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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

SBAV - SP
WORKSHOP SOBRE VINHOS / DEGUSTAÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS

16/10/2017- 20:00 H

Curso rápido e prático para quem quer saber mais sobre vinhos. A Sbav-SP 
tem um curso básico intensivo de introdução ao mundo do vinho, com apenas 
um dia de aula, o Workshop sobre Vinhos – Degustação e Conceitos Básicos. 
Nesses encontros são abordados temas como história da bebida, os tipos de 
vinho e vinificação, principais países produtores e suas regiões, técnicas de 
degustação, compra com base nas indicações do rótulo, serviço, tipos de taça 
e harmonização com comida.
O curso tem por objetivo unir a degustação prática à teoria, de forma simples, 
clara e objetiva. Afinal, aprender degustando é muito mais prazeroso e efetivo. 
A aula terá a duração de 3 horas, com degustação de 7 vinhos (sendo 1 
espumante, 2 brancos e 4 tintos).

Valor Individual: R$ 200,00 
Informações e inscrições: (11) 3814-7853 | abs-sp@abs-sp.com.br
Estacionamento no local.

VINHOS ITALIANOS CAMPEÕES DE VENDA
ABS RIO - BARRA 09/10/2017 - 19:30

ABS RIO - FLAMENGO 10/10/2017 - 19:30

A Pasta Itália e a Importadora The Wine patrocinam na ABS-Rio uma degustação 
de vinhos italianos campeões de venda. A apresentação será conduzida pelo 
sommelier Fabio Xavier, que completará a degustação com azeites e molhos. 
Serão degustados: Frascati DOC, da vinícola Fontegaia, de Lazio / Chianti 
Casale Fornace DOCG, da vinícola Belosguardo, da Toscana / Montepulciano 
Valle d’Oro, da vinícola Tollo, de Abruzzo / Itynera Terre Siciliane, da vinícola 
Itynera, da Sicilia / Primitivo Passaparola, da vinícola Feudivini, da Puglia / 
Valpolicella DOC Classico, da vinícola Lenotti, de Veneto.

Valor Individual: R$ 50,00. Para profissionais da área, em dia com a 
trimestralidade, a inscrição é gratuita.
Inscrição: (21) 2421-9640 | abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br
Contato Importadora: Fabio Xavier – (21) 99908-0845.

ABS RIO - BARRA
GARNACHA E SEUS VINHOS

16/10/2017 - 19:30

Roberto Rodrigues apresentará uma degustação de vinhos produzidos com 
a Grenache (ou Garnacha), a segunda casta mais cultivada do mundo, 
disseminada em diversas colorações por toda a Espanha, Sul da França e outros 
países. O evento, realizado a cada três anos, sempre surpreende pela elevada 
qualidade e preço correto dos vinhos degustados, o que os torna verdadeiras 
descobertas.Todos os vinhos serão degustados às cegas! Eis os vinhos: Valdemar 
Garnacha Rosado, de Bodegas Valdemar (Espanha, Rioja) / Costera Cannonau 
di Sardegna 2011, de Argiolas (Itália, Sardegna) / Cruz de Piedra Selección 
Especial 2014, Virgen de la Sierra (Espanha, Calatayud) / Paul Mas Grenache 
Noir 2015, Paul Mas (França, Languedoc) / Gigondas 2012, de Brunel Père et 
Fils (França, Rhône) / The Duke Grenache 2012, de Kilikanoon (Austrália)

Valor Individual: R$ 249,00 (sócio) e R$ 324,00 (convidado). 
Atenção evento limitado a 14 partivipantes
Inscrição: (21) 2421-9640 | abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

SBAV - SP
DEGUSTAÇÃO ORIENTADA: PORTUGAL NA TAÇA

17/10/2017- 20:00 H

Vinhos da região portuguesa do Douro serão tema da degustação promovida 
no dia 17 de outubro na SBAV-SP. A importadora Chico Carreiro traz com 
exclusividade para o Brasil os rótulos Dona Berta produzidos na Quinta do 
Carrenho em Portugal. Marly Galvão proprietária da importadora guiará a 
prova de cinco vinhos. São eles: Dona Berta Tinto Reserva 2012, Dona Berta 
Sousão Reserva 2013, Dona Berta Branco Rabigato Garrafeira 2010, Dona 
Berta Tinto Cão Reserva 2012 e Dona Berta Vinhas Velhas Rabigato 2016. 
Haverá venda após o evento com preços especiais.

Valor Individual: R$ 50,00 (associados) e R$ 100,00 (não associados)
Informações e inscrições: (11) 3814-7853 | abs-sp@abs-sp.com.br
Estacionamento no local.
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A maior degustação do ano acontece no dia 28 de outubro, um sábado, no Hotel 
Unique, em São Paulo, com ícones do mundo do vinho para comemorar os 12 
anos da revista ADEGA; vagas limitadas. Uma ocasião especial e única, com 
degustações de alguns dos grandes ícones do mundo do vinho apresentados 
pelos produtores e degustados com gente que ama e sabe de vinho. Em sua 
3a edição, o International Tasting já faz parte do calendário das grandes 
degustações anuais do Brasil e este ano acontecerá no dia 28 de outubro, um 
sábado, no hotel Unique, em São Paulo. Com vagas limitadas (veja a seguir 
como adquirir seu ingresso), o evento é lançado antes para associados ativos 
do Clube ADEGA e para quem participou das edições anteriores. Quem não 
conseguir vagas para participar vai poder apreciar tudo o que aconteceu no 
Facebook e Instagram da Revista ADEGA e também na cobertura especial na 
edição de dezembro.
  Fruto mais uma vez da parceria entre Revista ADEGA e Associação 
Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS-SP), as degustações acontecerão 
com a participação de embaixadores das vinícolas produtoras dos vinhos 
escolhidos para o evento. 
A prestigiada sommelière Gabriela Monteleone, diretora da Studio Coltrane, 
estará novamente à frente dos serviços de vinho do evento emprestando sua 
experiência de mais de uma década, com passagens por restaurantes como 
Pomodori, Gero e D.O.M..
O Internacional Tasting 2017 acontece no sábado, dia 28 de outubro, no Hotel 
Unique, na cidade de São Paulo. Associados do Clube ADEGA e participantes de 
edições anteriores recebem 20% de desconto. Assinantes da Revista ADEGA têm 
10% de desconto. Para mais informações, contate-nos pelo e-mail concierge@
clubeadega.com.br Associados da ABS-SP também têm 10% de desconto e 
devem solicitar seu cupom pelo e-mail fabiana@abs-sp.com.br
ÍCONES SELECIONADOS E GRANDES PERSONALIDADES - Será um sábado 
inesquecível. “Neste ano vamos implementar a sugestão de alguns participantes 
e concentrar as quatro degustações no sábado, para que o domingo seja 
aproveitado para o turismo por todos que vêm de fora de São Paulo”, diz 
Christian Burgos, publisher da revista ADEGA.

Os participantes terão a oportunidade de degustar grandes ícones, conduzidos 
por algumas das mais renomadas personalidades do mundo do vinho. Neste 
ano, as personalidades e seus ícones são:
CHATEAU DE BEAUCASTEL - François Perrin, nomeado pela Revista Decanter 
como “Homem do Ano” em 2014, no 30º aniversário da premiação que 
reconhece anualmente pessoas que tiveram contribuição marcante no mundo 
do vinho. O proprietário do Château de Beaucastel nos brindará com uma 
seleção incrível, apresentando pessoalmente seus vinhos.
ALMAVIVA - O também francês Michel Friou, enólogo do ícone Almaviva, vem 
conduzir uma degustação de safras que ele mantém em segredo e selecionou 
especialmente para o evento
QUINTA DA BOAVISTA - É um novo ícone do Douro que conquistou a atenção 
da crítica especializada nos últimos anos. Um projeto ousado do empresário 
brasileiro Marcelo Lima e do encantador jornalista inglês Tony Smith que 
compraram a renomada Quinta da Boavista.
TAYLOR´S - Depois que um de seus vinhos emocionou os participantes da 
segunda edição do International Tasting convidamos nosso amigo Fernando 
Seixas da Taylor’s a voltar e conduzir uma degustação vertical de quatro 
colheitas do vinho que inaugurou a categoria Very Old Port Tawny de 50 anos.
PROGRAMAÇÃO - Este é nosso programa de degustação para o sábado, dia 
28 de outubro, disponível para 40 participantes. O evento acontecerá no Hotel 
Unique, que fica na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4700, no Jardim Paulista, 
São Paulo (SP). Sábado, dia 28 de outubro
9h45 às 11h45 - Abertura e primeira degustação com Michel Friou, Almaviva
12h00 às 13h45 - Tony Smith, Quinta da Boavista
14h00 às 15h00 - Almoço
15h30 às 17h45 - François Perrin, Château de Beaucastel
18h00 às 20h30 - Fernando Seixas, Taylor’s Port e Encerramento
PREÇOS* O International Tasting 2017 prevê a participação nas quatro 
degustações além de coffee break e almoço. Valor: R$ 2.936,00 (dois mil, 
novecentos e trinta e seis reais) Associados do Clube Adega e edições anteriores 
têm 20% de desconto: Valor: R$ 2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenta e 
nove reais). Solicite seu código de desconto exclusivo pelo e-mail: concierge@
clubeadega.com.br. Assinantes da Revista ADEGA têm 10% de desconto. Valor: 
R$ 2.642,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais). Solicite seu código 
de desconto exclusivo pelo e-mail concierge@clubeadega.com.br Associados 
da ABS-SP também têm 10% de desconto e devem solicitar seu código de 
desconto pelo fabiana@abs-sp.com.br . “A parceria da ABS-SP no evento 
garante desconto especial para todos os associados da ABS. Vagas limitadas” 
*O ingresso dá direito às quatro degustações e também ao coffee break e 
almoço do sábado. As vagas são limitadas. O preço do ingresso pode ser 
parcelado em até 3x sem juros no cartão de crédito.
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ESCENA 2007 DENOMINACION DE ORIGEN FINCA ELEZ – VINO DE PAGO – LA MANCHA – ESPANHA

VINOS DE PAGO é a qualificação máxima contemplada pela Legislação Espanhola em matéria vitivinícola, acima 
da Denominação de Origem. O conceito de Pago aplicado ao vinho se refere a um vinhedo situado numa área 
especial, com solos singulares e um clima privilegiado que imprime ao vinho suas qualidades únicas. Somente 14 
bodegas espanholas têm esta distinção. Manuel Manzanque, personalidade do teatro e cinema espanhol, foi um 
apaixonado por vinho, criando esta propriedade seguindo os moldes de um autêntico “Domaine”, com cerca de 85 
acres de vinhas próprias. Manuel Manzaneque foi o primeiro produtor a obter a denominação de Vino de Pago para 
sua Finca Elez. O Escena (cena em português), revela arte e personalidade, prestando homenagem à cena teatral 
e cinematográfica.

Notas de Degustação: A variedade predominante é o tempranillo de vinhas antigas, com seleção manual das 
melhores parcelas das uvas, num corte com Cabernet Sauvignon e Merlot. Maceração prefermentativa em frio a 
4 ºC durante uma semana para maximizar a extração de aromas primários de frutas (groselha e amoras) e notas 
florais (violeta), bem presentes no vinho. Fermentação maloláctica em barricas e longo envelhecimento em barricas 
de carvalho francês. No paladar mostra-se untuoso, vivo, com taninos finos, longo e persistente. É um vinho único, 
complexo e de guarda com recomendação de decantação. 

Estimativa de Guarda: A recomendação é beber no mínimo com 8 anos.

Notas de Harmonização: carnes de boi cozidas, assadas, carne de caça em pratos com vegetais e ensopados. 
Servir entre 16 e 18°C.

Onde comprar: Ainda não tem importador para o Brasil. Foi bebido durante viagem pela Espanha.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 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. Para o vinho mostrar todo o seu potencial quando for degustado, ele deve ter sido armazenado em ambiente fresco, com controle de 
temperatura e umidade, livre de trepidações e sem contato com a luz. E se você trouxe a garrafa de uma viagem recente, espere o vinho descansar. A lista de 
2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Os vinhos aqui descritos foram degustados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.
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HACIENDA ALBAE MALBEC 2015 – DO LA MANCHA - ESPANHA

 Depois de uma longa tradição familiar de mais de 40 anos, cultivando uvas de qualidade, a Família Carpintero 
começou a elaborar seus próprios vinhos em 2001. Esta propriedade tem o conceito do que seria um autêntico 
“Domaine” na França, com 200 ha de vinhedo certificado com média de idade de 24 anos, plantadas num solo 
ligeiramente calcário, com predominância de argila, onde predomina a variedade Tempranillo. Junto com esta 
variedade nobre, estão as francesas Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Viognier que foram trazidas 
literalmente desde Bordeaux e Borgonha pelo seu proprietário, completando com a Syrah originária do Ródano e 
a Malbec da Argentina. Todas estas variedades se encontram ao pé da vinícola, sendo processadas imediatamente 
depois da vindima, criando um produto final que qualificam como “vinho de autor” conjugando dois elementos 
complicados de encontrar, um vinhedo antigo que oferece a maior qualidade de matéria prima e uma bodega 
com o último grau em tecnologia.

Notas de Degustação: um vinho de grande estrutura e caráter, de cor rubi intenso, com aromas de frutos 
vermelhos maduros (ameixa e cereja), especiarias como baunilha e pimenta preta. Boa intensidade de entrada 
na boca, é complementada pela doçura e suavidade de seus taninos. Boa acidez que garante a satisfação de um 
segundo gole imediato de um vinho de corpo médio. Pense em ter uma segunda garrafa, pois é fácil de beber e 
gostar.

Estimativa de Guarda: A recomendação é beber de imediato, mas aguenta perfeitamente 5 a 6 anos.

Notas de Harmonização: carnes de boi cozidas, assadas, churrasco, bife de chorizo, provolettas e queijos semi-
curados. Servir entre 16 e 18°C.

Onde comprar: Ainda não tem importador para o Brasil. Foi bebido durante viagem pela Espanha.
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 Ainda incomum no Brasil, o cavista é figura 
popular na França e outros países na Europa. Trata-
se de comerciante especializado em vinhos, profundo 
conhecedor de cada rótulo depositado nas antigas e 
atulhadas prateleiras de vinhos, que geralmente têm 
ciúme de suas garrafas, duramente escolhidas para 
seus clientes, como disse Luiz Horta em uma de suas 
crônicas. Mais do que o poder de comprar, mesmo 
que o cliente tenha dinheiro à mão, um cavista está 
interessado em saber porque alguém quer aquele 
vinho, tem que merecer o produto.
 Já vivi uma experiência típica do gênero na 
Itália. Participando um Roteiro de Caça às Trufas no 
Piemonte, na cidade de Alba, com direito a todo tipo 

de alimento devidamente complementado com a iguaria, fui até um cavista 
próximo da instalação da Feira. Ele tinha vinhos de quase todas as regiões da 
Itália, o que nem sempre é comum num país regionalizado quando se fala da 
bebida de Baco. É difícil encontrar rótulos da Toscana no Piemonte e vice-versa.
  As prateleiras estavam cobertas de grandes rótulos, daqueles de sonho 
de qualquer amante de vinhos e os preços estavam muito bons. Perguntei 
se poderia separar algumas garrafas e tendo recebido permissão, separei 12 
delas sobre o balcão. O senhor olhou para as garrafas e me perguntou porque 
eu as havia escolhido. Expliquei que participo de algumas confrarias, e que os 
vinhos seriam degustados entre amigos. Ele disse que eu só poderia ficar com 
6 delas!!! Que ele iria buscar 6 outras garrafas de rótulos menos conhecidos, 
mas tão bons quanto aqueles, e muito mais baratos. Disse-me que eu deveria 
deixar de beber rótulos, que devia deixar de lado as notas e pontuações de 
críticos, e que optasse por conhecer melhor cada terroir e produtor.
 Acabei aceitando a opinião do cavista, porque ter a cabeça aberta 
costuma nos colocar diante de boas surpresas. E valeu a pena conhecer cada 
uma das 6 garrafas que ele indicou, custando em média um décimo das outras 
que eu havia separado. Indicou-me porque ele havia selecionado a garrafa e 
gostou de ver que eu anotava as suas informações, em especial quando beber 
cada uma delas, ou com que aquele rótulo harmonizaria melhor.
 Assim sendo, achei interessante ler um artigo do Le Monde Des Vins, 
escrito por Jérôme Baudouin e Raoul Salama, sobre as opiniões de Dominique 

ARTIGOS
DAVI X GOLIAS POR MÁRCIO OLIVEIRA

Fenouil, fundador de uma rede de cavistas, e Richard Bosquet, o diretor de vinhos 
no grupo Carrefour. Nas prateleiras de cada um, os vinhos são claramente 
diferentes. Esse confronto na medida em que o comércio do vinho hoje é um 
desafio considerável, os dois mundos se enfrentam, um pela seleção dos rótulos 
e outro focado em grandes volumes de venda. A distribuição em larga escala 
sozinha renderá mais de 450 milhões de euros em algumas semanas de Feira 
de Vinhos no grupo Carrefour na França (em geral começam no dia 18 de 
setembro de cada ano). 
 Por outro lado, os cavistas fazem o seu melhor propondo vinhos 
diferenciados, concentrando sua atividade no assessoramento de clientes e 
criando uma seleção altamente especializada. Este é o caso de Emmanuel 
Dupuis, que vende exclusivamente vinhos brancos, bem como livros sobre o 
tema, em sua loja, no Marais, em Paris. Ou Paul e Patricia Sirvent, em Lille, 
que vendem apenas os vinhos solares do Languedoc-Roussillon. Hoje, existem 
5.275 cavistas na França, e o número tende a crescer. 
 A competição é exacerbada As feiras de vinhos costumam apresentar 
5.000 rótulos de todas as regiões, com produtos vitivinícolas promovidos 
por varejistas, comerciantes de vinhos e vendedores online. Num contexto 
de condições econômicas incertas na Europa, o grande distribuidor foca sua 
atividade em grandes volumes e tem como arma nesta guerra implacável, a 
estratégia de descontos, sem a menor fidelidade ao produtor de vinhos.
 Para Richard Bosquet, do Grupo Carrefour, o foco é atingir um público 
muito amplo através de 120 hipermercados, 1.000 supermercados e 3.000 
lojas de conveniência distribuídos pela França. Esta é a principal diferença na 
opinião dele, entre a atividade de um cavista e a dele em especial. E o ponto 
que o aproxima ao cavista, é toda a atenção dedicada ao produto que vendem.
 Para o cavista Dominique Fenouil a diferença é que a atividade é própria 
de um artesão. O conceito é estar o mais perto possível do cliente. Têm toda a 
atenção com a vizinhança, com o quarteirão, com a comuna. Evitam se instalar 
em loja em galeria porque já não existe mais nenhuma noção de do bairro 
nestas situações. O contato humano é permanente e obriga a ter vendedores 
altamente qualificados, capaz de responder perguntas sobre a harmonização 
entre comida e vinho, ou os detalhes de um terroir específico. 
 Neste cenário, as prateleiras de um cavista não terá rótulos de grande 
volume de produção. Mas isto não quer dizer que sua seleção terá preços 
inacessíveis. Pelo contrário, no afã de atender seu cliente de forma especializada 
e diferenciada, há rótulos para todos os gostos e bolsos. Ainda bem, que nesta 
batalha, haja chances tanto para Davi quanto Golias! E no final, quem ganha, 
são os amantes de vinho.
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“DIVERSIDADE E IDENTIDADE DAS UVAS PORTUGUESAS”- JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 06/10/2017

 Quando Christian Moueix, que comanda o celebrado Château Petrus, investiu no Napa Valley e lançou o vinho Dominus 
no início da década de 1980, os americanos alardearam que a Califórnia ia ter o seu Petrus. Moueix logo corrigiu, afirmando 
que sua proposta era produzir um vinho com a elegância dos bordeaux, mas que exprimisse, acima de tudo, o terroir local. 
Isso se chama identidade, conceito fundamental, sobretudo nos dias atuais, em que o processo de globalização que vivemos 
tem levado cada vez mais a vinhos estereotipados.
 De nada adianta elaborar um vinho sem qualquer diferencial, para ser mais um num mercado já saturado. O futuro, no 

universo vinícola, tem a ver com preservar as raízes, justamente o que Portugal fez (tendo conquistado espaços significativos) concomitantemente a um processo 
de modernização de sua vitivinicultura. Os vinhos portugueses evoluíram muito nos últimos 20 anos, deixando para trás um estilo rústico e ultrapassado para 
adquirir um padrão mais internacional, sem abrir mão de suas castas tão particulares que lhes conferem distinção e personalidade - são cerca de 250 variedades 
autóctones, mais que as existentes na Itália, que é bastante rica nesse quesito, e mais ainda que na Espanha e na França.
 A utilização de castas nativas, verdadeiro patrimônio de Portugal, foi, contudo, a princípio, um empecilho para o país ter sua qualidade reconhecida 
pelos consumidores dos grandes centros, até pela dificuldade de pronunciarem e memorizarem seus nomes - imaginem um americano tentando falar touriga 
nacional, trincadeira e alicante bouschet. Vale como exemplo a batalha enfrentada pelo dono da vinícola alentejana Cortes de Cima, o dinamarquês de origem 
Hans Kristian Jorgensen, nas feiras internacionais de que participava no início da década passada, ao ver o público passar reto diante de seus vinhos e notar 
que muitos voltavam ao perceberem que no meio deles existia um syrah. Não foi com essa intenção que ele concebeu o Incógnito, rótulo icônico e pioneiro 
dessa uva na região, mas não há dúvida que ajudou a divulgar seus outros rótulos.
 A syrah é das poucas uvas de fora que tiveram algum sucesso em Portugal - é a 10ª mais plantada no país, com quase seis mil hectares, o que representa 
3% dos vinhedos portugueses, cerca de um 1/3 da aragonez (também chamada de tinta roriz no Douro e tempranillo na Espanha), a primeira da lista. Em 1991, 
quando Jorgensen implantou-a no Alentejo, a uva não fazia parte das variedades autorizadas na designação Vinho Regional Alentejano (VRA) - a syrah foi 
oficialmente reconhecida em 2002 -, obrigando-o a comercializar o vinho sem explicitar a casta no rótulo, daí o nome Incógnito. Para não deixar o consumidor 
sem informação sobre sua composição, no contrarrótulo constava a frase “Select fruit from Young vines, well Ripened, And hand Harvested” (literalmente “frutas 
Selecionadas de vinhas Jovens, bem Maduras, e Colhidas à mão), que, apesar de aparentemente inócua, fazia todo o sentido ao ser escrita com as letras 
indicadas em maiúsculo iniciando as frases. Para reforçar, Jorgensen ainda colocou a frase atribuída a Bob Dylan “To live outside the law, you must be honest”, 
que em tradução livre significa “Para viver à margem da lei, você tem que ser honesto”.
 O mesmo problema burocrático não teve a alicante bouschet, casta de origem francesa - fruto do cruzamento de duas uvas, a inexpressiva petit bouschet 
e a grenache, cultivada sem alarde no sul da França -, mas “naturalizada” portuguesa, mais especificamente alentejana, para onde veio ainda no século XIX e 
praticamente de lá nunca saiu. Não fosse a enorme diversidade de uvas em Portugal, talvez a alicante bouschet assumisse a condição de casta emblemática do 
Alentejo, da mesma forma que a malbec e a carmenère são na Argentina e no Chile, respetivamente, mesmo não sendo nativas desses países. É uma questão de 
perfeita adaptação às condições locais (verões muito quentes e secos), colaborando para dar identidade e grandeza a alguns dos melhores vinhos alentejanos, 
caso do centenário Mouchão e dos Quinta do Carmo de 40 anos atrás. Sua presença na região tende a crescer mais, dominando as novas plantações, junto 
com a touriga nacional, a variedade mais identificada com Portugal nessa ascensão dos vinhos portugueses nos mercados mundo afora.
 O prestígio alcançado pela touriga nacional tem feito com que ela esteja se disseminando dentro e fora de Portugal. Se internamente (ainda?) não é a 
mais plantada - é a 5ª no ranking, ficando atrás da touriga franca, inclusive no Douro -, ela é a mais importante representante da viticultura portuguesa no 
exterior, presente em nada menos que 11 países, como Austrália, África do Sul, Estados Unidos e Argentina, por exemplo. Embora, em linhas gerais, propicie 
vinhos intensos e encorpados, com taninos não agressivos e um sedutor aroma floral, é na região do Dão que a touriga nacional alcança seu nível de excelência, 
conseguindo associar todas essas virtudes com uma dose de refinamento pouco comum fora de lá. Não por acaso, foi um desses o eleito como “Melhor Varietal 
Tinto” e “Melhor Vinho de 2017” no Concurso Nacional de Vinhos de Portugal deste ano, realizado em maio último. É o Villa Oliveira Touriga Nacional 2011, 
Casa da Passarela, importado no Brasil pela Premium (www.premiumwines.com.br). * 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.

www.premiumwines.com.br
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“O VINHO É UMA BEBIDA POPULAR OU 
NÃO ? OU SE CINEMA FOSSE VINHO 

”- POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA -29/09/2017

 O vinho é uma bebida popular? Sim e não. Depende da cultura do país 
e do vinho do qual estamos falando. Um vinho de preço acessível e gosto fácil, 
certamente será popular nos países consumidores tradicionais e tem potencial 
para chegar a isso em países como o Brasil, onde o vinho está conquistando a 
condição de bebida para todos e para todas as ocasiões.
 Vinho no entanto nem sempre é popular, pois sua produção é sempre 
limitada, tornando alguns raridades ou com status obra de arte. Comparemos 
o vinho com uma outra arte, o cinema.
 Um filme, bom ou ruim, famoso ou desconhecido, seja “cinema de arte” 
ou mero entretenimento, terá, para o expectador um mesmo custo para que 
seja visto, em uma sala de cinema, TV, DVD etc. Independente do filme o preço 
será o mesmo.
 No vinho isso é bem diferente. Vou citar um exemplo famoso e extremo, o 
Romanée-Conti. Este tinto da Borgonha é líder em muitos rankings de “melhor 
vinho do mundo”. Dele são feitas apenas cerca de 5 mil garrafas ao ano (e 
não há como fazer mais pois o vinhedo é minúsculo), e cada garrafa custa não 
menos que 5 mil euros, se você conseguir achar para comprar.
Vamos transpor esta realidade ao cinema, usando famoso filme clássico, 
Cidadão Kane - igualmente líder em muitos rankings de “melhor filme de 
todos os tempos”. Esta obra prima de Orson Welles, de 1941, está disponível 
gratuitamente no Youtube, ou em diversas midias a baixo custo.
 Imagine se Cidadão Kane fosse tão escasso e caro quanto o Romanée-
Conti. Neste caso Cidadão Kane seria um filme quase secreto, como é o grande 
vinho citado.
 Seria possível então uma conserva deste tipo entre cinéfilos
- Meu filme predileto é Star Wars, já devo ter visto umas cem vezes!
- Ah, bom mesmo é Cidadão Kane, isso sim e que é filme, incomparável! E já 
consegui ver duas vezes!
- Pois é, não posso falar pois nunca vi Cidadão Kane. É muito caro! Mas já ouvi 
falar muito, é meu sonho de consumo! Se algum dia eu ficar rico… Infelizmente 
não tem um NETFLIX de vinho... 

VINHO & ERNEST HEMINGWAY – (01/10/2017) - Vinho é inspiração. Inspira 
a mim e a você, e vêm inspirando há sete mil anos poetas, escritores, filósofos, 
e grandes personalidades de todas as áreas. Um destes personagens que se 
encantou pelo vinho foi o novelista norte americano Ernest Hemingway, prêmio 

Nobel de Literatura em 1954.
 Hemingway iniciou seu romance com o vinho (que perduraria por toda 
sua vida) quando foi morar em Madrid, como correspondente da Guerra Civil 
Espanhola (1936-1939).  Há várias citações famosas de Hemingway sobre 
vinho (e sobre bebida em geral), vejamos algumas:
“Eu bebi uma garrafa de vinho por companhia. Era um Château Margaux. Era 
agradável bebê-lo sozinho e devagar, apreciando-o. Uma garrafa de vinho é 
uma ótima companhia”.
“Um homem não existe até que fique bêbado”
“Uma garrafa de champanhe pela metade é inimiga do homem’”
“Se tiver dinheiro, não conheço melhor maneira de gastá-lo que com 
champanhe”.
“Este vinho é bom demais para ser desperdiçado em brindes, meu querido. 
Você não quer misturar emoções com um vinho tão bom como esse”
“Na Europa, pensávamos em vinho como algo tão saudável e normal como a 
comida, e também como uma grande fonte de felicidade, bem-estar e prazer. 
Na Europa beber vinho não era esnobismo, nem um sinal de sofisticação ou 
objeto de culto. Era tão natural como comer, e para mim tão necessário quanto”
“O vinho é a coisa mais civilizada do mundo”
“O conhecimento e a educação sensorial apurada podem obter do vinho 
prazeres infinitos”.
“Sempre faça sóbrio as coisas que você disse que faria quando estava bêbado. 
Isso vai ensiná-lo a manter a boca fechada”
* A paixão de Hemingway pelo vinho teve 
desdobramentos até no nome de uma de suas 
netas. Seu filho mais velho Jack Hemingway 
batizou sua filha mais velha como Margot 
Louise Hemingway (e a mais nova, que se 
tornou atriz, como Mariel Hemingway). O 
nome Margot foi dado pois foi o Château 
Margaux foi o vinho tomado na noite de 
sua concepção (assim reza a lenda). Margot 
depois mudaria a grafia de seu nome 
para Margaux, em homenagem ao vinho. 
Sua sorte contudo não foi das melhores, 
já que seguindo a macabra tradição de 
família, suicidou-se em 1996 aos 42 anos 
de idade. Mais em www.marcelocopello.
com  / contato@marcelocopello.com 
Facebook – vinhocommarcelocopello  
Instagram – marcelocopello I http://www.
marcelocopello.com/blog
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“CONHEÇA A HISTÓRIA DE UM LEGÍTIMO LAFITE CHINÊS” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA
ESTADÃO - PALADAR - 04/10/2017

 
 Domaines Barons de Rothschild, dona de marcas icônicas como o Château Lafite Rothschild, está na China desde 2008 e lança seu primeiro rótulo no 
ano que vem. Há quem diga que é o projeto mais esperado do século no mundo do vinho. E pode ter certeza: a primeira safra do Domaine de Penglai, feito na 
China e com lançamento previsto para o ano que vem, será um divisor de águas. 
 Trata-se do primeiro vinho elaborado no país mais obcecado com Bordeaux de todo o globo terrestre pela gigante francesa Domaines Barons de Rothschild 
(DBR), dona de marcas icônicas como o Château Lafite Rothschild. 
 A francesa entrou lá em 2008 em parceria com o conglomerado chinês CITIC. O terroir eleito foi a península de Shandong, escolha curiosa, já que toda 
a moderna vitivinícola chinesa tem se desenvolvido em Ningxia, onde o governo oferece concessões de terra de 50 anos, além de incentivos fiscais. 
 A DBR é experiente em matéria de península – está no Médoc desde 1868. A diferença é a altitude: no máximo 30 metros acima do nível do mar na França 
contra até 1,2 mil metros na China. A elevação, neste caso, é bem-vinda para compensar os verões quentes e úmidos. Há vinhedos em encostas com sistema 
de drenagem e brisa oceânica para garantir frescor. 
A latitude também ajuda, fica algo entre a de Bordeaux e a do Piemonte, como explica o CEO da DBR, Christophe Salin, à publicação inglesa Decanter. 
 No total, a Lafite plantou até agora vinhas em 25 hectares com Cabernet Sauvignon (55%), Cabernet Franc (15%), Syrah (10%), Marselan (10%) and 
Merlot (10%). Outros 25 hectares estão também na programação do próximo ano. 
 Já foram realizadas quatro vindimas, mas só no ano passado a empresa declarou uma colheita não-experimental, o que indica “um passo a diante”, 
segundo relatório de safra, “com equilíbrio fisiológico, rendimentos altos e uvas de boa qualidade”. Nesse mesmo relatório, a empresa diz que o clima em 
Shandong foi mais amigável que em Ningxia, com menos chuvas e menos tempestades de granizo.
 Nesses quase dez anos em que está na China, a Lafite tem testado absolutamente tudo, de métodos de viticultura ao tipo de barrica a ser utilizada. “Este 
não é um projeto romântico, mas científico, com estudos de solo, de clima e análises”, diz Salin.
 Toda essa ciência deve manter-se um mistério fora da China, pois é provável que não se prove este vinho alhures. As 20 mil garrafas anuais devem ser 
gole curto para a sede chinesa.

PROVA DE VINHOS (04/10/2017): Dois Garnacha de Navarra para gostos diferentes - Variedade, a mais plantada da região famosa pelas touradas, tem 
invadido o mercado brasileiro; veja exemplos de estilos distintos.

CLÁSSICO - TERRAPLEN GARNACHA 2015 - Abra a garrafa e depare-se com fruta vermelha bem doce: cereja madura, framboesa em compota. Há acidez 
e, como reza a cartilha, também calor: o álcool é alto e pode pegar. Recomenda-se para as noites frescas da estação com picadinho com legumes. Origem: 
Navarra, Espanha. Preço: R$ 74 na Vind’Ame.

FORA DO COMUM - LATIDO DE SARA WILD GARNACHA 201 - Uma novidade que merece ser provada, com aromas intensos e complexos de pimenta preta. 
Na boca é ardido e intenso. Também traz calor, mas foge do perfil característico de frutas vermelhas. Prove com comida chinesa ou tailandesa. Origem: Navarra, 
Espanha. Preço: R$ 75 na Belle Cave. (Prova com os sommeliers Gabriel Raele (Flemmings) e Gabriele Frizon).
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“NO CENTRO DE SP, ECLAIR MOI 
MOSTRA A ARTE DA EXATIDÃO NA 
CONFEITARIA” - POR LUIZ HORTA

FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 08/10/2016

 
 Tenho ido muito ao centro, o que me deixa feliz, o propósito desta coluna 
(na minha cabeça) era sair dos mesmos bairros de sempre. Como ex-morador 
da República gosto bastante de ver a região cheia de boa comida. A confeitaria 
Éclair Moi abriu sua fábrica, com loja na frente, diante de uma oficina de 
bicicletas, quase do lado do Minhocão, com mesinhas na calçada e um ar de 
normalidade que não vivi por lá duas décadas passadas.
 Ver o centro vivo aumenta o prazer pelos doces excelentes. E estava cheia, 
com pessoas comendo tortas com café. Esperava algo esnobe, pela qualidade 
dos produtos e encontrei um negócio carregado de gentilezas urbanas.
 Sempre me admiro pelo exercício silencioso da confeitaria. Vista de fora 
ela é parte da cozinha, está lá no meio das panelas borbulhando, dos chefs 
suando e comandando a expedição de pratos para as mesas com seus famintos 
e ansiosos clientes. Claro, as sobremesas são para comer também e estão 
no mesmo sistema, mas o pâtissier, o chef-confeiteiro, vive na sua bolha zen, 
concentrado em equilíbrio de pesos e medidas.
 Os irmãos Davies, Edward e Nathalie cuidam de tudo. São autodidatas, 
que eles dizem de forma mais encantadora, “amadores”. Quem dera todo 
amadorismo fosse assim, Nathalie ficou dois anos testando farinhas e manteigas 
para chegar à massa perfeita das “éclairs”, a textura que resiste à mordida sem 
ser mole nem crocante, uma sensação tátil.
 Ela salienta que a cozinha salgada admite improvisações, até exige, mas 
o confeiteiro precisa de seu laboratório organizado, sem surpresas, pois alguns 
gramas errados de farinha ou de açúcar e tudo acabou. É a área da gastronomia 
em que o perfeccionismo é mais presente, pontos exatos de temperatura são 
tão complexos quanto a elaboração de um explosivo. Não estou exagerando.
 Entrevistei Cédric Grolet, do hotel Le Meurice, em Paris, tempos atrás. Ele 
parecia relaxado e sorridente. Mas dava para notar uma pontinha de tensão no 
seu “crazy eye”. Quando se prova o que ele faz, percebe-se que tem um sujeito 
louco atrás da fachada de candura.
 Lembrei dele na minha degustação doce na Éclair Moi. Pois há macarons 
e macarons. Quase sempre me decepcionou aqui comer produtos tecnicamente 
ok, com aparência de bons, mas sem sabor, textura ou equilíbrio.
 Pistache, por exemplo, é um problemão. O que chega ao mercado é 
meio sem gosto e o resultado são pastas verdes sem o sabor das castanhas. 
Anotei uma frase de Edward que explica exatamente a decepção de que fujo: 

“Quero que as coisas tenham o gosto do nome que elas levam, que o que é de 
morango não tenha gosto de cor-de-rosa”.
 Chega de creme de pistaches sabor “nada” verde, eu saí de lá bradando 
e assustando transeuntes.
Éclair Moi - Onde: r. General Jardim 277, Vila Buarque, tel. 3129-9736. 
Quando: seg. a sex., das 11h às 18h.

NA VEIA - Lembrei de um restaurante, nos tempos de Ferran Adrià, em 
Barcelona, que servia um menu inteiro de doces. Teve outra tentativa no bairro 
do Marais, em Paris. Ainda está lá, chama-se Dessance, mas acho uma proposta 
meio temerária, pois tem uma hora que trava. Chega a dar um barato de 
açúcar: “entrada”, “prato” e “sobremesa”, tudo sobremesa. Se misturarmos 
então com vinhos doces, como os intensos Tokays húngaros...
 Os irmãos Davies pensaram numa fórmula interessante, para que se 
mergulhe nos açúcares sem fastio. Criaram um drinque feito com espumante 
bem seco, licor de morango e leve toque de rosas. Chama-se La Reine, soa 
enjoativo, mas é intensamente refrescante e um ótimo contraponto acidinho 
para os doces.
 Que nem são tão doces. Falamos muito disso, da quantidade ideal de 
dulçor que não mascare os sabores, pois açúcar é um disfarce, como um molho 
muito temperado ou picante faz que a comida fique monótona, o açúcar pode 
reduzir belas receitas a seu simples sabor dominante.
 A “éclair” de framboesa, a “red velvet”, tem até um toque salgado, que 
fica tão bem e que se usa tão pouco no Brasil, o sucré-salé. Os caramelos na 
manteiga com sal franceses, uma das maiores delícias são a comprovação 
dessa tese.
 Vou recomendar espumantes nos vinhos da semana, quanto mais vivazes 
em acidez melhor, eles são os ideais, mas quem for até a loja pode pedir o 
drinque que é muito bom.

VINHOS DA SEMANA: (1) Espumante Angheben Brut Champenoise, R$ 110 
(Vinhos e Vinhos). (2) Chandon Reserve Brut, R$ 97,90 (Pão de Açúcar). (3) 
Miolo Brut, R$ 72,90 (Pão de Açúcar). (4) Espumante Peterlongo Brut, R$ 36,90 
(Vinhos e Vinhos). * valores de referência.  Luiz Horta - Viajante crônico e autor 
dos livros eletrônicos ‘As Crônicas Mundanas de Glupt!’ e ‘Vinhos que cabem 
no seu bolso’. Escreve aos domingos na Folha de São Paulo.
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“RESTAURANTE EM BORDEAUX MOSTRA 
QUE GORDON RAMSAY DEU A VOLTA POR 

CIMA” - POR ALEXANDRA FORBES
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 08/10/2016

 
 Faz tempo que risquei da lista de chefs que admiro o Gordon Ramsay, um 
escocês francófilo que se formou em templos gastronômicos de Paris. Quando 
eu era adolescente, achava-o fenomenal, um ás em cozinha francesa. 
 Os longos e formais almoços com meu pai nos restaurantes estrelados 
que o chef tinha em Londres ensinaram-me muito do que sei sobre boa mesa. 
O cappuccino de cogumelos que servia no extinto Aubergine, em especial, 
nunca me sairá da memória.
 Desde os anos áureos de Ramsay, na década de 1990, muita água passou 
debaixo da ponte. Virou uma das maiores celebridades televisivas do mundo. 
E, por expandir rápido demais o seu império, errou a mão em alguns casos, 
tendo que fechar, entre outros, seus dois Gordon Ramsay at the London, nos 
Estados Unidos. Seu único sucesso inabalável é a joia da coroa: o Restaurant 
Gordon Ramsay, em Londres, que tem a cotação máxima de três estrelas no 
guia “Michelin”.
 A sensação, quando assisto a cenas de seu programa “Hell’s Kitchen” (ou 
“Inferno na Cozinha”, com direito a labaredas na vinheta de abertura), é de 
que Ramsay vendeu a alma ao diabo. Ficou riquíssimo graças à televisão e à 
multiplicação de casas com seu nome, mas distanciou-se da cozinha.
 Daí minha surpresa quando jantei, um dia desses, no Le Pressoir d’Argent, 
inaugurado em 2015 em Bordeaux. Chique e caro, impressionou-me pelo 
anacronismo (muito bem-vindo!) do serviço à moda antiga. Como diz o próprio 
Ramsay, o Pressoir “deixa qualquer pessoa tocada pela história”.
 O chef famosamente ambicioso parece desejar, com esse restaurante 
elegantemente decorado, de mesas espaçadas e decanters imensos de cristal 
soprado à mão, mostrar que ainda sabe fazer alta cozinha francesa.
 O fato de estar instalado no hotel mais belo e histórico de Bordeaux, 
uma das capitais francesas da boa mesa, é de certa forma uma provocação. É 
como se, com francesices como pombo e foie gras no menu, imenso carrinho 
de queijos e uma prensa de prata para espremer carcaças de lagosta (que dá 
nome ao restaurante), quisesse mostrar a França aos franceses.
 Em fevereiro, o Le Pressoir d’Argent ganhou sua segunda estrela 
“Michelin”, um feito e tanto. Sou obrigada a tirar o meu chapéu e admitir que 
o subestimei. Touché!
Alexandra Forbes -  É jornalista gastronômica, ‘foodtrotter’ e autora de ‘Jantares 
de Mesa e Cama’. Escreve aos domingos, a cada duas semanas.

“VINHOS E EXPECTATIVAS” - 
POR NELTO FAGUNDES

ESTADO DE MINAS - DEGUSTA - 08/10/2016

 
 Quanto se espera de um vinho ao bebê-to? Lidar com a expectativa dos 
clientes é um dos principais desafios do sommelier. Éfundamental o profissional 
agir com cuidado ao informar sobre algum rótulo. Deve-se balancear a 
emoção e a razão, avaliar o gosto do cliente, procurando saber o que ele 
espera da bebida, evitando frustrá-lo com a indicação, afinal, o que é bom 
para um, pode não ser bom para todos. O mesmo acontece ao indicar vinhos 
de determinada região, casta, estilo ou tipo de uva. É necessário cuidado ao 
citar uma experiência pessoal e se a pessoa gosta daquele estilo de rótulo, 
assim como todos os detalhes que cercam uma indicação. 
 Os amantes dos vinhos que já tiveram o prazer de conhecer lugares 
como Itália, França, Portugal, Espanha, experimentando vinhos da casa, tem 
um paladar mais preparado e sabem demonstrar mais claramente seus gostos 
na escolha por um bom rótulo. Realmente, existem coisas, muito boas em casas 
e restaurantes mundo afora, mas tudo depende do gosto de cada cliente. É 
possível beber um vinho medíocre e achá-io fantástico e, da mesma forma, 
degustar um rótulo ícone e ficar decepcionado, decorrente de vários fatores, 
inclusive, é bem comum que, ao provar um vinho em tempos diferentes, a 
sensacão, em diversos casos, também seja diferente. 
 Outro ponto que merece destaque é o valor do vinho. Beber um rótulo 
de valor elevado, não garante satisfação, ou seja, não é o preço que determina 
a qualidade. Ao escolher determinada categoria, deve-se levar em conta se o 
estilo agrada, se a uva lhe é familiar e as combinações na mesa estão coerentes, 
pois é comum harmonizar com o prato errado e achar que o vinho não é bom 
ou o prato estava ruim. Tratam-se de pequenos detalhes que ajudam a superar 
expectativas. 
Nelton Fagundes é sommelier responsável pelas dicas de harmonização e 
sugestões de vinhos da Enoteca Decanter na capital mineira. Dentro do universo 
dos vinhos desde 1998, quando iniciou seus estudos sobre a bebida, Nelton já 
foi eleito o melhor sommelier de loja pela Sociedade Brasileira dos Amigos do 
Vinho-MG (SBAV), hoje faz parte do seleto grupo de profissionais homologados 
pela Associação Brasileira de Sommelier do Rio de Janeiro e está no 3º terceiro 
nível na Wine & Spirit Education Trust, escola inglesa internacionalmente 
reconhecida. Em 2017 foi indicado o melhor sommelier de BH pela Encontro 
Gastrô.
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VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

ESCOLA DE VINHO PROMOVE WORKSHOP EM APOIO AO OUTUBRO ROSA 
 Todo o valor arrecadado será doado a ONG de apoio à saúde da mulher. A Eno Cultura promove, no dia próximo dia 24, uma Masterclass sobre vinhos 
rosés para celebrar o mês do Outubro Rosa. Todo o valor arrecadado com o evento será doado à Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de 
Apoio à Saúde da Mama). O evento será ministrado por Paulo Brammer, fundador e diretor da Eno Cultura. 
 Durante o encontro, serão abordados temas como métodos de produção de vinhos rosés, diferentes estilos - incluindo espumantes e doces -, serviço e 
versatilidade em harmonização. Temas como regiões importantes do mundo também serão abordados. Os participantes serão convidados a degustar clássicos 
vinhos rosés premium, como Laurent Perrier Rosé, Cava Gramona Rosé, Domaine Ott, Château Pibarnon, Bodegas Re En Redo, Miraval e Luis Pato Abafado 
Molecular.
 A Eno Cultura acontece às 19h30. A entrada custa R$ 250 e pode ser comprada no site da Enocultura. A Femama atua para reduzir os índices de 
mortalidade por câncer de mama em todo o Brasil, influenciando políticas públicas para defender direitos de pacientes, ao lado de cerca de 70 ONGs associadas. 
Eno Cultura: Av. Irai, 75 e 79, conjunto 141-B - Condomínio Torres do Ibirapuera - São Paulo. (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 03/10/2017).

SOMMELIÉRE LANÇA KITS DE VINHO E COMIDA ESPECIAIS PARA A PRIMAVERA
 Joana Neuding criou três jogos de harmonização para a estação. A Vinho Seleto (www.vinhoseleto.com.br), loja online da sommelière Joana Neuding, 
lança três novos kits de harmonização para a primavera. O Degusta Fresh (R$ 210) reúne salmão marinado com dill, wasabi, torradinhas e o sul-africano 
Nederburg Sauvignon Blanc; o França (R$ 175) vem com queijo de cabra, patê com pistache, geleia de cebola, torradinhas e o Bordeaux Chateau Romefort; e 
o Portugal (R$ 175), com sardinhas portuguesas, amêndoas salgadas, queijo da serra e torradinhas, e o Alentejano Regia Colheita. (Fonte – Estadão – Isabelle 
Moreira Lima – 04/10/2017).

www.vinhoseleto.com.br
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