimento e 
envelhecimento do vinho; evolução 
dos vários componentes dos vinho; 
métodos de avaliação sensorial; 
ficha analítico-descritiva (método 
Giancarlo Bossi); e avaliação dos 

SBAV-SP
FORMAÇãO EM VINHOS DE 
PORTUGAL COM DEGUSTAÇãO

30/07/2018 - 19:00

a sBaV-sP, em parceria com a 
academia vinhos de portugal, receberá 
alexandre Lalas, crítico de vinhos, que 
tratará de temas como a história do 
vinho em portugal, as regiões, o clima, 
o processo de vinificação, as castas e 
os estilos de vinho português. após a 
conteúdo teórico serão degustados 
vinhos portugueses para a consolidação 
prática do conhecimento. Não perca! 
Garanta já sua vaga!

Valor Individual: R$180,00 (não 
associado) e R$90,00 (associados)
Inscrição: (11)3814-7905
www.sbav-sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENGO
COMO RECEBER COM QUEIJOS E 
VINHOS 

24 E 31/07/2018 - 19:30

organizar um evento de queijos e 
vinhos, receber os amigos em casa, 
desfrutar de momentos agradáveis e 
deixar a conversa rolar solta é um ótimo 
programa – especialmente quando 
se tem algum conhecimento sobre a 
natureza dos queijos e a tipicidade 
dos vinhos. esta é a proposta do curso 
em duas aulas, que Celio alzer vai 
conduzir na aBs. Tudo acompanhado 
de uma apostila com as famílias dos 
queijos, quantidades, vinhos, frutas e 
pães mais adequados. Curso limitado 
a 30 pessoas.

Valor Individual: R$281,00 (sócio) e 
R$365,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
UNDURRAGA T.H. NA ABS-SP 

25/07/2018 - 20:00

a linha T.H. (Terroir Hunter), da vinícola 
chilena Undurraga, é um daqueles 
raros casos de sucesso comercial e de 
crítica. Como o nome sugere, os vinhos 
que integram a linha são selecionados 
por sua origem.o Pinot noir vem de 
Leyda, o Cabernet sauvignon do Maipo 
e assim por diante. na degustação de 
25 de julho, teremos oportunidade de 
conhecer melhor a filosofia e os critérios 
que orientaram a criação dessa bem 
sucedida linha, numa apresentação 
conduzida por Rafael Urrejola, enólogo 
responsável por ela. serão degustados 
alguns dos brancos e tintos que levam 
no rótulo a identificação T.H., todos 
eles importados e distribuídos no Brasil 
por nossa parceira inovini.

Valor Individual: R$50,00 e R$ 40,00 
(associados participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
WORKSHOP SOBRE VINHOS – 
DEGUSTAÇãO E CONCEITOS

31/07/2018 - 19:00

Curso rápido e prático para quem 
quer saber mais sobre vinhos, o 
Workshop sobre Vinhos – degustação 
e Conceitos Básicos. nesses encontros 
são abordados temas como história da 
bebida, os tipos de vinho e vinificação, 
principais países produtores e suas 
regiões, técnicas de degustação, 
compra com base nas indicações 
do rótulo, serviço, tipos de taça e 
harmonização com comida. o curso 
tem por objetivo unir a degustação 
prática à teoria, afinal, aprender 

caracteres organolépticos do vinho 
(visual, olfativo e gustativo). Para se 
inscrever, é necessário ter concluído 
o Curso Básico ou equivalente, sendo 
indispensável que o curso tenha sido 
ministrado por uma regional da aBs-
Brasil.

Valor Individual: R$620,00 (consulte 
sobre o parcelamento)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

degustando é muito mais prazeroso e 
efetivo.

Valor Individual: R$200,00
Inscrição: (11)3814-7905
www.sbav-sp.com.br
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BELO HORIzONTE

vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

DEGUSTAÇãO VINOTICIAS DE VINHOS TOP´S
30/07/2018 - 20:00

nada melhor do que uma degustação única! Pelos seus vinhos, pelas 
regiões degustadas e pelas comparações propostas. a degustação será 
desenvolvida em 5 tempos:
- Recepção com Champagnes.
- Comparando Borgonha e Bordeaux com Grandes Vinhos.
- Comparando Grandes Vinhos de Portugal e da espanha.
- Provando Grandes Vinhos da itália
- e para não esquecer, um grande Vinho de sobremesa: Um evento 
imperdível para quem gosta de grandes vinhos.

LIMITADO A 10 VAGAS.

Reservas pelo Tel.: 98839-3341 Márcio oliveira

EVENTO SERá CONFIRMADO COM 10 INSCRIÇõES.

*datas e programas passíveis de alteração
**Os eventos de Vinhos do Márcio Oliveira são para maiores de 
18 anos.Date

Save
the
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DEGUSTAÇãO PREM1UM WINES - VINHOS DE BORGONHA
24/07/2018 - 20:00

Márcio oliveira, editor da Vinotícias, conduzirá uma degustação na sede da PReM1UM, 
em Belo Horizonte, ocasião em que os participantes terão a oportunidade de conhecer 
vinhos de alta qualidade de várias denominações da Borgonha. Conhecida pela 
excelência de seus vinhos, a Borgonha é também considerada a capital gastronômica da 
França. notável por sua paisagem, seu patrimônio histórico e arquitetônico medieval são 
riquíssimos, e a beleza de cidades como, por exemplo, Beaune é inesquecível. no interior 
se vê a beleza simples e rústica de seus campos e construções. as grandes propriedades 
não mais existem, porque deram lugar a pequenos lotes de terra depois que napoleão 
realizou a sua reforma agrária, dividindo as propriedades da igreja. a fragmentação 
dos vinhedos hoje é tão grande que a média das propriedades é de pouco mais de um 
hectare.

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

VAGAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

BELO HORIzONTE

www.premiumwines.com.br/
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CONVIVIUM NECKARTAL
27/07/2018 - 20:00

aproveitando do friozinho do inverno, realizaremos mais um dos nossos encontros de 
2018, aproveitando o convívio com novos e antigos amigos e compartilhar uma taça de 
vinho e uma boa conversa no Convivium neckartal. noite de sopas, caldos e comidas 
típicas de schwaben na alemanha: Gaoulschsuppe (sopa de carne, cenoura, batata, 
bacon e páprica) i Lauchsuppe (sopa de alho poró, carne moída e batata) i Gaisburger 
Marsch suppe (sopa de spätzle com batata e cebola torrada) i Linsensuppe (sopa de 
lentilha com cenoura) i e ainda: Bockwurst, Weisswurst e Frankfurterwurst (3 tipos de 
salsichas) i Kartofelnsalat (salada de batatas) i eisbein mit sauerkraut (Joelho de porco 
com Chucrute) i sobremesa - apfelstrudel. Bebidas inclusas: Água Mineral e Café (uma 
unidade por participante).

Valor Individual: R$ 65,00 (Taxa de serviço inclusa). (não temos mais os espumantes 
de recepção, portanto, se quiser compartilhar, traga o seu).

TRAGA SEU VINHO COM O TEMA DE “CELEBRANDO O INVERNO” PARA 
COMPARTILHAR COM OS AMIGOS. 1 gf por Participante. sugestão do Valor Mínimo 
do Vinho: R$ 70,00.

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

Local: MECKARTAL - Rua leopoldina, 43 - santo antônio Tel.: 31 3296-8750

BELO HORIzONTE
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JOSEPH DROUHIN MORGON HOSPICES DE BELLEVILLE 2015 – BEAUJOLAIS / 
BORGONHA - FRANÇA
  
 o Morgon Hospices de Belleville é vinificado por Joseph drouhin com o tratamento de um Grand Cru, e foi apontado 
como um vinho de “inacreditável relação qualidade/preço” pela revista Burghound, especializada em Borgonhas, que 
avaliou com excelentes 92 pontos a safra de 2014. este é um grande Beaujolais, que também mereceu 92 pontos da 
revista Vinous logo em sua primeira safra. os históricos Hospices de Belleville, equivalentes em Beaujolais aos Hospices de 
Beaune, concederam a Joseph drouhin a exclusividade na produção de vinhos a partir de seus 12 hectares de vinhedos em 
algumas das melhores localizações da região.

Notas de Degustação: Rubi de cor escura, vvioleta. Repleto de notas de cerejas maduras, especiarias e alcaçuz. o paladar 
confirma uma boa estrutura tânica, encorpado e denso com uma textura deslumbrante e sabores complexos. Tão fresco 
quanto energético.

Guarda: Já está pronto, mas aguenta mais 4 a 5 anos fácil.

Notas de Harmonização: Combina bem com coq au vin, costela grelhada, bife grelhado com cebolinha, peito de pato, 
salmão frito ou queijo de vaca macia madura.

Temperatura de Serviço: 15 a 16ºC.

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

 alguns leitores do VinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. a lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MáRCIO OLIVEIRA

www.mistral.com.br
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JULIO BASTOS DONA MARIA GRANDE RESERVA 2013 – ALENTEJO – PORTUGAL
  
 Há aproximadamente 150 anos que se produz vinho nesta propriedade, mas somente a partir de 1988 é que o seu 
atual proprietário, Júlio Bastos, começa a comercialização a nível nacional e internacional dos vinhos então produzidos nesta 
Quinta, os famosos Garrafeiras de 1985, 1986 e 1987, que sempre foram reconhecidos pela sua grande qualidade. desde 
o início deste projeto, os vinhos dona Maria têm sido bastante reconhecidos, não somente pelo público em geral, como 
também pelos líderes de opinião. Com pontuações elevadas nas reconhecidas revistas internacionais. a nível português 
o mesmo se repete. Júlio Bastos, recebeu no ano de 2009 a distinção de “Produtor do ano” pela prestigiada “Revista de 
Vinhos”, assim como vários prémios de excelência.

Notas de Degustação: Cor rubi profunda. aroma rico de frutos silvestres como amoras e cerejas, combinados com uma 
nota de menta e especiarias. sabor intenso, taninos aveludados e final persistente. Um vinho muito estruturado para ser 
apreciado com comida.

Guarda: está pronto para beber nos 5 anos de guarda, mas poderia aguardar mais 5 anos antes de ser aberto. Um grande 
vinho!

Notas de Harmonização: Carnes grelhadas, carnes de caça, porco preto.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

Onde comprar: em BH: ADEGA CB – Rua do ouro, 548 – serra - Tel.: (31) 2515-9977.

http://adegacb.com.br/
www.camporeale.com.br%20
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 na semana passada a Mistral trouxe a BH o diretor de exportação do domaines Joseph drouhin – Christophe 
Thomas, que por aqui finalizava um tour pelas américas. nascido em dijon e morando em Beaune, ele cuida dos 
assuntos na França e nos estados Unidos, onde a vinícola tem uma bela vinícola.
 Produzindo vinhos em quase 90 denominações diferentes, Joseph drouhin oferece uma fascinante variedade de 
terroirs da Borgonha em toda a sua autenticidade e sutis variações. nesta região de imenso prestígio, a Maison possui 
mais de 65 hectares, boa parte delas classificada como Grand Cru e Premier Cru, tendo expandido seus domínios nos 
estados Unidos, onde é proprietária de uma área do Willamette Valley, no oregon, onde produz tintos considerados 
pela revista Gault & Millau como os melhores Pinot noir elaborados fora da Borgonha. 
 Fundada em Beaune em 1880, nos últimos 130 anos, a Maison Joseph drouhin esteve nas mãos da própria 
família e hoje, a quarta geração está no comando, animada pela mesma paixão que inspirou o fundador da empresa. 
o estilo de Joseph drouhin é uma aliança entre caráter, equilíbrio e harmonia. Há vinhos destinados a ser bebidos 
novos e sutis; há vinhos destinados a manter a guarda e assim adquirem uma complexidade deliciosa.
 Joseph drouhin adotou a abordagem biológica e biodinâmica. apenas produtos naturais são utilizados nas 
vinhas e todos os procedimentos mostram o maior respeito pelo solo, pela vinha e pelo ambiente.
 Um de seus vinhos mais famosos é o Clos des Mouches, feito a partir de uvas cultivadas num vinhedo de mesmo 
nome Premier Cru da Côte de Beaune, comprado por drouhin no século XiX e que produz vinhos tintos e brancos. 
o seu vinho Clos des Mouches de 1973 ficou em quinto lugar na histórica competição de vinhos conhecida como 
“Julgamento de Paris” entre dez vinhos franceses e californianos. este resultado chamou a atenção de Robert drouhin 
para os vinhedos norte-americanos, e através da amizade desenvolvida com produtores locais desde os anos 1960, quando houve uma oportunidade, Robert 
comprou a propriedade no oregon. desta forma, surgiu o domaine drouhin oregon, produzindo Pinot noir e Chardonnay. a adega está instalada em dundee 
Hills, no Vale do Willamette. Foi construída em 1988 a um custo de Us$10 milhões. 

 os vinhos degustados durante o encontro foram: BOURGONE ALIGOTÉ 2016 -  a uva branca “esquecida” na 
Borgonha, uma vez que a maior atenção é dada á Chardonnay, tem ótima concentração e frescor. além disto, mostra 
uma boa relação custo x benefício. CHABLIS PREMIER CRU MONTMAINS 2012 – vinificado a partir de uma vinha 
com 28 anos de idade, com apenas 1,8 hectares, plantada em solo de origem marinha, degustamos um vinho de 
sabor único, onde predomina a mineralidade. MORGON HOSPICES DE BELLEVILE 2015 – um Beaujolais vinificado 
no melhor estilo Grand Cru, onde a frutuosidade de cerejas e especiarias mostram toda a classe deste vinho. PINOT 
NOIR DUNDEE HILLS 2014 – feito nos estados Unidos no melhor estilo da Borgonha, este cuvée mostra a profundidade 
e a qualidade típicas desta área, com ótima estrutura e acidez. COTE DE BEAUNE 2012 – elaborado a partir de um 
vinhedo de pouco mais de 2 hectares, cultivados de forma biodinâmica. Um vinho elegante com aromas de frutas 
vermelhas e taninos amaciados pela guarda. 85% das uvas vem Clos de Muches. CHAMBOLLE-MUSIGNY PREMIER 
CRU 2013 – ainda muito fresco nos seus 5 anos de guarda, o vinho surpreende pela elegância e complexidade. 
a acidez o fará durar 40 anos !!! a região de Chambolle-Musigny é considerada a mais profunda e feminina das 
denominações da Borgonha. Um belo encontro de vinhos, com um menu finamente harmonizado pelo Chef ivo Faria. 
Uma bela maneira de provar vinhos da Borgonha ! saúde !!!

OS VINHOS DO DOMAINE JOSEPH DROUHIN
POR MáRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 realizada ao longo da vizinhança do Museu abílio Barreto, a Feira apresentou várias novidades contabilizando mais de 50 rótulos de vinhos. estiveram 
presentes os produtores: adega de Borba, esporão, dona Maria-Júlio Bastos, Herdade dos Coteis, Herdade são Miguel, Monte da Capela e Herdade da 
Figueirinha. 
 Para acompanhar os vinhos, estiveram presentes os restaurantes d. Lucinha, delícias da Val, Cafeteria da Fazenda, dom Viegas, Marcel Mesquita, Classe 
a, Queijo da Marisa, sorveteria Universal, Java Chocolates, e Goiabada d. Vivinha oferecendo petiscos como: Polenta de canjica com ragu de galinha caipira, 
canapé de pão de queijo de pequi com confit de carne de sol, bolinho de feijoada recheado com calabresa e couve, torresmo com mandioquinha amarela, entre 
outros, criando oportunidade para ótimas harmonizações.
 a iniciativa de sucesso está em sua terceira edição, sendo realizada em parceria entre o Projeto aproxima e a Comissão Vitivinícola Regional alentejana 
(CVRa), que foi criada em 1989 e é um organismo de direito privado e utilidade pública que certifica, controla e protege os vinhos doC alentejo e os vinhos 
Regional alentejano. É também responsável pela promoção dos Vinhos do alentejo no mercado português e em mercados-alvo internacionais, entre os quais 
o Brasil. sua atividade é financiada através da venda dos selos de garantia que integram os contrarrótulos dos Vinhos do alentejo.
 a região do alentejo é líder do mercado português de vinhos – detém 46,4% em volume e 45% em termos de valor –, segundo dados referentes a 2015 
da aC nielsen. o Brasil é o segundo principal mercado importador dos vinhos alentejanos no mundo, com 3,6 milhões de garrafas por ano, e apesar de ser 
uma região única, possui múltiplos estilos de vinhos, que harmonizam perfeitamente com a culinária mineira.
 outro ponto de sucesso durante a Feira foi a Master Class conduzida pelo amigo crítico de vinhos alexandre Lalas, que comandou uma degustação 
comentada com alguns dos vinhos a disposição no evento. 
 durante a Master Class foram degustados os seguintes vinhos: HERDADE DOS COTEIS BRANCO 2016 - Vinho elaborado com uvas das variedades antão 
Vaz, arinto e sauvignon Blanc cultivadas em vinha submetida ao regime de produção integrada. Fermentou em inox a temperatura controlada com adição de 
leveduras selecionadas. É citrino, muito aromático com notas de lima. Paladar de boa frescura e elegância. Fim de boca suave e com boa persistência. ESPORãO 
RESERVA BRANCO 2017 - Vinho de sabor intenso, equilibrado e complexo, com final longo e fresco. Feito das uvas antão Vaz, arinto, Roupeiro é cristalino, cor 
palha, com aromas tropicais e citrinos. notas de fruta amarela, toranja e limão, com apontamentos de especiarias, tosta ligeira e algum mineral que acentua 
a frescura aromática. na boca é cremoso, com estrutura e volume. Um vinho intenso, encorpado e complexo, com final longo e fresco. acompanha desde 
pratos de bacalhau até carnes brancas e grelhadas. JULIO BASTOS DONA MARIA ROSE 2016 – Rosé bem claro com tons salmão. Muito fresco com notas 
de fruta tropical. Feito a partir das uvas aragonês e touriga nacional. agradável sensação de frutos tropicais e morango. Muito boa acidez e final persistente. 
Criada em 1718, a quinta, onde se produz este vinho há mais de cento e trinta anos e cuja sala de vinificação em lagares de mármore da época continua em 
atividade, foi oferecida por d. João V, em meados do século XViii, a uma cortesã por quem estava perdido de amores. CASTELO DE BORBA TINTO 2015 – cor 
rubi escura, apresenta aroma com fruto negro, vegetal seco e ligeiro balsâmico no final. em boca é macio, corpo médio e frutado. Um vinho muito agradável 
para degustar. Fácil de beber e de gostar. CICONIA RESERVA BLEND 2015 - adquirida por alexandre Relvas em 1997, a Herdade está situada no concelho 
de Redondo e possui cerca de 175 ha de área total, dos quais 35 ha são de vinha plantada em solos franco-argilosos, derivados de xisto. Possui ainda 97 ha 
de sobreiros, plantados entre 1998 e 1999. Com o objetivo de satisfazer todos os tipos de consumidores a Herdade de são Miguel, tem vindo ao longo dos 
anos a desenvolver várias linhas de vinhos. Todas elas refletem a qualidade e o rigor com que têm vindo a trabalhar. o Ciconia é um tinto feito a partir das 
uvas aragones, Touriga nacional e Trincadeira, criando um blend muito fácil de beber e que harmoniza perfeitamente com a culinária mineira. CANTANDO 
HERDADE DA FIGUEIRINHA 2014 - as duas castas syrah e alicante Bouschet criam um toque de frescura ao calor dos vinhedos de Beja. Vinificado pelo 
processo tradicional em lagares de inox com pisadores automáticos, temperaturas de fermentação a cerca 26ºC. estágio de 6 meses em barricas de carvalho 
francês e posterior estágio em gerrafa. Um vinho concentrado, com notas de pimenta preta e ameixa que se integram no tostado das barricas de carvalho. na 

3ª EDIÇãO DA FEIRA DE VINHOS DO ALENTEJO MOSTRA 
BONS VINHOS PARA ACOMPANHAR COMIDA MINEIRA

POR MáRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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boca é longo e muito suave. Vai muito bem com carnes grelhadas. MONTE DA CAPELA RESERVA TINTO 2011 – um vinho muito bem feito, que surpreende 
pela qualidade. ainda mostra taninos, uma bela acidez e corpo estruturado. aromas de cerejas pretas, especiarias e caixa de charuto (cedro). Feito de aragonês, 
Trincadeira e alicante Bouschet mostra a elegância que um vinho alentejano pode ter. 
 Um maravilhoso e ensolarado sábado passado entre amigos, belos vinhos e comida mineira. agora é torcer para que os rótulos estejam nas prateleiras 
à nossa disposição e a 4ª edição da Feira de Vinhos alentejanos chegue o mais rápido possível! saúde!!!
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SãO REPRODUÇõES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUízO, CORREÇõES, INSERÇõES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTíCIAS

“O NOVO CEO DO CHATEAU LAFITE” - POR JORGE LUCKI
VALOR ECONôMICO - 20/07/2018

 ao abrir a janela do quarto no Château Lafite, onde havia passado a primeira noite após ter sido anunciado oficialmente como novo Ceo do grupo 
domaines Barons de Rothschild (dBR), Jean-Guillaume Prats deu de frente com o Cos d’estournel, Grand Cru Classé que ele comandou por 15 anos e o 
credenciou para o invejável posto que acabara de assumir. ao me mostrar a foto tirada naquele momento, Jean-Guillaume não procurou disfarçar a emoção 
que sentiu, um sentimento que raramente presenciei nesses mais de 20 anos que nos conhecemos. além de boas recordações, acho que, sem ser piegas, 
significava um novo amanhecer.
 situado na divisa da região de st estèphe, colado em Pauillac, onde está o Lafite, o Château Cos d’estournel pertencia à família Prats desde 1917 e era 
comandado desde 1970 pelo pai de Jean-Guillaume, Bruno Prats, em cuja gestão os vinhos ganharam grande expressão e se firmaram na elite bordalesa. 
Muito respeitado no setor, Bruno foi, durante um bom tempo, presidente da UGCB, a Union des Grands Crus de Bordeaux, organização fundada em 1973 para 
conciliar interesses e zelar pela imagem da nata dos vinhos locais.
 embora reinasse a paz entre os três irmãos Prats, o sistema de tributação na França prejudicou a continuidade do negócio familiar. Penalizados anualmente 
pelo fisco - Bruno, como diretor operacional, era isento -, os dois irmãos resolveram vender a terça parte que cada um detinha. Com certa urgência, inclusive, 
porque um deles estava doente e o leão francês estava à espreita para abocanhar 40% de sua participação. Por mais subavaliado que fosse, era impossível a 
Bruno comprar e ficar sozinho com a propriedade. o Cos d’estournel foi então comprado pelo grupo Taillan, chefiado principalmente pela família Merlaut, então 
já dono de outros grandes châteaux em Bordeaux, como o Gruaud Larose. estima-se que a venda tenha girado entre Us$ 150 milhões e Us$ 200 milhões.
 Uma negociação mais ampla envolveu, logo em seguida, a venda de metade do conglomerado Taillan a um grupo de investidores argentinos, parceria 
que foi desfeita dois anos depois por divergências e conflitos entre os acionistas, fazendo com que a propriedade fosse vendida novamente. o “Taj Mahal de 
Bordeaux” como o château é conhecido em alusão à arquitetura com influência indiana (bem a propósito, seu segundo vinho é o Les Pagodes de Cos), foi 
comprado por Michel Reybier, um bem-sucedido empresário do ramo alimentício, com empresas sediadas em Genebra. Jean-Guillaume, que já trabalhava com 
o pai e conhecia cada detalhe da propriedade e do negócio (além de enologia, ele se formou na european Business school de Paris e fez estágios num banco 
em Londres e em marketing e distribuição de vinhos em Quebec), assumiu a direção do Cos d’estournel aos 28 anos de idade.
 

Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5672181/o-novo-ceo-do-chateau-lafite#

Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal Valor econômico. escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

SELEÇãO DE ARTIGOS

https://www.valor.com.br/cultura/5672181/o-novo-ceo-do-chateau-lafite%23
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“SAIBA COMO HARMONIzAR SOBREMESAS A VINHOS POUCO COMUNS NO BRASIL”- POR LUIz HORTA
FOLHA DE SãO PAULO - COMIDA  - 21/07/2018

 Colunista foge do usual e combina doces com uvas húngaras. Tentei de tudo (dentro dos preceitos republicanos) para convencer o motoboy: eu queria provar o sorvete 
de jabuticaba da sorveteria do Centro e não podia ir lá no dia. Ficamos numa troca de mensagens anedóticas, que publicaria aqui, se não fosse ridícula. “eles não vendem 
para delivery”, argumentou ele. “Fala que é para você, que vai comer agora”, implorei. “não vai colar, estou com uniforme da empresa e o baú de entrega.” desesperei: 
“Pede para colocar num copinho mesmo, sem o cone”. “não vendem”, ele foi taxativo.
 achei que não podia insistir mais, seria constrangedor, afinal, ele estava agindo como devia e eu não. Pedi dois hot porks, vi que eles —a saiko e o motoboy— tinham 
razão. ia chegar, naqueles dias quentes, um suco de fruta aqui, disforme e fora do padrão.
 então, demorei, sempre com o sorvete na cabeça, e fui ao centro no dia mais gelado do ano até agora. Gosto do centro de são Paulo cinza e frio. Foi como a cidade 
me recebeu pela primeira vez, três décadas atrás. e foi gostoso, provei o sorvete de brigadeiro (frio e sorvete combinam, sim, qual o problema?).
 aproveitei para dar uma passeada pelos locais favoritos, aquela entrada básica na Livraria Francesa, uma flanagem por ruas em que ainda se notam detalhes bonitos 
de arquitetura. Há um encanto no centro (na minha infância se dizia “ir à cidade”, quando era para o centro). acabei chegando na parte mais histórica, ali pelos lados do 
Mosteiro de são Bento, ia comer pastéis de Belém na Casa Mathilde, mas entrei numa loja de doces portugueses que não conhecia, Maria Cristina doces, bem na Álvares 
Penteado....

BONS VINHOS E NOMES COMPLICADOS - Faz tempo que não bebo tokaji (é o vinho da região húngara de Tokaj). Vinhos são assim, esquecemos de algumas regiões, 
até que elas reaparecem e se tornam mania. Lembro de Hugh Johnson nas suas memórias, dizendo: “Toda vez que bebo um velho Porto, penso quantas vezes mais devia 
ter tomado Porto e me esqueci”. assim são os vinhos doces da Hungria.
 Provei alguns trazidos pela evino, com excelente preço para este tipo de vinho. não sei se fica chato explicar a botrytis, mas é um fungo que ataca as uvas e concentra 
o seu teor açucarado (perdoe o simplismo, mas o espaço para entrar em detalhes tomaria conta da coluna). alguns dos grandes vinhos doces são botritizados, como os da 
região francesa de sauternes, os do Burgenland austríaco, diversos alemães e alsacianos. Provei do mais caro, que é um 5 puttonyos (cada “puttonyo” equivale a 25 quilos 
de uva atacada pelo fungo), até um furmint meio-doce, o Varga Furmint (furmint é o nome da uva, o vinho me lembrou o Grandjó português que minhas tias adoravam e 
ficou delicioso com os doces).
 sugiro quatro. Quem quiser começar a entrar neste mundo misterioso dos vinhos doces botritizados pode escolher o szamorodni, em que se misturam uvas com e sem 
fungos, onde a acidez equilibra a doçura. Cinco puttonyos é para depois.
 o Hárslevelu é um colheita tardia, bastante saboroso também. não se preocupe em se confundir, estou aqui revirando os olhos pelos nomes e não bebi hoje.

VINHOS DA SEMANA: 1- Tokaji aszú 5 Puttonyos – R$ 199 – evino.com.br. 2- Tokaji szamorodni èddes/sweet – R$ 55- evino.com.br. 3- Tokaji Hárslevelu Late Harvest – R$ 
55 – evino.com.br. 4- Tokaji Varga Furmint – R$ 45 – evino.com.br. * Valores de Referência.
 
Leia o artigo completo em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/07/saiba-como-harmonizar-sobremesas-a-vinhos-pouco-comuns-no-
brasil.shtml

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

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/07/saiba-como-harmonizar-sobremesas-a-vinhos-pouco-comuns-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luiz-horta/2018/07/saiba-como-harmonizar-sobremesas-a-vinhos-pouco-comuns-no-brasil.shtml
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“PASTEUR, O SULFUROSO E OS VINHOS COM GOSTO A PESTICIDAS”- POR PEDRO GARCIAS
FUGAS - 21/07/2018

 É seguro beber vinho com origem em vinhas onde se aplicaram herbicidas. os efeitos dos herbicidas não chegam até às uvas, logo não chegam ao vinho. Mas, embora 
não o contaminem, podem influir na sua qualidade, por via indirecta.
 Pasteur continua a ter razão: o vinho ainda é a mais sã e higiénica das bebidas. o seu único elemento verdadeiramente tóxico é o álcool — daí devermos beber com 
moderação. se forem respeitadas as quantidades recomendadas, até mesmo o tão falado sulfuroso (dióxido de enxofre), usado como conservante e fixador de cor, é inócuo.
 em boa verdade, a dose de sulfuroso aplicada na maioria dos vinhos é muito inferior à quantidade usada na conservação de muitos outros alimentos. nem sabemos, 
mas, por exemplo, muita da carne, vegetais e fruta embalados, frutos secos e camarões que comemos possuem mais sulfitos (os sais do dióxido de enxofre) do que a maioria 
dos vinhos. os vinhos que ficam pior na fotografia são aqueles que possuem uma grande quantidade de açúcar e que não foram aguardentados. os brancos de colheita 
tardia, por exemplo. Para interromper a fermentação (transformação do açúcar em álcool), de modo a deixar o vinho com algum açúcar, e evitar também o desenvolvimento 
de microorganismos, os quais podem provocar a refermentação do vinho já em garrafa, é necessário adicionar uma dose elevada de sulfuroso (mas dentro dos limites 
autorizados).
 em todo o caso, bebido de vez em quando, um copo bem fresco de um colheita tardia não faz mal a ninguém, pelo contrário. Comer frutos secos embalados também 
não. o perigo só surge se exagerarmos no consumo, se comermos e bebermos ao longo do mesmo dia vários produtos com sulfitos, porque a partir de uma certa quantidade 
os sulfitos podem tornar-se tóxicos.
 a conservação dos alimentos foi uma das grandes conquistas da humanidade (é bom não esquecer também que o vinho não é uma criação da natureza, foi o homem 
que domou as videiras selvagens e inventou o vinho). Colocar isto em causa, em defesa do chamado vinho natural, livre de sulfitos e de tudo e mais alguma coisa, não faz 
qualquer sentido. até porque uma das dimensões mais fascinantes do vinho é a sua durabilidade, e um vinho sem sulfitos tende a ter uma vida curta. o que faz sentido é 
ser exigente e cuidadoso na produção das uvas e no fabrico do vinho, porque dessa forma podemos fazer vinhos igualmente duráveis sem usar tanto sulfuroso....

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/07/21/fugas/opiniao/pasteur-o-sulfuroso-e-os-vinhos-com-gosto-a-pesticidas-1838354

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público, jornal a que está ligado desde a 
sua fundação, em 1990. É também produtor de vinho e azeite no concelho de Vila nova de Foz Côa, na sub-região do douro superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).

https://www.publico.pt/2018/07/21/fugas/opiniao/pasteur-o-sulfuroso-e-os-vinhos-com-gosto-a-pesticidas-1838354
http://fugas.publico.pt
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“A NAVEGAÇãO ATRAVÉS DA HISTÓRIA DOS VINHOS DE BORDEAUX”
REVUE DU VIN DE FRANCE - PAULINE VEY - VINHOS - 07/06/2018

 Tradicionalmente, em Bordeaux, o vinho é celebrado nos anos pares e nos ímpares se comemora a Festa do Rio. Mas este ano, para celebrar o 20º aniversário da 
Festa do Vinho de Bordeaux, o Garonne está sendo homenageado também. Homenagem ao rio que fez de Bordeaux a capital mundial do vinho.
 imagine 33 grandes e belos iates atracados no porto da Lua, durante o Bordeaux Wine Festival 2018, e lembre-se que o que a cidade e o vinho têm construído a sua 
história em torno do rio Garonne, seus afluentes e do estuário.
 nós tendemos a esquecer, mas Bordeaux é principalmente uma cidade portuária, e mesmo que seja por Marseille que a videira foi introduzida na Gália por marinheiros 
gregos e fenícios, não foi muito antes que os romanos a levaram à Bordeaux!
 Burdigala, o nome romano de Bordeaux, em seguida, tornou-se uma feitoria do império Romano onde os navios vinham coletar ou descarregar produtos e commodities. 
a cidade foi transformada em uma cidade comercial com a forte cultura do vinho e a vinha começou a se expandir nos subúrbios, nas paróquias de Graves e do Médoc e no 
entre-deux-Mers.
 no meio do século Xii, é com a inglaterra que Bordeaux vai acentuar as trocas comerciais através do casamento entre Henry ii e eleanor de aquitânia. a cidade obtém 
assim um monopólio sobre a produção, venda, transporte e distribuição de vinho para a Grã-Bretanha. a vinha estende-se neste tempo para Fronsac, saint-emilion, Cadillac, 
saint-Macaire, Langon, Barsac ... e o vinho produzido é essencialmente clarete (cor vermelho claro).
 em 1303, exatos 102.724 barris de vinhos Bordeaux são exportados, e esse registro será igualado somente em 1950. a Guerra dos Cem anos (1337-1453) e a 
retomada da aquitânia pela França entravaria de forma significativa o comércio de vinhos com a Grã-Bretanha.

O “O’BRYAN” DE BORDEAUX - Bordeaux terá que esperar até o século XVii para encontrar um próspero mercado de vinhos, graças aos holandeses, que irão incentivar 
a produção de vinhos brancos e grandes vinhos, como o famoso “o Bryan” (Haut-Brion). as exportações começarão então a atravessar o atlântico, para chegar a santo 
domingo, às Pequenas antilhas e depois aos estados Unidos.
 a primeira parte do século XiX confirmará o esplendor de Bordeaux e seus vinhos com uma produção dupla (300.000 toneladas) e exportações que triplicaram, a 
cidade se torna a primeira cidade comercial da França. a hora é então em busca de qualidade com a classificação de 1855 solicitada por napoleão iii por ocasião da 
exposição Universal.
 Mas o final do século XiX será marcado em Bordeaux como em outros vinhedos na França, pela chegada de filoxera e o mofo que irá prejudicar significativamente a 
vinha. não foi até o final da segunda Guerra Mundial que Bordeaux recuperou sua posição como líder mundial no mercado de vinhos.
 a margem esquerda do Garonne, que era o principal local do porto comercial de Bordeaux, foi reformada nos anos 90 por alain Juppé. ele colocou seu grande projeto 
urbano em ação e o cais tornou-se um ponto de encontro de pedestres, os mesmos que abrigaram o famoso festival de vinho de Bordeaux!
 o Porto da Lua foi classificado como Património Mundial pela UnesCo desde 2007, porque é um exemplo excepcional de uma troca de influências ao longo de mais 
de 2.000 anos, pelo seu papel como capital de uma região vitícola de renome mundial, e pela importância de seu porto no comércio regional e internacional.

RIO E VINHO HOJE - Hoje em dia, é possível reviver o Bordeaux do passado, com toques enoturísticos. Como na época antiga, a empresa Trans oceanic Wind Transport, 
está fretando oito barcos antigos, incluindo o Biche, para transportar vinho mais ecologicamente. além disso, você pode descobrir os vinhedos de Bordeaux de barco durante 
um cruzeiro no rio para o Médoc, ou para as cidadelas de Bourg e Blaye, numa alternativa para a rota do vinho mais tradicional.
 além disso, surgiram experiências enológicas para medir a influência do movimento da água (rolagem e lançamento) na qualidade dos vinhos transportados. Como o 
vinho “Return of india”, vendido por comerciantes no século XiX, após uma longa viagem em barcos a vela, Michel desjoyaux embarcou uma garrafa de saint estephe 2004 
para a Vendée Globe.
 após 80 dias de navegação, fizemos uma comparação com a mesma safra mantida em ótimas condições. durante a prova cega foi a garrafa que esteve a bordo que 
foi melhor apreciada!

Leia mais em: http://www.larvf.com/vin-bordeaux-fete-histoire-garonne-voyage-moyen-age-exportation,4593651.asp

http://www.larvf.com/vin-bordeaux-fete-histoire-garonne-voyage-moyen-age-exportation%2C4593651.asp
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“LANÇADO PICOLÉ DE VINHO ROSÉ DA PROVENCE“ - POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 11/07/2018

 aproveitando a onde de calor europeu, a empresa Mirabeau na Provence, acaba de lançar picolés de Rosés! Que tal?
 os gelados estarão disponíveis em lojas selecionadas da Waitrose por £ 2,99 cada. o produto contêm 8% de álcool e foram feitas com o clássico rosé 
Côtes de Provence da Mirabeau, ele próprio uma mistura de syrah (60%), Grenache (35%), Cinsault (5%). 
 stephen Cronk, co-fundador da Mirabeau en Provence, comentou: ‘’ este ice pop é uma colaboração com os jovens empreendedores Harry stimpson e 
noah Geeves, que fundaram a Lic, agora líder em coquetéis congelados com ingredientes naturais e de qualidade. 
 Fundada em 2009 pelo casal britânico stephen e Jeany Cronk, os rosés de Mirabeau estão agora disponíveis em mais de 50 países. e não para por aí, 
a Waitrose também entrou recentemente no mercado de vinhos enlatados com o lançamento de um rosé orgânico feito por Robert eden do Chateau Maris no 
Languedoc. 

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/lancado-picole-de-vinho-rose-da-provenceo

CONSUMO DE áLCOOL AUXILIA FERTILIDADE MASCULINA (20/07/2018) - estudo realizado por pesquisadores da Fondazione iRCCs Ca ‘Granda ospedale 
Maggiore Policlinico, na itália, revelou que o consumo moderado de álcool está relacionado a melhora na fertilidade dos homens em comparação com aqueles 
que não bebem nada e os que bebem em excesso. 
 dos 323 homens que participaram da pesquisa, 9,6% eram abstêmios, 30% bebiam menos de 3 unidades por semana, 30,3% bebiam de 4 a 7 unidades 
e 30% bebiam 8 unidades ou mais por semana. Uma unidade equivale a um copo de vinho de 125 ml, 330 ml de cerveja ou 30 ml de álcool.
 Comparado com homens bebendo menos de três unidades por semana, o sêmen de melhor qualidade foi encontrado no grupo de 4-7 unidades / 
semana, ligando a ingestão moderada de álcool a maior volume de sêmen, concentração espermática e contagem total de espermatozóides. 
 “no que diz respeito à baixa ingestão, nossos resultados são consistentes com outras pesquisas”, disse a dra. elena Ricci.  a pesquisa foi publicada na 
revista andrology....

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/consumo-de-alcool-auxilia-fertilidade-masculina

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

http://www.marcelocopello.com/post/lancado-picole-de-vinho-rose-da-provenceo
http://www.marcelocopello.com/post/consumo-de-alcool-auxilia-fertilidade-masculina
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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12 A 19 DE AGOSTO 2018 – VAMOS AO SUL 
DE MINAS E NORTE DE SãO PAULO II 

 no interior de são Paulo e Minas Gerais se concentra uma produção 
vinícola maravilhosa! não perca a oportunidade de participar deste Roteiro 
orientado por ana Maria Gazzola, uma expert em vinhos, em que serão visitadas 
as principais vinícolas que estão revolucionando a indústria do vinho a partir da 
adoção da técnica de dupla poda. desta forma os produtores podem colher as 
uvas nos meses secos do inverno, quando nas outras regiões do hemisfério sul 
a colheita se dá nos meses de fevereiro e março, meses tipicamente chuvosos 
durante o nosso verão. além dos vinhos, a região vem despontando como 
produtora de azeites, e já é reconhecida como uma grande produtora de 
queijos de qualidade.
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093

29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO 2018 – 
SEGREDOS DOS OLIVAIS DA MANTIQUEIRA 

 Você já provou os azeites mineiros? a serra da Mantiqueira, com 
extensão territorial que contempla os estados do Rio de Janeiro, são Paulo e 
Minas Gerais, é o berço de onde nascem os azeites que conheceremos nessa 
viagem histórica e sensorial, desvendando os segredos de uma região com seus 
territórios gastronômicos únicos e encantadores, com fazendas centenárias, ricas 
em histórias e azeites. Visitas a lagares de produtores, analises e degustações 
sensoriais de azeite de agricultura familiar, jantares harmonizados com 
azeites locais serão experiências únicas, orientadas e acompanhadas sempre 
pela azeitologa ana Beloto. Uma viagem e uma oportunidade de conhecer e 
desvendar os segredos de nossas riquezas gastronômicas através do azeite que 
produzimos, um alimento usado que é difundido há mais de 12.000 aC e que 
em 2018 completa uma década da extração do primeiro azeite Brasileiro, na 
região de Minas Gerais! Bem-vindo a viagem pelo segredos do azeite mineiro, 
um tesouro de Minas a ser desvendado!
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 
99791-8093

VIAGENS

VAGAS DISPONíVEIS
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NOTíCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

SAUTERNES – O GRANIzO DESTRUIU A COLHEITA EM MUITAS áREAS
 em 15 de julho, enquanto acontecia a final da Copa do Mundo, uma violenta tempestade de granizo caiu sobre a denominação de sauternes, devastando 
mil hectares de vinhedos. o granizo caiu “entre Leogats, sauternes e Fargues”, diz Marion enard, conselheira de vinhos da Câmara de agricultura de Gironde 
(Bordeaux). durou apenas 20 minutos e as pedras de granizo, por vezes, do tamanho de uma bola de golfe, reduziram as esperanças de muitas propriedades 
vinícolas para produzir uma boa safra em 2018.
 “Uma grande parte da vinha foi 100% afetada e algumas parcelas tiveram perdas de 80%”, lamenta Philippe de Lur saluces, do Chateau de Fargues. 
Mesma história em Guiraud. “a vinha está devastada!” lamenta sighs Xavier Planty, co-proprietário do chateau e presidente da odG Barsac e sauternes, 
estamos 100% afetados e a produção do grande vinho está muito comprometida “.
GRANIzO - UM GOLPE DURO PARA OS SAUTERNES - a tempestade de granizo criou uma grande desordem afetando um corredor de vinhas. “o granizo 
caiu sobre Pujols-sur-Ciron, Guiraud Filhot, Lamothe no Langonnais Tocou Guiraud, mas não Yquem, Fargues perdeu quase tudo, mas não tocou o coração de 
Rieussec ... “nós não fomos afetados “, disse Vincent Labergere, diretor do Chateau Rayne-Vigneau.
 o que acontecerá com as uvas salvas? “os riscos de propagação de doenças são importantes, mas não podemos trata-las por enquanto porque os solos 
estão encharcados”, explica Philippe de Lur saluces. as videiras foram danificadas e a vinha provavelmente irá dormir durante uma quinzena para curar suas 
feridas ... depois ...veremos “
 a única certeza: nas propriedades mais afetadas, a colheita será mínima ou inexistente, como o domaine de l’alliance e Chateau Fargues. daniel alibrand 
nos anunciou esta manhã que não terá nenhuma colheita. Um novo golpe para a denominação depois de uma safra muito reduzida em 2017. (Fonte – ReVUe 
dU Vin de FRanCe – 17/07/2018)

EXPOSIÇãO “A HISTÓRIA DO VINHO E O VINHO NA HISTÓRIA 
 a trajetória da bebida que conquistou o mundo. Quem passar pelo shopping Frei Caneca a partir de 16 de julho poderá embarcar no fascinante mundo do vinho. em 
parceria com a Revista adeGa, o shopping promove a exposição “a História do Vinho e o Vinho na História”.
na exposição o público poderá conferir fatos que marcaram a trajetória dessa bebida que faz parte da história desde 4000a.c até os dias de hoje. afinal, o vinho tem 
conquistado cada vez mais apreciadores em busca de conhecer um pouco mais sobre esse universo. 
os primeiros vinhedos plantados no mundo, a primeira avaliação de vinhos no Brasil, as mais belas vinícolas e outras curiosidades estão entre os destaques da exposição 
que acontecerá no Piso 3 do Frei Caneca até o dia 12 de agosto. 
Exposição A História do Vinho e o Vinho na História - shopping Frei Caneca i Quando: de 16 de julho a 12 de agosto i Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h. 
domingos e Feriados das 12h às 20h. i Local: 3º Piso - Rua Frei Caneca, 569 – Cerqueira César i estacionamento no local: primeiras duas horas – 12,00 para carros | 8,00 
Motos | 22,00 ViP i informações: (11) 3472-2075 - www.freicanecashopping.com.br exposição gratuita (Fonte – Revista adeGa – Redação – 16/07/2018).

A TEMPERATURA NO DECANTER 
 “olá pessoal da revista adeGa, tenho uma pequena dúvida sobre a temperatura de serviço de um vinho tinto quando este permanece em um decanter para ‘respirar 
melhor’. Procuro sempre servir um vinho tinto à temperatura correta e vou controlando-a colocando a garrafa no interior de um balde contendo água gelada sempre que 
percebo que a temperatura está um pouco acima da ideal. Faço uso de um termômetro que ‘abraça’ a garrafa, o que me dá uma ideia aproximada da temperatura que 
vou servir. a minha dúvida é: como devo manter a temperatura de serviço deste vinho tinto se o deixar descansando num decanter? não sei como controlar a temperatura, 
pois sou um iniciante e não possuo técnica – e nem tato ou paladar – para saber se a temperatura está ideal. adquiri um decanter de boa procedência e, ao mesmo tempo, 
bonito, de modo a tornar o consumo do vinho ainda mais prazeroso. ajudem-me, se possível. Um grande abraço a todos”.
 esta provavelmente não é uma dúvida apenas do Marcelo, mas de outros tantos leitores, portanto decidimos respondê-la em nossas páginas. definitivamente, é bem 
mais simples controlar a temperatura de serviço de um vinho, seja ele tinto, branco, rosé, espumante ou doce quando você tem um termômetro que pode ser inserido na 
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garrafa ou mesmo estes modelos que, como nosso leitor possui, “abraça” a garrafa. assim, é só observar quando a temperatura atinge a graduação necessária e servir. e, 
novamente como nosso leitor explicou, caso a temperatura aumente, basta resfriar novamente a garrafa colocando-a em um balde de gelo.
 Mas e quando o vinho for servido em um decanter? não há termômetros que “abracem” o decanter e os convencionais costumam ser curtos demais para passar no 
gargalo dos decantadores mais elaborados e tocar o vinho. Tampouco parece ser simples colocar um decanter dentro de um balde de gelo.
Pois bem, uma saída simples é colocar gelo sobre uma bandeja e posicionar o decanter sobre o gelo. os decanteres geralmente possuem uma superfície lisa que pode ficar 
apoiada sobre uma bandeja com gelo. e como saber se a temperatura já atingiu a graduação ideal? Coloque um pouco de vinho na taça e meça com o termômetro. Quer 
ser ainda mais sofisticado? arrume um termômetro de infravermelhos (que medem a temperatura sem precisar tocar no objeto).
 a questão da temperatura de serviço com decanter é realmente importante, tanto que algumas cristalerias produzem decanteres com pequenas reentrâncias específicas 
para colocar gelo e ajudar a manter a temperatura de serviço dos vinhos. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 17/07/2018).

CENTRO DE VISITANTES DA VINíCOLA ARENBERG É PREMIADO
 o prêmio do Good design awards é uma das mais altas honrarias da austrália em design arquitetônico.
Um cubo de Rubik foi a inspiração para a criação do centro de visitantes da vinícola arenberg, em McLaren Valley, austrália. a estrutura de concreto e aço surgiu da visão do 
produtor, Chester osborn, que comparou a produção de vinho à solução de um quebra-cabeça. e o projeto ganhou o principal prêmio do Good design awards – uma das 
mais altas honrarias da austrália em design arquitetônico.
 “Muita gente estava preocupada que seria uma monstruosidade, mas as pessoas elogiaram o projeto”, disse osborn, que afirmou ter 1.000 visitantes por dia desde 
o primeiro mês de abertura, em dezembro de 2017.
 arenberg construiu o complexo cubo de cinco andares no coração dos vinhedos de McLaren. ele abriga salas de degustação, uma galeria de arte, bares e um 
restaurante. o custo passou dos 15 milhões de dólares australianos. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 19/07/2018).

CASAMENTO REAL COM CHAMPAGNE
 Pol Roger foi servido na união entre Meghan Markle e o príncipe Harry. em maio, os britânicos e os amantes da realeza inglesa ficaram atentos para todos os detalhes 
do casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle, no castelo de Windsor. e os enófilos obviamente queria saber o que os célebres convidados beberam na recepção.
 depois do suspense, no sábado, 19 de maio, dia do casamento, o palácio e a Casa Real confirmaram que um champanhe não vintage, o Pol Roger Brut Réserve nV, 
seria um dos nomes de uma lista de vinhos da recepção, que seria feita para 600 convidados no st George’s Hall, no castelo de Windsor.
 Pol Roger é um dos fornecedores oficiais da realeza britânica e é conhecido como o Champagne preferido de Winston Churchill, o famoso primeiro-ministro da ii 
Guerra Mundial. Pol Roger também foi servido no casamento do príncipe William com Kate Middleton, em 2011.
 Para acompanhar o Champagne, foram servidos lagostins escoceses envoltos em salmão defumado com creme de frutas cítricas, aspargos ingleses grelhados 
envolvidos no presunto de Cumbrian, ervilha de Panna cotta com ovos de codorna e limão Verbena, tomate Heritage e Basil Tartare com Pérolas Balsâmicas, frango com 
iogurte levemente temperado com damasco, croquete de confit cordeiro de Windsor, legumes assados e geleia, lanças de aspargos quentes com tomate, mozzarella e sun-
blush. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 20/07/2018).
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