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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO SãO PAULO

ABS-RIO-BARRA
PETITS CHATEAUX DE BORDEAUX 

09/07/2018 - 19:30

esta degustação, dirigida por 
Joseph Morgan, Bordeaux Wine 
educator credenciado pelo Conseil 
interprofessionel du Vin de Bordeaux, 
tem como objetivo mostrar aos 
associados da aBs a riqueza e 
a diversidade da região. Foram 
selecionados vinhos de Châteaux 
de grande tradição, entre eles um 
classificado como Cru Bourgeois, e 
com propriedades que nos mostram 
o dinamismo da região ao produzir 
vinhos com agricultura sustentável e 
orgânicos.

Valor Individual: R$192,00 (sócio) e 
R$249,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2421-9640 e abs@
abs-rio.com.br

ABS-SP
JONATHAN MALTUS NA ABS-SP 

10/07/2018 - 20:00

Jonathan Maltus é ingles, nascido 
na África. em 1991, aos 35 anos, 
vendeu sua empresa de engenharia e 
foi fazer vinho em Cahors. Três anos 
depois, mudou-se para Bordeaux, 
onde comprou o Château Teyssier, de 
1700, que produz um saint-Émilion 
Grand Cru. . Hoje, Maltus é um dos 
maiores proprietários de vinhedos em 
st-Émilion, mas também faz vinhos em 
outras denominações bordalesas. seus 
vinhos mais famosos, como o Le dôme 
(100 pontos Parker na safra 2010), 
provém de parcelas únicas, obviamente 
muito pequenas. Considerado um dos 
primeiros “garagistas”, Maltus já foi 
descrito por Robert Parker como um 
“visionário e revolucionário com estilo 
próprio”, talvez porque sempre busca 
a melhor qualidade nos vinhos que 
produz, mas não dá muita bola para 
às tradições bordalesas.

Valor Individual: R$80,00 
(associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
DEGUSTAçãO DA VINÍCOLA 
GALVãO BUENO NA SBAV-SP

17/07/2018 - 20:00

no dia 17 de julho, Michele Montanha, 
jornalista e Master of science in Wine 
Management (oiV e Universidade de 
Paris) e Cordenadora de Marketing da 
vinícola comanda degustação na sBaV-
sP. e com a chegada do frio, vamos 
aproveitar para degustar vinhos top 
da vinícola. o desiree, Paralelo 31 e o 
Bueno-Cipresso Brunello di Montalcino 
– safra 2005. É na Campanha Gaúcha, 
em Candiota, no Rio Grande do sul, 
que se encontra a concretização de 
quase 20 anos da paixão que Galvão 
Bueno cultiva pelos vinhos.

Valor Individual: R$100,00 (não 
associado) e R$50,00 (associados)
Inscrição: (11)3814-7905
www.sbav-sp.com.br

ABS-RIO-fLAMENGO
GRAND CRU CLASSé 1855 

09/07/2018 - 19:30

Bordeaux sempre foi sinônimo de 
grandes vinhos, sendo que seus Grand 
Cru Classé têm fama mundial. Já 
há alguns anos, Roberto Rodrigues 
apresenta uma degustação em que 
um Grand Cru Classé figura entre 
outros grandes vinhos para que todos 
tentem descobrir quem é quem. este 
ano Roberto novamente levará a 
degustação a um outro patamar: serão 
nada menos que quatro Grand Cru 
Classé de 1855 junto com um grande 
vinho de Bordeaux não classificado na 
ocasião. os vinhos serão degustados 
às cegas pelos participantes, sendo 
proposta a questão: “Qual não é 
Grand Cru?”.

Valor Individual: R$383,00 (sócio) e 
R$496,00 (não sócio)
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

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, para um curso 

rápido sobre vinhos portugueses, 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
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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/


6vinotícias

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).

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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TORRES SANGRE DE TORO TEMPRANILLO 2017 – ESPANHA
  
  Fundada em 1870, em Penedés (Catalunya), a nordeste da espanha, a vinícola Torres nasceu de uma parceria 
entre dois irmãos que desde o século XVii cultivava vinhas, mas sem apelo comercial. durante a Guerra Civil espanhola, 
em 1939 a vinícola foi parcialmente destruída por um bombardeio. ao fim da guerra, iniciou-se a reconstrução da vinícola 
e os vinhos passaram a ser vendidos pela primeira vez em garrafas.
 em 1979, a Torres expandiu seus negócios para outros territórios e assim nasceu a Miguel Torres no Chile e alguns 
anos depois, a Marimar estates em sonoma, nos estados Unidos. seus vinhos traduzem a tradição e o conhecimento da 
família aliados à riqueza do terroir dessas regiões.
 na espanha, a Torres ampliou seu negócio para outras terras e está hoje em regiões como Ribera del duero, Rioja, 
Jumilla, Toro, Rueda, Priorato e Penedés, produzindo vinhos com castas autóctones, como Tempranillo, Monastrell, Garnacha 
e Cariñena e castas internacionais, como syrah, Merlot, sauvignon Blanc e Riesling. sua produção chega a atingir mais de 
40 milhões de litros por ano e seus vinhos estão presentes em mais de 140 países.

Notas de Degustação: sangre de Toro é o estilo do vinho clássico espanhol. Um tinto com aromas a frutas vermelhas 
e negras maduras como framboesa, ameixa, com leves notas de especiarias. os taninos ainda se mostram, mas sem 
incomodar. Boca saborosa com final agradável, corpo médio, acidez moderada, um vinho fácil de beber e gostar.

Guarda: Já está pronto, e pode aguentar mais 2 anos fácil.

Notas de Harmonização: harmoniza com carnes vermelhas, Paella, pizza, queijos de massa branca a levemente curados.

Temperatura de Serviço: 16 a 17ºC.

Onde comprar: em BH: Encontrado em Supermercados e Delikatessens.

 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
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 Que mineiro gosta de uma quitanda, ninguém duvida! e para nós, a quitanda quer dizer uma bela mesa com biscoitos, bolos, geléias, café fumegante e 
aquele delicioso aroma de casa da avó.
 então aparece uma pergunta: e se você quisesse beber um vinho, qual deles seria a melhor opção para harmonizar com estes quitutes?
 de certa forma, doces e sobremesas podem fazer o vinho perder os sabores das suas frutas e potencializar sua acidez e álcool, criando um divórcio à 
mesa. o ideal é que o vinho tenha pelo menos (ou até mesmo um pouco mais) da doçura da sobremesa 
ou doce que se vai levar à boca. Quanto mais açucarado for o bolo, por exemplo, mais seca vai parecer a 
bebida.
 os vinhos de sobremesa são um capítulo à parte entre os estilos de vinhos, havendo vinhos licorosos, 
ou doces naturais e cada um deles pode te surpreender se bem harmonizado com a sobremesa.

AS PRINCIPAIS DICAS DE HARMONIZAçãO PARA VINHOS DE SOBREMESA

- na primeira delas voltamos a reforçar a ideia de que o vinho deve ter doçura igual ou superior à sobremesa, 
pois o açúcar adormece as papilas gustativas, o que tende a fazer com que o vinho bebido pareça ser sem 
graça ou sem sabor.
-  sirva sempre o vinho de sobremesa gelado, porque nesta temperatura ele pode ser menos enjoativo se 
for muito doce.
- É ideal que o doce e o vinho tenham componentes semelhantes, complementares, podendo até mesmo 
passar em alguns casos por contrastes.
-  algumas harmonizações seguem algumas regras clássicas, como por exemplo chocolate vai bem com 
vinho do Porto ou Madeira, portanto, um bolo de chocolate irá muito bem com estes vinhos.
- algumas harmonizações seguem algumas regras regionais, como o caso do Panettone ser acompanhado 
de um asti spumante, que também irá muito bem com uma Colomba Pascal. ou um Creme Brulée ser 
servido com um sauternes ou Jurançon doce. 
-  Um dos grandes coringas da gastronomia, o espumante combina com uma boa diversidade de bolos e 
sobremesas, por causa da acidez e do açúcar residual, que varia de acordo com a denominação (brut nature, 
extra brut, brut, extra seco, seco, demi-sec e doce). neste mundo das borbulhas, além do Champagne e dos 
Cremants franceses, podemos optar pelo Prosecco italiano, o Cava espanhol e os ótimos rótulos nacionais. 
Para acompanhar sobremesas opte pelos demi-sec e doces.

Mas vamos ao que interessa. Que vinho irá melhor com o seu bolo ou sobremesa preferido?

Bolo com frutas secas – neste tipo de bolo pode haver a presença de nozes, amêndoas, avelãs, tâmaras, damascos e uvas passas. então vale a pena pensar 
em vinhos que tenham estas notas nos aromas e sabores. Creio que um vinho no estilo do Porto Tawny ou Madeira doce irá muito bem, e um Moscatel de 
setubal não ficará devendo nada!

Bolo de Chocolate, Brownie e Sobremesas com chocolate – a combinação clássica com chocolate é o vinho do Porto ou um Madeira doce, uma vez que 
o cacau, a gordura e o açúcar pedem algo mais forte, com mais acidez, aroma e sabor marcante. Mas nunca esqueço que harmonizei chocolate com Tannat 

VINHO HARMONIZA COM BOLO? 
POR MáRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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e o resultado surpreendeu a muitos participantes de uma degustação! a regra é válida para trufas, brigadeiros gourmet, mousse de chocolate, cupcake de 
chocolate. se quiser ousar, sirva com um Jerez Pedro Ximénez bem resfriado, ou mesmo um Porto LBV.

Bolo e Sobremesas com Café – algo que sempre me vem à mente neste caso é o Tiramisu, sobremesa típica da itália que irá muito bem com um Recioto ou 
um Marsala doce. Podemos harmonizar também com um Vin santo, que casa perfeitamente com os Cantucci toscanos. estes vinhos tem um estilo licoroso, com 
uma leve nota de oxidação que lembra o aroma do café.

Bolos e Sobremesas com doce de leite – esta é a situação para quem está à frente de bolo com recheio de doce de leite, ou um alfajor, churro, pudim de 
doce de leite, ou mesmo uma colherada de doce de leite com queijo. o doce de leite por ser extremamente açucarado, pede um vinho com muita acidez para 
não deixar a sobremesa enjoativa. Minha sugestão é um Moscatel de setúbal, ou Vinho do Porto.

Bolos e Torta de frutas vermelhas - Para quem prefere doces com menos açúcar, como bolos feitos à base de frutas, ou uma torta de frutas vermelhas, é 
importante dizer que elas trazem mais acidez para a sobremesa. neste caso a ideia é juntar algo que seja ao mesmo tempo ácido, refrescante e tenha aromas 
e sabores de frutas vermelhas. Minha sugestão portanto é um espumante Rosé Moscato, ou um espumante Rosé do Vêneto. 

Tortas e Sobremesas com frutas Brancas e Amarelas - o sabor delicado deste tipo de sobremesa, como doces e torta de maçã (apple pie, tarte tatin), de 
pêssego, de damasco e outros precisam de uma bebida mais delicada, leve, com baixo teor alcoólico e aromas cítricos por excelência. neste caso podemos 
relacionar o strudel, uma sobremesa de origem austro-alemã, feita com massa folhada, e recheada com maçã e outras frutas, como uva passa. as dicas passam 
por vinhos doces a partir da Riesling. Um sauternes ou um Jurançon doce também irão muito bem.

Crème brûlée - Franceses, espanhóis e ingleses reclamam a origem desta sobremesa, feita com creme de leite, ovo, açúcar e baunilha, com um crosta de 
açúcar por cima coberta com maçarico. Minha opção vai pelos vinhos doces franceses como sauternes ou Jurançon doce.

Bolo de Tangerina - Uma das razões para escrever este artigo é que gosto muito de Bolo de Tangerina. sábado pela manhã comprei um delicioso bolo de 
Tangerina na Bolo nosso e fiquei pensando qual a melhor opção de harmonização. Um licor no estilo do Grand Marnier, de tangerina, bem geladinho, certamente 
poderia ser uma boa pedida, mas pode sobrar álcool neste casamento. Como o sucesso da harmonização é ter sensibilidade para avaliar a intensidade dos 
sabores comecei a pensar no leque de opções.
 Pensei primeiro nos aromas da tangerina e comecei a pensar que vinhos tinham estes mesmos aromas, e me lembrei do vinhos de colheita tardia, em 
especial aqueles com notas botritizadas. estes vinhos apresentam características de acidez elevada, aromas frutados e frescos, como de pêssego, pêra, mel, 
frutas cítricas, flores ou cascas de laranja e figo, que vão muito bem com o toque cítrico do bolo. Convido vocês a testarem esta harmonização. a receita do 
bolo é caseira, de família. a loja Bolo Nosso (Bolos Caseiros), é um espaço especializado em bolos artesanais, com diversos sabores tradicionais, como coco, 
laranja e milho. Fica na Rua Montes Claros, n.º 207, no Bairro do Carmo em BH. o telefone é o (31) 3586-0086. o atendimento é super-simpático !!! 
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

“A SAGA DOS ROTHSCHILD ” - POR JORGE LUCKI
VALOR ECONôMICO - 06/07/2018

 Poucos nomes no universo do vinho têm o carisma e o magnetismo de um Rothschild. Por trás do frisson que causam dois rótulos míticos a ele associados, 
Château Lafite e Mouton Rothschild, está uma história instigante, que contribuiu, inclusive, para solidificar o prestígio dos bordeaux em geral.
a saga dos Rothschild tem início com o patriarca Mayer amschel, que, começando como pequeno empresário num gueto judaico em Frankfurt, tornou-se 
banqueiro bem-sucedido na segunda metade do século XViii. atento às instabilidades políticas que a europa vivia, ele resolveu montar postos avançados em 
cidades estratégicas do continente europeu na época, Viena, Londres, nápoles, e Paris, enviando quatro de seus cinco filhos para dirigi-las - o mais velho ficou 
a seu lado.
a ideia era que pudessem trocar informações com mais rapidez e definir condutas, antecipando-se ao que ocorreria no mercado. dessas frentes nasceu o 
emblema das cinco flechas que acompanha os rótulos dos grupos hoje existentes.
a posição assumida em favor dos aliados contra napoleão, que culminou com a derrota do imperador francês em Waterloo, em 1815, fortaleceu os negócios 
da família e seus laços com personagens influentes de então. Veio daí, pouco depois, o título de barão, extensível aos descendentes, concedido pelo império 
austríaco.
o primeiro passo em direção ao vinho foi dado por nathaniel, filho do barão nathan, fundador do braço inglês da família, ao decidir se mudar para Paris, em 
1850. Três anos depois, querendo ter um vinho próprio para servir a seus convidados, ele comprou o prestigiado, mas em fase meio decadente, o Château 
Brane Mouton, mudando seu nome para Mouton Rothschild. os investimentos no sentido de recuperar a qualidade e a imagem de seus vinhos não vieram a 
tempo de conseguir se igualar aos quatro mais celebrados châteaux de então, Latour, Lafite, Margaux e Haut-Brion, os únicos que alcançaram o patamar mais 
alto na famosa classificação de 1855, determinada pelo imperador napoleão iii e que abrangeu cerca de 60 vinhos da região de Bordeaux. Como prêmio de 
consolação, ao Mouton Rothschild foi concedido o título de “Premier des seconds”....

Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5641595/saga-dos-rothschild#

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/5641595/saga-dos-rothschild%23
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“48 RÓTULOS DE VINHO PARA PROVAR 
E OUSAR”- POR LUIZ HORTA
fOLHA DE SãO PAULO - COMIDA  - 08/07/2018

 Pode ser em lojas online, importadoras, supermercados ou clubes de assinatura: 
qual rótulo e estilo de vinho escolher?
 selecionamos abaixo 48 opções produzidos nos quatro cantos do planeta para 
provar e ousar.

Leia o artigo completo em: https://www1.folha.uol.com.br/
saopaulo/2018/07/1974004-48-rotulos-de-vinho-para-provar-e-ousar.
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.

“OS VINHOS DO PICO E O PERIGO DO 
GLIfUSATO”- POR PEDRO GARCIAS

fUGAS - 07/07/2018

 são demasiados muros para tão poucas videiras. É demasiado trabalho para 
uma colheita tão incerta. insistir em fazer vinho nos lajidos do Pico, por mais apoios 
que haja, tem algo de teimosia, heroísmo e aventura. Terceira semana de Junho, ilha 
do Pico, poucas nuvens no céu, muito calor e humidade alta. Vistas desde o avião, as 
vinhas parecem hieróglifos. nunca tinha reparado. as várias formas das curraletas (os 
muros de pedra que protegem as videiras), umas mais rectilíneas, outras mais curvas, 
umas mais altas, outras mais pequenas, umas viradas a nascente, outras a poente, 
ganham a natureza de símbolos ou figuras. É uma “escrita” feita na lava, de uma...

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/07/07/fugas/opiniao/os-vinhos-
do-pico-e-o-perigo-do-glifusato-1836872

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://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2018/07/1974004-48-rotulos-de-vinho-para-provar-e-ousar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2018/07/1974004-48-rotulos-de-vinho-para-provar-e-ousar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2018/07/1974004-48-rotulos-de-vinho-para-provar-e-ousar.shtml
https://www.publico.pt/2018/07/07/fugas/opiniao/os-vinhos-do-pico-e-o-perigo-do-glifusato-1836872
https://www.publico.pt/2018/07/07/fugas/opiniao/os-vinhos-do-pico-e-o-perigo-do-glifusato-1836872
http://fugas.publico.pt
http://fugas.publico.pt
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“VINÍCOLA NA SERRA DA MANTIQUEIRA RECEBE VISITANTES PARA CONHECER 
VIDEIRAS E ACOMPANHAR COLHEITAS”- POR MARÍLIA MIRAGAIA

fOLHA DE SãO PAULO - COMIDA - 08/07/2018

 Com uma luminosidade amarelo-cobre e uma paisagem desenhada com montanhas, parreiras e ainda oliveiras, era possível se estar em algum lugar da itália, França 
ou quem sabe até da Grécia.
 Mas, na ausência de castelos ou ruínas, um pé de catuaí amarelo, com grãos cor de açafrão, dá uma boa dica do local em que se situa a vinícola Guaspari: uma antiga 
região cafeeira no estado de são Paulo, a cidade de espírito santo do Pinhal.
 Para além da beleza de seus campos e videiras, outra questão se pronuncia: um vinho de qualidade é feito em são Paulo? distante dos eixos consagrados de produção 
(como o sul do Brasil, a argentina e o Chile), a Guaspari vem mostrando que sim.
 Lá, é por volta dos meses de maio a agosto que os cachos estão abundantes e corpulentos, prontos para serem colhidos. isso é possível graças a um sistema de poda 
inversa, que faz com que a parreira dê frutos no inverno e não no verão, a temporada de chuvas, que é um empecilho à produção.
 neste ano, a Guaspari lançou um passeio chamado Vindima (R$ 420 em 2008), para quem quer visitar as árvores cheias, participar de uma colheita simbólica e 
aprender como a bebida é feita. o programa inclui também almoço e degustação de vinhos, de azeite e salumeria, porém está disponível apenas entre maio e junho.
 Uma versão um pouco mais resumida desta visita é oferecida pela vinícola desde o ano passado, sempre aos sábados e domingos, com agendamento prévio...
VISITA - sábado e domingo, com agendamento prévio. o passeio (R$ 125) tem cerca de duas horas de duração e inclui degustação de quatro rótulos, azeite e queijos.
GUASPARI - R. Pedro Ferrari, 300, Pq. do Lago, espírito santo do Pinhal, são Paulo. Reservas: (19) 3661-9191. E-mail: enoturismo@vinicolaguaspari.com.br

Leia o artigo completo em: https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2018/07/1973967-vinicola-na-serra-da-mantiqueira-recebe-visitantes-para-conhecer-
videiras-e-acompanhar-colheitas.shtml

mailto:enoturismo%40vinicolaguaspari.com.br?subject=
mailto:https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2018/07/1973967-vinicola-na-serra-da-mantiqueira-recebe-visitantes-para-conhecer-videiras-e-acompanhar-colheitas.shtml?subject=
mailto:https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2018/07/1973967-vinicola-na-serra-da-mantiqueira-recebe-visitantes-para-conhecer-videiras-e-acompanhar-colheitas.shtml?subject=
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“CAVES DA COCKBURN’S CELEBRAM 1º ANIVERSáRIO APÓS REABERTURA”
REVISTA DE VINHOS - REDAçãO - VINHOS - 27/06/2018

 Maiores Caves de Vinho do Porto da zona histórica de Vila nova de Gaia pertencem à symington Family estates que mantém ali a sua tanoaria. 
Julho – mais precisamente o dia 17 – marca o primeiro aniversário das Caves da Cockburn’s após a sua requalificação. o espaço gerido pela symington Family estates 
assume-se como as maiores Caves de Vinho do Porto na zona histórica de Vila nova de Gaia e é o único armazém em que é possível ver a equipa de tanoaria em atividade. 
até ao momento, o centro de visitas já recebeu mais de 20 mil visitantes. os turistas franceses são aqueles que mais visitam o espaço seguidos pelos espanhóis e visitantes 
do Reino Unido. Para celebrar esta data, o lodge tem agendadas várias atividades para todos os públicos durante o mês, incluindo uma visita guiada inclusiva.

Visita inclusiva integrada no Open House Porto - no arranque do mês de aniversário, as Caves da Cockburn’s abrem as suas portas para várias visitas guiadas gratuitas, 
integradas na quarta edição do open House Porto. nos dias 30 de junho e 1 de julho, o espaço da symington tem previstos percursos acompanhados a cada 30 minutos, 
entre as 10h00 e as 17h00, e visitas comentadas com o arquiteto Luís Loureiro (sábado, às 16h00) e o designer nuno Gusmão (domingo, às 11h00). está ainda prevista uma 
atividade para os mais pequenos, que são incentivados a tornarem-se detetives e decifrarem enigmas no lodge.
 destaque-se que as Caves da Cockburn’s estão integradas num roteiro para a inclusão, promovendo uma visita dedicada a um público cego e surdo, que terá tradução 
em Língua Gestual Portuguesa (LGP). a visita inclusiva ao espaço – agendada para domingo, às 12h00 – vai receber 40 pessoas e será feita por Joe alvares Ribeiro (diretor 
executivo da symington). o momento contará ainda com a participação de Paula Costa (presidente da aCaPo), ana Bela Baltazar (representante do Hands To discover), 
nuno sampaio (diretor da Casa da arquitetura) e Valentim Miranda (vereador da Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Vila nova de Gaia). a symington pretende 
continuar a promover a inclusão de todos os públicos neste espaço para que o património possa ser usufruído na plenitude o mais democraticamente possível.

Vintages 2016 chegam à loja do centro de visitas - as Caves da Cockburn’s mantêm a secular e insubstituível arte do lento envelhecimento de Vinho do Porto em cascaria 
de carvalho avinhada, permitindo criar vinhos excecionais. Prova disso mesmo é que a marca está incluída na declaração Porto Vintage 2016 da symington Family estates, 
juntamente com a Graham’s, a dow’s, a Warre’s e a Quinta do Vesúvio. a partir do próximo mês já vai ser possível provar estes raros néctares no centro de visitas e comprar 
as garrafas na loja, num máximo de três por pessoa. os preços variam entre os 65 euros (Cockburn’s) e os 130 euros (Capela do Vesúvio).
 e porque a Cockburn’s pretende “presentear” os apreciadores da marca, promove-se um passatempo nas redes sociais cujo objetivo é oferecer 10 visitas ao lodge. 
durante o percurso às Caves, é possível conhecer os armazéns, as garrafeiras, a tanoaria e o museu que contém uma coleção de aguarelas do século XiX, da autoria do 
Barão de Forrester, bem como alguns dos registos da década de 1930 de outra figura lendária do Vinho do Porto, John Henry smithes.

Lançamento de menus de degustação para o verão - Para celebrar também a chegada do bom tempo, as Caves da Cockburn’s abrem o seu terraço para uma manhã 
ou tarde descontraída, propondo três menus de verão que podem ser apreciados no final da visita guiada ao espaço. Para quem quiser uma tábua de queijos nacionais, 
sugere-se o acompanhamento com o Cockburn’s 10 Years old Tawny Port. Já para os apreciadores de sabores mais frescos, recomenda-se um Porto Tónico criado com 
o Cockburn’s Fine White – a que se junta pouco de limão, laranja ou lima, menta ou alecrim e água tónica – e uma taça de amêndoas. Finalmente, para quem é fã dos 
clássicos, a symington propõe um cocktail com o Cockburn’s Fine Tawny e uma mistura de frutas, juntamente com umas batatas fritas caseiras. o preço da visita começa nos 
15 euros, sendo necessário salvaguardar uma pré-reserva, e os menus variam entre os 8 e os 10 euros

Leia mais em: http://prazeresdamesa.uol.com.br/colunas/a-dicotomia-dos-vinhos/

http://prazeresdamesa.uol.com.br/colunas/a-dicotomia-dos-vinhos/
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“POSSO DEVOLVER O VINHO NO RESTAURANTE?“ - POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 23/06/2018

 sempre digo que no vinho não faltam assuntos polêmicos. este é mais um deles.
 as vezes em um restaurante você pede um vinho que lhe parece estragado e quer devolver esta garrafa. Você só deve pedir para trocar o vinho este estiver 
de fato defeituoso. se o vinho está perfeitamente bom, mas não era bem o que você queria, paciência.
 no caso de um vinho que parece defeituoso, chame o sommelier ou mâitre e avise-o. a maioria dos restaurantes irá trocar o vinho sem discussão. 
eventualmente o sommelier da casa pode provar o vinho para atestar o defeito.
 Caso o sommelier ache que o vinho não está defeituoso, ele deverá avisar ao cliente para que não troque por uma outra garrafa do mesmo vinho, pois 
neste caso o problema não era do vinho mas de incompatibilidade deste com o gosto do cliente.
 Caso o vinho tenha sido sugerido pelo sommelier da casa, esta troca é mais fácil. a tolerância na questão da troca varia muito de restaurante para 
restaurante, mas sempre o que vale é o diálogo e o bom senso...

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/posso-devolver-o-vinho-no-restaurante

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

http://www.marcelocopello.com/post/posso-devolver-o-vinho-no-restaurante
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

BLEND DE BORDEAUX 
 Você conhece as variedades usadas nos blends de estilo bordalês? os vinhos de Bordeaux são mundialmente famosos e referência para consumidores e 
produtores em todos os cantos do planeta. Com o tempo, o estilo da bebida e as variedades de uva nela encontradas passaram a ser replicadas mundo afora, 
com muitos criando blends no estilo bordalês. Mas, o que seria isso?
 atualmente, a região de Bordeaux, que engloba mais de 120 mil hectares de produção, tem a seguinte divisão em variedades tintas: 65% Merlot, 23% 
Cabernet sauvignon, 10% Cabernet Franc e 2% de outras castas, entre elas Petit Verdot, Malbec e Carménère. Já entre as brancas a divisão é: 49% sémillon, 
43% sauvignon Blanc, 6% Muscadelle e 2% de outras cepas, entre elas Colombard, Merlot Blanc, sauvignon Gris e Ugni Blanc. 
 ou seja, quando falamos de blend, ou melhor, da mistura de variedades em tintos de Bordeaux, estamos falando basicamente de Merlot, Cabernet 
sauvignon e Cabernet Franc, esta última costumeiramente em proporções já diminutas, além de outras possíveis cepas auxiliares, em quantidades ainda 
menores. 
 Cada Châteaux pode escolher livremente a proporção das variedades que usará em cada vinho, em cada ano. no entanto, obviamente que os números 
tendem a não variar muito, pois a ideia é que os vinhos sejam consistentes safra após safra.
 em termos gerais, produtores das denominações da margem esquerda do rio Gironde, como Médoc, Margaux e Pauillac, por exemplo, tendem a usar 
uma proporção maior de Cabernet sauvignon em seus vinhos. Já os produtores de denominações situadas na margem direita, como Pomerol e saint-Émilion, 
por exemplo, costumam utilizar mais Merlot e Cabernet Franc, com o Cabernet sauvignon sendo menos prevalente.
 Mas, como dito anteriormente, cada produtor tem liberdade para selecionar as uvas que usará em seu vinho, pois as regras das denominações não 
costumam delimitar as proporções das variedades. Portanto, quando vir o termo “blend bordalês”, é bastante provável que você encontre uma mescla de 
Cabernet sauvignon e Merlot, provavelmente acrescida de outras castas.
POR QUE BLEND? Vinhos 100% varietais são extremamente raros em Bordeaux e isso deve-se à história da região, que tradicionalmente produziu blends. isso 
se deve, entre outros fatores, à variação das castas de safra para safra. Há muitos anos, os bordaleses aprenderam a não apostar todas as fichas em uma única 
cepa, pois, caso algo ocorresse (uma doença ou mesmo alguma intercorrência climática) e ela tivesse um desempenho abaixo do esperado, podia-se compensar 
com o uso de outra cepa. ou seja, se a Cabernet sauvignon não tivesse tido um bom ano, podia-se usar uma maior proporção de Merlot, por exemplo. (Fonte 
– Revista adeGa – Redação – 02/07/2018).

QUEM PREfERE VINHHO VIVE MAIS 
 estudos apontam que o consumo moderado traz benefícios à saúde. Um estudo publicado na revista Food and Function resolveu analisar as variáveis que sempre são 
questionadas quando se vincula o consumo de vinho e seus benefícios à saúde. depois de analisar padrões de consumo, eles chegaram a algumas conclusões importantes. 
a principal delas é que o consumo moderado, juntamente com as refeições, maximiza os benefícios.
 segundo os autores, liderados por Mladen Boban, da Universidade de split, na Croácia, o abuso de álcool é a terceira maior causa de morte na europa, mas a 
moderação mostrou que é capaz de diminuir as taxas de mortalidade. analisando estudos anteriores, eles avaliaram sete padrões de consumo – “moderado”, “espalhado 
durante a semana”, “pouco consumo de destilados”, “preferência por vinho”, “vinho consumido às refeições” e “evitar o consumo excessivo”.
 eles concluíram que os que preferem vinho têm uma taxa de mortalidade menor em relação a quem prefere cerveja ou destilado. eles também verificaram os efeitos 
cardioprotetores do vinho quando consumido com comida – apesar de pessoas que já possuem hábitos de alimentação saudáveis terem poucos benefícios se unirem o 
consumo de álcool à dieta. e, quando isso ocorre, costuma ser pelo vinho. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 03/07/2018).

MISTURA DE VINHO CONTRA ALZHEIMER 
 a doença pode ser tratada com uma combinação de compostos presentes no vinho. Um estudo da Universidade de south Wales, na austrália, apontou que a doença 
de alzheimer pode ser tratada com uma combinação de compostos de polifenois presentes no vinho. até então, pesquisas anteriores mostravam que o resveratrol, um 

VINHO E CULTURA
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dos componentes do vinho, tinha grande eficácia na prevenção e tratamento, contudo, para ter algum efeito, era necessário sintetizar o equivalente a mil garrafas de 
vinho em uma pílula. ainda assim, o consumo de resveratrol em tamanha quantidade tinha efeitos colaterais, como náusea, diarreia e até desidratação. os australianos, 
porém, perceberam que a quantidade de resveratrol pode ser diminuída e combinada com outros dois compostos do vinho, criando os mesmos benefícios neuroprotetores 
e minimizando as reações adversas. eles planejam começar em breve o teste em grandes grupos de pacientes com alzheimer para comprovar a eficácia. (Fonte – Revista 
adeGa – Redação – 05/07/2018).

DEGUSTAçãO VERTICAL OU HORIZONTAL
 Você sabe a diferença entre elas? Qual é a sua favorita? o propósito de degustações verticais e horizontais são diferentes. enquanto na primeira você busca identificar 
as influências do clima e da evolução em um mesmo vinho de safras diferentes, na segunda as comparações podem ser um pouco mais abrangentes.
 em uma degustação horizontal “típica”, você selecionará vinhos de uma mesma safra, de uma mesma região vitivinícola e de um mesmo estilo e/ou varietal. Por 
exemplo, você pode selecionar rótulos de sauvignon Blanc de 2016 de diferentes produtores de santa Catarina. dessa forma, você pode comparar diferenças de vinificação 
e sutilezas de terroir entre vinhos produzidos em um mesmo ano.
 no entanto, é possível criar degustações “horizontais” com outras variáveis que não somente a safra. É muito comum, por exemplo, vermos degustações de varietais de 
diferentes produtores e diferentes regiões – de safras iguais ou não. Um exemplo: uma seleção de diversos Carménère chilenos de regiões e produtores diferentes pode lhe 
dar uma ótima visão de como essa cepa se comporta em locais distintos. Quer ir além? Tente, por exemplo, Pinot noir dos mais variados terroirs do mundo, como Borgonha, 
Califórnia, nova Zelândia etc.
 Provas horizontais geralmente ajudam os degustadores a identificar diferenças específicas nos estilos de vinificação ou ainda aprender a reconhecer características de 
um varietal, de uma região ou de um estilo. elas costumam ser as preferidas das confrarias mundo afora.
OUTRAS IDEIAS - dependendo da frequência dos encontros, as confrarias tendem a “esgotar” alguns temas de degustação horizontal. Uma brincadeira interessante de fazer 
para alternar é uma prova em que a comparação dos vinhos deve ser feita de acordo com a harmonização, ou seja, quais vinhos combinam melhor com um determinado 
prato sugerido. experimente e divirta-se. (Fonte – ReVisTa do VinHo / essenCia do VinHo - Redação – 29/06/2018).

VINÍCOLA ABRE INSCRIçõES DE CURSO PARA ENÓLOGOS AMADORES
 os participantes terão a oportunidade de acompanhar todo o processo de produção de vinhos. a vinícola Miolo está com inscrições abertas para a nova edição do 
projeto Winemaker, que tem como objetivo ensinar apaixonados por vinhos a elaborar os próprios rótulos. o primeiro módulo do curso é focado em vinhos tintos e as aulas 
iniciam em agosto. os participantes acompanharão todo o processo de elaboração de um vinho, desde a plantação até o engarrafamento.
 as aulas são divididas em quatro encontros de três dias em Bento Gonçalves, no Rio Grande do sul. o primeiro será de 17 a 19 de agosto e é quando os alunos 
aprenderão sobre os processos de poda seca. de 9 a 11 de novembro, o encontro terá como tema a poda verde. de 7 a 10 de março de 2019, a turma aprenderá sobre a 
época de safra. nos dias 7 a 9 de junho, ocorrerá o encerramento do curso, e além de aprender sobre corte, os alunos terão uma formatura. durante os dias de aulas, os 
alunos ficarão hospedados no Hotel e sPa do Vinho Caudalie e poderão participar de degustações especiais, almoços e jantares temáticos e harmonizados.
 as inscrições para o segundo módulo, focando em espumantes, também estão abertas. as aulas iniciam de janeiro de 2019 e terão encontros no Rio Grande do sul 
e Vale do são Francisco, na Bahia. Para participar, é necessário ter concluído o módulo de vinhos tintos.
 Para mais informações e inscrições, entrar em contato com Vanessa Belatto pelo e-mail winemakers@miolo.com.br ou pelos telefones (54) 2102-1553 e (54) 
981141155. (Fonte: Prazeres da Mesa – 29/06/2018).
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