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são Paulo

aBs-rio-flamengo
vinhos de vinhedos de duPla 
Poda 

24/04/2019 - 19:30

até a virada do século XX para o XXi, todos 
os viticultores brasileiros se submetiam 
às forças da natureza, manejando seus 
vinhedos no ciclo natural das videiras e 
colhendo as uvas no verão. a partir do 
ano 2000, estudos acadêmicos foram 
comprovados, na prática, por viticultores 
do sudeste, manejando vinhedos de 
forma a colher frutos no inverno. 
Rogerio dardeau, escritor e especialista 
em vinhos finos brasileiros, fará uma 
apresentação detalhada desse processo, 
numa degustação de rótulos que já se 
mostraram consagrados como vinhos de 
inverno.

valor individual: R$ 163,00 (sócio) e R$ 
212,00 (não sócio)
inscrição: (21)2421-9640/(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

sBav-sP
degustação e conceitos 
BÁsicos

22/04/2019 - 20:00

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.

valor individual: R$200,00
inscrição: (11)3814-7905| vinho@sbav-
sp.com.br

aBs-rio-flamengo
curso de vinho e sua degustação 

06/05 a 08/07/2019 - 19:15

Já estão abertas as inscrições para o Curso 
de Vinho e sua degustação, indicado a 
profissionais e a apreciadores do vinho. o 
curso é uma das portas de entrada para se 
associar à aBs e ingressar no encantador 
mundo do vinho, assim como os demais 
cursos regulares. são 10 aulas – uma por 
semana.

valor individual: R$ 1.240,00 (R$ 
1.215,00 do curso + R$ 25,00 taxa de 
inscrição)
inscrição e informações: (21)2285-
0497-9640/(21)2265-2157 e abs@abs-
rio.com.br

rio de janeiro

aBs-sP
vinho e chocolate, Parceria 
irresistÍvel 

17/04/2019 - 20:00

na próxima quarta, dia 17, antecipando 
a Páscoa, faremos a já tradicional 
degustação/harmonização de vinhos 
e cerveja com chocolates, combinação 
a que poucos conseguem resistir, com 
direito a uma pequena surpresa no 
final da degustação. será interessante 
ver o resultado dessa harmonização, 
que tem sido frequentemente citada 
na bibliografia internacional.
de um lado teremos chocolates da 
linha excellence da Lindt, importados 
por nossa parceira aurora / inovini. 
de outro, os já esperados Porto LBV, 
Banyuls e Jerez Cream, além de uma 
clássica cerveja inglesa, a Young’s 
double Chocolate, que fará sua estreia 
nesse tipo de atividade.

valor individual: R$ 95,00 (associados) 
e R$ 90,00 (associados Participantes) 
inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@abs-
sp.com.br

sBav-sP
PenÍnsula iBÉrica – Portugal 
e esPanha – degustação de 
Brancos e tintos

23/04/2019 - 20:00

a sbav-sP, em parceria com a 
Winemania traz seu responsável pela 
curadoria de vinhos, alexandre Franco, 
para conduzir uma degustação de 5 
vinhos – da sua seleção.

valor individual: R$ 50,00 (associado) e 
R$ 100,00 (não associado)
inscrição: (11)3814-7905| vinho@sbav-
sp.com.br

aBs-sP-camPinas
rioja, a alma da esPanha 

25/04/2019 - 20:00

Produz-se vinho em praticamente 
todas as regiões da espanha. Mas 
é quase indiscutível que Rioja é a 
mais conhecida e mais associada ao 
país por enófilos de todo o mundo. É 
sobre a Rioja e seus tintos, cuja base 
é sempre a Tempranillo, que será 
nossa degustação do dia 25/04. sob 

a condução do presidente da aBs 
Campinas, eduardo sartori.

valor individual: R$ 85,00 (associados) 
e R$ 75,00 (associados Participantes) 
inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@abs-
sp.com.br
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malBec day serÁ celeBrado dia 17 de aBril

nesta 4a, dia 17 de abril, é celebrado o Malbec day, ou dia Mundial do Malbec. 
data que marca celebrações dedicadas à esta que é das mais populares uvas 
entre os amantes do vinho.  a Premier Wine não poderia ficar de fora e preparou 
um evento de dar água na boca em sua loja no Centro do Rio de Janeiro.

Às 17h30min será realizada degustação de 4 rótulos Malbecs exclusivos da rede, 
com direito a espumante de boas vindas e comandada pelo consultor exclusivo 
da importadora, Celio alzer. o investimento é de R$ 116 por pessoa e as vagas 
limitadas a 20 pessoas.  

espumante: Massimo Pedricci Método Chamrmant Brut 
Vinhos: Munay Malbec Rosé, Cafayate salta
Barrandica Malbec, Mendonza, Valle de Uco
domingo Molina Malbec, salta Cafayate
Juana Larrea Gran Reserva, Mendonza, Lujan de Cuyo

a uva malbec é do sudoeste da França e ganhou notoriedade mundial após 
ótimo desenvolvimento na argentina. Condições climáticas, qualidade do solo, 
posição geográfica e geológica favorável são alguns dos fatores que propiciam 
essa qualidade do fruto, e consequente qualidade dos vinhos. 

a Premier Wine fica na Rua dom Gerardo, 64, esquina da avenida Rio Branco 
na Praça Mauá.  seu funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h às 20h. 
Mais informações pelo telefone (21) 2283-1049..

rio de janeiro

agenda:
eventos
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menage À trois lavish merlot 2017 – califÓrnia – estados unidos
  
 a vinícola Folie à deux foi fundada por dois psiquiatras em 1981 com a ideia de criar vinhos que proporcionassem 
uma experiência de riqueza de sabores e uma verdadeira expressão varietal. as uvas vem de vinhas selecionadas 
de sonoma County, e os vinhos mostram um equilíbrio entre a intensidade e a facilidade para serem bebidos. 
os vinhos Menage à Trois traduzem misturas de três uvas, criando vinhos macios e fáceis de beber.  o Lavish 
entretanto é feito a partir da mistura de 81% Merlot, 8% Cabernet sauvignon, 6% Petite sirah e 5% Petit Verdot.

notas de degustação: Rubi de cor bem escura, com aromas frutados sabores integrados de mirtilos e ameixas 
pretas maduras, com toques de chocolate e baunilha.  Vai um pouco além de um Merlot comum, porque mostra 
uma boa complexidade com notas florais de violeta e café. no paladar mostra corpo médio, taninos macios, boa 
acidez e persistência. delicioso fim de boca com toque de chocolate, convidando ao segundo gole. 

guarda: por até 7 anos a partir da safra.

notas de harmonização: pratos de carne e caça, seja na grelha ou no forno e com pratos ensopados. Vai bem 
também com massas com molhos mais consistentes.

temperatura de serviço:  16 a 18ºC.  

em Bh a cantu é representada por ana Paula diniz – supervisora da Cantu importadora i Tel.: (31) 98876-0694.

 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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 Jesus sabia muito mais de vinho do que podemos supor. Talvez porque o vinho naquela época estivesse intimamente ligado à alimentação e fosse corrente que todos 
o apreciassem. Há dois momentos nas escrituras que me fazem supor isto: nas Bodas de Canaã, Jesus primeiro transforma água em vinho. segundo, por que seu vinho foi 
servido em último lugar, chamando a atenção dos presentes para o fato do “melhor vinho ser servido por último”. dois ensinamentos preciosos, pois dá ao vinho um lugar 
diferenciado na mesa, e ensina a perfeita harmonia no serviço do vinho, que recomenda que os mais velhos e complexos sejam servidos por último.
 os arqueólogos italianos Generoso Urciuoli e Marta Berogno foram os responsáveis pela investigação que será publicada no livro “Gerusalemme: L’Ultima Cena” 
(“Jerusalém, a Última Ceia”, ainda sem previsão de lançamento em português), em que fazem um estudo sobre a cozinha palestina nos tempos de Jesus indicando que, além 
do pão sem fermento e do vinho, na última ceia do Cristo também foram servidos ensopado de feijão, carne de cordeiro, azeitonas, ervas amargas, molho romano de peixe 
e tâmaras.
 segundo a pesquisa, a comida foi colocada sobre mesas baixas. Jesus e seus apóstolos comeram sentados sobre almofadões no chão, conforme o costume romano da 
época. Generoso Urciuoli recorda também que “os judeus observavam as normas de pureza, usando, por exemplo, copos de pedra, que não eram considerados transmissores 
de impurezas”. Pratos, tigelas e jarras eram de cerâmica.
 até o século ii a.C. os recipientes de vinho encontrados ao longo dos itinerários comerciais na europa são na sua maioria, gregos ou campanianos. só cerca de 150 
da nossa era, é que a viticultura romana emerge da sua obscuridade, sem contudo, empalidecer a fama dos vinhos gregos. estrabão afirma que os Romanos tinham seu 
melhor vinho na Campânia – o Falerno, criado nas encostas do monte Massicus, que constituiu o mais notável vinho latino. 
 Plínio considerava mais famosos os vinhos de sorrento, acreditando que o Falerno melhorava quando a ele se adicionava um pouco de vinho de Quios, mel e água. 
Tibério afirmava que um vinho de sorrento com mais de 25 anos era “um nobre vinagre”, o que faz parecer normal que se bebessem vinhos com 10 e 20 anos! nas mesas 
dos abastados aparecia vinho com mais de um século.  Qual sabor teriam?  ainda que Roma produzisse vinho, as mesas dos ricos eram alimentadas com vinhos gregos: 
Pramio, ismaros (tinto doce) e os das ilhas de Quios, nassos, Tasos, Lésbios, Rodes e Chipre. 
 Plínio escreveu 37 volumes de sua obra naturalia Historia (cujos livros de 12 a 19 tratam da botânica) tendo consultado cerca de 2000 volumes de autores gregos e 
latinos. Também famoso é o tratado de Re Rústica, de Columela, escrito na primeira metade do século i. É surpreendente que os escritores latinos confirmaram a ciência que 
já era conhecida há séculos, com termos como “apertus Bacchus amat colles” de Virgílio ou “campestra largius vinum, sed jucundis afferunt collina”, o que significa que as 
planícies produzem mais vinhos, mas o melhor é o das colinas! 
 Columela já referenciava o cuidado com a produtividade dos vinhedos e preparação dos terrenos, eliminando resíduos de outras lavouras e preocupação com a 
drenagem, e os excessos de umidade. Quanto à densidade de plantio, Columela aconselhava em terrenos férteis 2336 pés/hectare e nos pobres 4629 pés/ha. segundo 
Columela, o espaçamento entre plantas era de 7 pés(2,07m) nos solos ricos, enquanto Plínio indicava que o compasso seria de 4 pés(1,18m) nos solos ricos e de 5(1,47 m) 
nos solos pobres. os inconvenientes da multiplicação das plantas por semente já eram conhecidos, sendo assinados por Teofrasto e Virgílio. 
 Plínio recomendava a enxertia para melhorar a qualidade das plantas (por estacas ou mergulhia). Catão aconselhava a permanência da planta jovem no viveiro 
durante 3 anos, e sua transplantação no outono ou na Primavera, com tempo úmido e calmo. saber podar a vinha era para os Romanos, a característica mais apreciada num 
vinicultor, como técnica capaz de imprimir dignidade aos vinhos. as formas de condução variavam entre livre ou a tutorada, com latadas baixas, formando um caramanchão. 
 as castas não guardam semelhança às atuais, a de maior prestígio era a aminea, da qual era feito o Falerno. a casta apiana (de apes, abelha) era provavelmente 
uma moscatel. a colheita era feita em agosto, setembro e outubro conforme as localidades, havendo uma seleção dos cachos. Com as piores uvas eram feitos vinhos para 
escravos e trabalhadores. a pisa era feita na própria vinha, numa laje plana, com uma inclinação que levasse o mosto por gravidade para uma fossa, donde era recolhido 
para recipientes. a prensagem já era difundida, sendo uma operação bastante demorada e cuidadosa. o vinho de primeira pressão, dito “de lágrima” era adicionado de 
mel e consistia num belo aperitivo. 
 a fermentação se fazia em recipientes (dolia) enterrados ¾ no solo, e por vezes descobertos. Já se sabia o quanto o calor era inconveniente, quer para a fermentação, 
quer para a conservação do vinho. era comum usar-se fumo de cozinha como elemento de conservação e envelhecimento do vinho. os Romanos, como os egípcios, 
costumavam concentrar o mosto mediante a cozedura a fogo direto, para depois usarem como corretivo, aumentando o teor de açúcar de mostos fracos, para favorecer a 
conservação de vinhos frágeis e mesmo mascarar sabores desagradáveis. 
 o vinho comum - vinum de cupa- permanecia nos recipientes de fermentação até seu consumo. era no geral ordinário e, por isso, designado algumas vezes de 
vinum de crucis, pois bebê-lo equivalia quase que a uma crucificação... os vinhos para envelhecer eram trasfegados na Primavera, quando estava frio e o vinho já havia se 

como seria o vinho da última ceia de jesus?
Por mÁrcio oliveira

artigo



7vinotícias

“limpado”, sendo a ânfora o recipiente clássico para envelhecimento do vinho de luxo.
 os vinhos eram geralmente turvos, necessitando filtrá-los antes de serem servidos. À mesa, os Romanos usavam um coador e refrescavam o vinho com gelo e neve 
que os escravos traziam das montanhas. na filtração era usado o leite de cabra, a clara do ovo e argila. a baga da murta servia para intensificar a cor do vinho.  
 apesar dos elogios de cronistas da época, ficam fortes dúvidas em relação a aceitação dos vinhos pelo gosto atual dos consumidores. sabe-se que os vinhos eram 
diluídos em água, o que não parece ser a melhor maneira de realçar suas qualidades. a diluição era feita na razão de ½, ou ¼ ao mesmo a 1/7. eram vinhos muito fortes, 
caso contrário não suportariam tais diluições, densos e excessivamente alcoólicos. o escritor inglês Warner allen considera o vinho do Porto o único vinho à altura da 
antiguidade, fosse o saprias (apreciado pelos Gregos), fosse o Falerno, que Galeno recomendava para o imperador Marco aurélio!  
 Um brinde e Votos de uma Feliz Páscoa para todos, onde não falte amor, felicidade, Paz e claro, muito vinho! 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

“jardin altamira, da vinÍcola altos las hormigas, É um Belo desafio” - jorge lucki
valor econômico - 12/04/2019 

 Chile e argentina são exemplos claros da contribuição de enólogos estrangeiros para alcançar o elevado patamar vitivinícola em que se encontram. o precursor 
da atual e venturosa fase argentina, nicolás Catena, teve a inciativa de trazer consultores de fora e destaca com frequência o papel de três deles no sentido de romper o 
paradigma até então existente (início dos anos 90): primeiro veio o italiano attilio Pagli, em 1993, depois o americano Paul Hobbs e, em seguida, o francês Jacques Lurton 
- Laura Catena, filha de nicolás e atual presidente da Bodega, declarou em entrevista a esta coluna tempos atrás que “meu pai teve a enorme humildade - o que é muito 
difícil para um argentino - de, no começo, dizer: não sabemos nada, mas podemos aprender”. após participarem do desenvolvimento da Catena, os três continuaram a 
trabalhar como consultores na argentina (e no Chile) ao mesmo tempo em que criaram projetos próprios.
 Reconhecido por seu trabalho na Toscana, attilio Pagli foi, em princípio, contratado para desenvolver um projeto com sangiovese, uva na qual se depositava grandes 
expectativas. Pagli logo percebeu que a casta dos chiantis não daria bons resultados lá, mas se encantou com uma vinha velha de malbec de Lunlunta, área próxima a Luján 
de Cuyo, e investiu nela.
 de lá sairia, pouco depois, o Catena alta, um dos primeiros tintos da gama superior da hoje mais renomada bodega mendocina. Foi quando teve início o grande salto 
da malbec, casta então pouco valorizada (quem diria?), que veio num momento em que o mercado internacional buscava um vinho com bastante fruta e taninos sedosos.
 o campo aberto atraiu a atenção de estrangeiros. Uma das primeiras vinícolas com esse perfil a se instalar em Mendoza foi a altos Las Hormigas, em 1995, com dois 
italianos da Toscana à frente: alberto antonini, prestigiado enólogo-consultor internacional, e antonio Morescalchi, profundo conhecedor de vinhos e com grande visão de 
mercado, aos quais se juntaria depois o amigo de longa data attilio Pagli.... 
 Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/6208077/jorge-lucki-jardin-altamira-da-vinicola-altos-las-hormigas-e-um-belo-desafio#

 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/6208077/jorge-lucki-jardin-altamira-da-vinicola-altos-las-hormigas-e-um-belo-desafio%23
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“eXiste vinho vegano?” - marcelo coPello
vajinha sP - vinho e algo mais - 04/04/2019 

 Muita gente não sabe, mas a bebida em sua versão tradicional pode conter produtos animais pela sua elaboração. acreditem! 14% dos brasileiros são 
vegetarianos. Pelo menos esse é o resultado de uma pesquisa realizada pelo iBoPe em 2018. o índice expressivo evidencia um crescimento de 75% em relação 
à 2012 e em números brutos representa 30 milhões de pessoas.
 a pesquisa apontou ainda um crescimento no interesse por produtos veganos. 55% dos entrevistados declarou que consumiria mais produtos veganos 
(sem qualquer traço animal em sua elaboração) se estivessem melhor indicados na embalagem ou se tivessem o mesmo preço que os produtos não veganos 
(60%).
 seja você vegetariano, vegano ou não, talvez não saiba que tradicionalmente a elaboração de vinhos pode conter produtos animais. os vinhos veganos 
contudo existem e são uma categoria em crescimento.
quais produtos animais podem aparecer no vinho? a elaboração de um vinho é composta por várias etapas e inúmeros detalhes.
 o momento quando mais comumente são utilizados produtos animais é o da “clarificação”. este processo é usado para remover impurezas do vinho, 
como proteínas, leveduras, remover aromas desagradáveis, deixar sua cor mais límpida e menos turva, e também ajuda a amaciar os taninos (no caso dos 
tintos).
 o produto animal mais comum é, de longe, a clara de ovo (albumina), usada há séculos em todo o mundo. alguns dos outros produtos que eventualmente 
podem ser usados na clarificação são: caseína (proteína do leite), gelatina (de origem bovina ou suína), cola de peixe, óleo de peixe, quitina (produto da casca/
concha de crustáceos).
 as quantidades destes produtos presentes no vinho são ínfimas, apenas traços, mas para os veganos o conceito é importante, já que muitos seguem este 
estilo de alimentação não apenas por questões nutricionais, mas também por questões de ética e preocupações ambientalistas.
 alguns veganos são rigorosos a ponto de evitar vinhos que trazem produtos animais mesmo que indiretamente, como os que tem cápsulas de cera de 
abelhas (cada vez mais raro, já que hoje quase todas as cápsulas são de plástico), e os que tem rolhas não de cortiça maciça mas de aglomerados (que podem 
usar colas à base de leite).
 Vale lembrar que os vinhos biodinâmicos, que muitas vezes são não-filtrados e não-clarificados, podem não ser veganos. É comum nos biodinâmicos usar 
produtos animais nos vinhedos, como estrume e partes de animais, como crânios de bois (enterrados nos vinhedos contendo preparos com nutrientes como por 
exemplo camomila).
existem vinhos veganos, como são feitos? É crescente o número de vinhos que não são filtrados ou clarificados, principalmente os ditos vinhos naturais, 
eliminando assim o principal momento de contato com produtos animais. este tipo de vinho tende a ser um pouco turvo.
 o uso de agentes não animais para a clarificação também é uma tendência, sendo os mais comuns os produtos de carbono, argila, calcário, sílica e 
caseína vegetal.
 Uma técnica que pode substituir agentes de clarificação de origem animal é a da micro-oxigenação (injeção de micro porções e oxigênio no vinho quando 
de sua elaboração). esta tecnologia tem como principal função amaciar os taninos nos tintos, mas também ajuda grande mente em sua limpidez, reduzindo ou 
eliminando a necessidade de clarificação.
como identificar o vinho vegano? não há uma regra ou lei para que os vinhos sejam rotulados como veganos ou não veganos, e mesmo nos contra rótulos 
raramente os produtores informam este nível de detalhe. Contudo, é comum que vinhos não filtrados informem o fato em seus rótulos/contra-rótulos, prevenindo 
assim os consumidor para a eventual turbidez encontrada na aparência do líquido. esta é uma boa indicação de que o vinho provavelmente é vegano...

 Leia mais em: https://vejasp.abril.com.br/blog/marcelo-copello-vinho-algo-mais/vinho-vegano

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

https://vejasp.abril.com.br/blog/marcelo-copello-vinho-algo-mais/vinho-vegano
www.marcelocopello.com
mailto:www.marcelocopello.com?subject=
http://www.marcelocopello.com/blog
http://www.marcelocopello.com/blog


10vinotícias

“francisca van zeller, da nova geração dos vinhos 
do norte de Portugal” - suzana Barelli

revista menu - 27/03/2019 

 aos 32 anos, a jovem portuguesa Francisca Van Zeller parece ter encontrado seu espaço no mundo do vinho, mesmo depois da venda da pequena e 
conceituada vinícola de sua família, a Quinta Vale d. Maria, para o grande grupo vinícola aveleda em 2017. Mais do que isso: de responsável pela comunicação 
e marketing da empresa familiar, no douro, Francisca soube conquistar o seu espaço na nova companhia. dois anos depois desta transação, ela representa as 
marcas premium de todo o grupo aveleda com muita propriedade.
 em recente passagem por são Paulo, por exemplo, Francisca contou do trabalho da aveleda em busca de qualidade. originária da região dos Vinhos 
Verdes, no norte de Portugal, a vinícola da família Guedes é mais conhecida pelo volume de produção e pela linha de vinhos Casal Garcia. Com a chegada da 
Quinta da d. Maria a seu portfolio, abriu-se um canal no segmento de alta gama, onde Francisca atua principalmente. nestes novos planos, conta Francisca, 
estão os vinhos na Bairrada, da Quinta d’aguieira, que serão relançados este ano. em 2020, será a vez da nova linha de vinhos que valorize os diferentes solos 
e uvas da região de Vinho Verde, como a alvarinho e a loureiro. “Vai ser uma gama de vinhos diferentes, um projeto novo, focado”, conta ela.
 nascida no mundo do vinho (quando menina, sua família era dona da mítica Quinta do noval) e com um vinhedo para chamar de seu (quando fez 18 
anos, seu pai batizou uma nova vinha com o seu nome), Francisca conseguiu conquistar seu espaço por méritos. “dez anos atrás, eu tinha de enfrentar muitas 
barreiras. Muitos me viam como se eu fosse apenas a herdeira de um vinhedo e não a proprietária de conhecimento”, conta ela. Formada em jornalismo e com 
especialização em enologia, ela lembra que ainda não faz muito tempo em que era preciso ter um homem para uma reunião de trabalho ser frutífera.
 nesta trajetória, ela também sentiu necessidade de participar de um grupo de mulheres atuantes no mundo do vinho. o d’Uva nasceu desta inquietude 
feminina em 2014. Primeiro, o grupo que conta com a participação de sete outras mulheres, como Catarina Vieria, da Herdade do Rocim, e Luiza amorin, das 
cortiças que levam o sobrenome da família, nasceu com o objetivo de promover, no mercado internacional, os vinhos de diferentes regiões de Portugal... 

 Leia mais em: https://www.revistamenu.com.br/2019/03/14/francisca-van-zeller-da-nova-geracao-dos-vinhos-do-norte-de-portugal/ 

 suzana Barelli, editora de vinhos da Revista Menu, é uma jornalista especializada em vinhos.

https://www.revistamenu.com.br/2019/03/14/francisca-van-zeller-da-nova-geracao-dos-vinhos-do-norte-de-portugal/
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“solos de vinhedos – mitos e verdades” - rodrigo fonseca
revista encontro - 03/2019 

 o gosto “mineral” típico dos vinhos de Chablis teria origem nos solos Kímmeridgian da região. os bons espumantes ingleses proviriam dos solos calcários 
do sul e sudeste da inglaterra, idênticos àqueles da região de Champagne. os solos xistosos do douro moldariam o caráter robusto de seus vinhos de mesa. Já 
os aluvionais pedregosos de Chateauneuf-du-Pape seriam responsáveis pelos grandes vinhos da denominação. e existem restaurantes cujas cartas classificam 
os vinhos pelos solos de origem: xistosas, graníticos, calcários, argilosos, vulcânicos. etc. existem bases científicas para essas afirmações “marqueteiras”?  
 a geologia (tipos de rochas e solos, sua formação e estrutura) é um dos componentes de um terroir, ao lado da geografia, do clima e da influência 
humana. os solos formam a camada que recobre a rocha-mãe e servem como base para as plantas. Têm fragmentos e sedimentos de rochas de várias origens, 
tamanhos e granulometrias, que são os componentes minerais e matéria biológica decomposta (húmus). ali se alojam também água, oxigênio e outros gases. 
a maioria das culturas acontece na parte superficial dos solos, com mais húmus. as vinhas, entretanto, são diferentes, porque suas raízes podem penetrar nas 
camadas mais profundas dos solos e até nas fissuras da rocha-mãe, em busca de água. Mas é essencial haver húmus, mesmo abaixo da superfície, como nos 
vinhedos pedregosos. 
 Para o crescimento das plantas são necessários oxigênio, hidrogênio e carbono (do ar), água, macronutrientes (oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, 
cálcio, magnésio, etc) e micronutrientes (ferro, zinco, manganês, cobre, boro, molibdênio, etc), absorvidos pelas raízes. os macronutríentes são disponibilizados 
pelo intenso trabalho dos organismos presentes no solo. Já os micronutrientes não são extraídos dos sedimentos de rochas presentes no solo, porque são 
inertes. Resultam da erosão e decomposição por processos físico-químicos, por milhares de anos, de rocha-mãe ou de rochas componentes dos solos, que têm 
milhões de anos e podem ter sido trazidos de pontos distantes, não tendo relação direta com a rocha-mãe. a velocidade da decomposição e a transformação 
em nutrientes assimiláveis variam com o clima, acidez (pH), umidade, temperatura, permeabilidade, quantidade de nitrogênio e organismos presentes no solo, 
entre outros fatores. a presença de fragmentos ou sedimentos ricos em ferro, por exemplo, nem sempre se traduz em disponibilidade do nutriente na forma 
absorvível pela raiz, 
 além dos componentes minerais e orgânicos, outros fatores caracterizam os solos. a textura e a estrutura determinam a retenção e disponibilização de 
água para a planta, além de influenciar a penetração das raízes. a fertilização, a irrigação, os sistemas de drenagem instalados e os vários tipos de porta-
enxertos influenciam a absorção de nutrientes assim como as argilas, distribuídas em tipos e quantidades variáveis nos vinhedos. dada a complexidade da 
constituição de solos e da absorção de nutrientes, não é de se admirar que parcelas de um mesmo vinhedo produzam vinhos diferentes. alex Maltman *, 
professor e pesquisador dedicado ao tema observa: ‘’a idade do solo não tem relação com a da rocha-mãe, sendo muito mais jovem” (milhares X milhões de 
anos). “as propriedades físicas das rochas e dos solo de um vinhedo afetam o desenvolvimento da vinha, mas não procedem as afirmações de que o gosto do 
vinho se relaciona com os minerais do solo em que se encontra”. a planta não distingue se um determinado componente veio do solo ou de um fertilizante. 
Magnésio é magnésio, ponto”.
 Kimmeridgian refere-se a uma época do período jurássico na qual diferentes rochas foram formadas, nada tendo portanto com o gosto do vinho. os 
melhores espumantes ingleses ´provêm tanto de solos com calcário, como daqueles sem calcário. solos xistosos produzem vinhos potentes no douro, assim 
como um dos mais delicados pinots da nova Zelândia. Um dos maiores vinhos de Chateauneuf-du-Pape provêm de vinhedos em solos argilosos, sem os 
famosos “gallets” tão louvados. Já as cartas de vinhos que classificam os vinhos pelos solos de origem, melhor não se preocupar muito com elas... *The World 
of Fine Wine, edições 45(2014) e 48(2015).
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14 a 18.ago.2019 - XX encontro do fÓrum enolÓgico vamos À montanha 2019 - Penedo (rj)  

 o VaMos À MonTanHa (VaM) é um evento anual que reúne os participantes do Fórum enológico da academia do Vinho (www.academiadovinho.
com.br) e outros enófilos adeptos, desde o ano 2000. Já está no ar o site do Vamos à Montanha 2019: https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/
site/content/apresentacao  
 o evento acontecerá de 15 a 18 de agosto em Penedo. a programação (que ainda terá pequenos ajustes) já pode ser consultada no site nas abas com 
a Programação do VaM e do Pré-VaM (que estão separadas no site).
 este ano teremos, para os aventureiros, um Pré VaM de dois dias com trilhas no Parque nacional de itatiaia. Teremos, ainda, uma visita à Visconde de 
Mauá. os participantes do VaM que chegarem antes do dia 15 de agosto podem participar de ambas as atividades ou apenas do passeio em Visconde de Mauá. 
Teremos 5 degustações:
- Workshop Harmonização de Chocolates com Vinho, apresentada pela Chocolatière Mirian Rocha
- o Jerez harmonizado com tapas, apresentada por Germán alarcón-Martín 
- Vinhos do Vale de Loire - Les Grande Vignes, apresentada pelo produtor eric Recchia - explorando Bordeaux através de vinhos orgânicos e biodinâmicos 
apresentada por Joseph Morgan Jr. 
- Vinhos Boutique do Chile, apresentada por quatro enólogos Chilenos convidados e 
coordenada pelo produtor chileno david Giacomini. 
- além disso, teremos o desafio de duplas, coordenado por agilson Gavioli. Competição 
que vai movimentar o VaM.
 Finalmente, continuaremos a ter o coquetel (com curadoria de vinhos feita por 
Rogério dardeau), o Jantar Traga seu Vinho e o Jantar de Gala, além do brunch de 
domingo. 
 as inscrições começam no site no meio de Mai, mas para quem já desejar garantir a 
sua hospedagem no Hotel Pequena suécia, pode já realizar as reservas, cujas informações 
estão aí nessa web também.
valor da inscrição: Hóspedes do Hotel Pequena suécia – em construção. Hóspedes 
de outros hotéis da cidade – em construção (será cobrada pelo hotel taxa de uso por não 
hóspedes). • As inscrições serão abertas no final de Maio de 2019 
Programação resumida: a programação do VaM em Penedo incluirá um grande 
leque de atividades (almoços e jantares harmonizados e degustações). o participante 
pode selecionar dentre as opções as atividades de seu interesse. o programa básico inclui 
o evento de Boas Vindas na 5ª feira no final da tarde, o jantar TsV (“Traga seu Vinho”) 
na 6ª feira e o Jantar de Gala (de Gala porque é importante e não porque é “Black Tie”). 
É óbvio que uma viagem à Penedo, na serra da Mantiqueira, pode incluir mais do que 
o evento VaM 2019 (de 6ª feira à domingo). aos que quiserem chegar antes do VaM, 
vamos ter uma programação adicional (o Pré-VaM) que já vem se tornando uma tradição. 
Vai ser um “esquenta” para o evento a seguir.
informações e contato: Comissão organizadora: ana Maria Gazzola / antonio 
dantas/ Lígia Peçanha/ olandina Pacheco. inscrição e informações, fazer contato pelo 
email: vamosamontanha@yahoo.com  ou pelo telefone (whatsapp): 55 (21)99604-
2930

www.academiadovinho.com.br
www.academiadovinho.com.br
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
https://app.eventmaster.com.br/event/vam2019/site/content/apresentacao
mailto:vamosamontanha%40yahoo.com?subject=
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18 a 25 de agosto 2019. vamos ao sul de minas e norte de são Paulo

 Viagem de descobertas sobre o potencial da região na produção de excelentes vinhos, azeites, cafés, cachaças e queijos. 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. 

 Um Roteiro conhecendo os vinhos, azeites, queijos, café e cachaças da região. Produtos de destaque, sendo premiados em concursos nacionais e 
internacionais. 

infos & reservas: na zenithe travelcluB consultoria e operadora de experiências enogastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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notÍcias enogastronomicas e dicas

safra de BordeauX em 2018 tem vinhos eXcePcionais – Parte 2
 são cerca de 200 châteaux e 300 vinhos que são apresentados e comercializados em Primeurs. eles atraem 6000 profissionais para as degustações. as vendas 
antecipadas, sistema único no mundo, tem como principal ator a Union des Grands Crus de Bordeaux, UGCB, que reúne a elite dos produtores, mas que representa somente 
3% da produção da bordalesa. a compra antecipada oferece a oportunidade de comprar vinhos raros a bons preços.
 o consultor e produtor Jean Luc Thunevin mostrava na sua garagem de saint Émilion seus vinhos e o de dezenas de produtores parceiros. dentre eles destaco Château 
Fleur Cardinale, saint emilion GCC, em grande forma após um 2017 sem produção devido a geada, Château Bellevue de Tayac, Margaux, mostrando toda sua precisão. 
de autoria própria de Thunevin me encantaram Bad Boy, a referência “garagem” e, claro, Valandraud seu grande vinho, estrela maior do espaço. não longe dali Michel 
Roland recebia compradores no Château La dominique e mostrava não apenas este grande vinho mais a nova safra dos vinhos para os quais presta consultoria. o guru do 
vinho comentou a safra e disse: – “os vinhos de Bordeaux estão concentrados e maduros. se a safra não é de todo homogênea, penso que é um ano um tanto excepcional 
e teremos vinhos excepcionais”, afirmou ao gravar vídeo para a revista francesa La Revue du Vin de France.
 Fiz algumas visitas e degustações privativas na companhia de Rafael Moreira Romano, diretor da importadora Barrinhas e degustamos juntos os vinhos do Château 
nenin, L’evangile, ausone e Cos estournel. Com certeza foi neste último onde a recepção foi mais impactante. os jardins com suas cercas vivas em forma de elefante, 
o magnífico château, o casal de recepcionistas vestidos em roupas típicas da Índia, país que tanto encanta o proprietário. degustações comentadas dos vinhos de Cos 
estournel e, de quebra Champagne Jeeper e o do Tokaj-Hétszolo, ambos tops de linha. a diferença começa na recepção quando cada convidado recebe um livreto trilíngue 
personalizado, isso mesmo, com seu nome na terceira página. ali você encontra todas as informações sobre a safra 2018 e os vinhos que serão degustados. eram cinco os 
vinhos. Cos d’estournel e seu segundo vinho o Pagodes de Cos, ambos nas duas cores e ainda o Goulée by Cos d’estournel, Médoc....santé. Leia mais em: http://jblog.
com.br/conexaofrancesa/ (Fonte – Conexão Francesa – Rogério Rebouças – 09/04/2019).

BordeauX: jack ma joga Pesado no chateau de sours
 o bilionário chinês quer gastar dezenas de milhões de euros em sua propriedade em entre-deux-Mers. enquanto aguarda outras compras. Como sabemos, Jack Ma, 
o homem mais rico da China e vigésimo mundial em 2018, de acordo com a revista americana Forbes, procura investir na vinha francesa.
 Mesmo após duas derrotas simbólicas - o Clos de Tart, na Borgonha, conquistado por François Pinault e o Château dauzac, Grand Cru Classé de Margaux, comprado 
muito recentemente pelo empresário francês Christian Roulleau -, o empresário continua a investir, começando com uma das suas propriedades em Bordeaux, o Chateau de 
sours, localizado na cidade de saint-Quentin-de-Baron, no entre-deux-Mers, onde ele pretende injetar várias dezenas de milhões de euros, para construir um restaurante 
e hotel de luxo... Leia mais em: https://www.larvf.com/bordeaux-jack-ma-joue-gros-au-chateau-de-sours,4617348.asp  (Fonte - Revue du Vin de France – Yohan 
Castaings – 10/04/2019).

em 2018, recorde de Produção de vinho no mundo, mas o consumo fica estagnado
 a espanha continuou sendo o maior exportador em volume no ano passado, com 20,9 milhões de hectolitros, ou 19,4% do mercado mundial.
 a produção mundial de vinhos no ano passado atingiu 292,3 milhões de hectolitros, seu maior nível em 15 anos, mas o consumo parece estar desacelerando, o que 
deve reduzir os preços, disse a organização na quinta-feira. organização internacional da Vinha e do Vinho (oiV). no ano passado, graças ao retorno de clima mais ameno 
na europa, que são três principais produtores de vinho do mundo (espanha, França, itália), o mundo produziu 292.3 milhões de hectolitros (hl) de vinho contra 297,8 milhões 
em 2004. “este é o maior aumento em quinze anos”, disse sexta-feira Pau Roca, o novo secretário-geral da oiV, em uma conferência de imprensa em Paris.
 após a colheita historicamente baixa de 2017, devido à geada da primavera que devastou os vinhedos europeus, os aumentos de produção são espetaculares: espanha 
(+ 36,7%), França (+ 34,8%), itália (+28,9%), alemanha (+ 30,7%) e até + 40,4% da produção de vinhos suíços. e os declínios são especialmente notáveis, especialmente 
o declínio de 20% da produção chinesa, para 9,3 milhões de hectolitros, de acordo com a estimativa da oiV. na África do sul, afetada pela seca, a produção também caiu 
12,5% para 9,5 Mhl.
 o sr. Roca enfatizou a estabilização do vinho “potencial” no mundo, isto é, áreas agrícolas plantadas em vinhedos. os vinhedos do ano passado cobriram 7,4 milhões 
de hectares no total, segundo o órgão intergovernamental composto pelos 47 maiores estados produtores de vinho do mundo. na europa, a itália aproveitou ao máximo 

vinho e cultura

http://jblog.com.br/conexaofrancesa/
http://jblog.com.br/conexaofrancesa/
https://www.larvf.com/bordeaux-jack-ma-joue-gros-au-chateau-de-sours%2C4617348.asp
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as liberalizações dos novos direitos de plantação concedidos pela Ue, atingindo 702.000 hectares de vinhedos, contra 696.000 hectares em 2017, um aumento de 0,8% no 
ano passado.
 no geral, os outros principais países produtores da Ue permaneceram mais estáveis (França: 789.000 ha, + 0,2%, espanha: 969.000 hectares, + 0,1%, alemanha: 
103.000 ha, +0,3 %) ou diminuiu a sua área como Portugal (192.000 hectares, -0,7%).
5 PaÍses imPulsam mais do que a metade dos Produtos do vinho mundial - no ano passado, o consumo mundial de vinho, que vinha crescendo desde 
2014, “pareceu pausado (...), influenciado principalmente pela queda do consumo na China e no Reino Unido”, disse a oiV, em seu comunicado de imprensa. no Reino 
Unido, os amantes de vinho britânicos beberam apenas 12,3 Mhl em 2018, uma queda de 3,1% em relação a 2017. na China, onde o crescimento desacelerou, o consumo 
em 2018 “cairia 6,6% em relação a 2017, e chegaria a 18 milhões de hectolitros”, acredita a oiV.
 o senhor deputado Roca alertou, no entanto, para a extrema fragilidade destas previsões, ainda por confirmar, que não têm em conta as existências de vinhos nos 
países. ele apontou para uma tendência de “universalização” do consumo mundial de vinho, embora cinco países (estados Unidos, França, itália, alemanha e China) bebam 
mais da metade do vinho produzido no mundo.
 os estados Unidos permaneceram no ano passado o primeiro país consumidor com 33 Mhl, à frente da França (26,8 Mhl). Mas, no consumo per capita, “ainda há um 
potencial muito grande de apreciação nos estados Unidos”, disse Roca, o país em 20º lugar no mundo, com 12,4 litros per capita e por ano, contra 62,1 litro em Portugal, 
no topo do ranking.
 sobre os preços, o sr. Roca estimou que poderia haver um “ajuste natural” dos preços para baixo, especialmente por parte dos vinhos a granel. Questionado sobre a 
ameaça de impostos mais elevados sobre os vinhos e produtos agrícolas europeus, brandidos nesta semana pelo presidente dos eUa, donald Trump, a Roca disse que eles 
teriam “conseqüências negativas” no comércio internacional de vinhos se fossem colocados em vigor a partir de 1 de Junho... Leia mais em: https://www.larvf.com/en-
2018-la-consommation-de-vin-dans-le-monde-a-cesse-de-progresser,4622435.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Redação – avec aFP – 12/04/2019).

games of thrones insPira vinho
 Produtor decide criar um vinho baseado nas referências de Game of Thrones. o enólogo Thibault Bardet, da Vignobles Bardet, em saint-Émilion, resolveu pesquisar 
como o vinho dornish, da série televisiva Game of Thrones, seria realmente. ele se baseou em como ele é descrito nos livros, assim como a sua região produtora, a árida 
Westeros, é retratada na série.
 “o projeto começou depois de assistir a um episódio de Game of Thrones com um amigo. achamos que seria muito interessante ter a possibilidade de beber o vinho 
dornish. infelizmente, depois de algumas pesquisas, descobri que não havia um vinho como esse. então decidi fazer o meu próprio vinho”, afirmou o enólogo. “no programa 
de TV, eles não falam muito sobre o sabor do vinho dornish, mas no livro há muitas descrições sobre ele. depois de ler todos os livros, eu tinha mais de 40 páginas de 
informações. as principais eram: frutado, poderoso, mas fácil de beber, e com intensa cor escura”.
 Para Thibault e seu pai, Philippe, essa descrição contemplava a Merlot. Uma vez que conseguiram a uva, eles sabiam que a vinha precisaria se originar em solos 
arenosos, para imitar o terreno da península fictícia que é dornish; assim um verão quente e seco em Bordeaux, em 2016, deu a eles o clima apropriado.
 o resultado não é um, mas dois vinhos feitos no estilo dornish.... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/game-thrones-inspira-vinho_11665.
html (Fonte – Revista adeGa – Redação -  13/04/2019).

vinhos chilenos “surPreendem” em degustação Às cegas em londres
 siegel Unique selection 2012 ficou no topo do Wines of Chile sommelier Challenge. durante uma degustação às cegas promovida em Londres, o Wines of Chile 
sommelier Challenge, os resultados alegraram os organizadores. o evento foi promovido pela Wines of Chile na tentativa de promover os vinhos premium do país e parece 
que deu resultado.
Foram provados 51 vinhos às cegas, sendo que 46 eram chilenos, enquanto cinco foram escolhidos de outros países. Membros do trade de vinhos, incluindo sommeliers, 
compradores e jornalistas, votaram para escolher os cinco melhores.
os resultados revelaram que os 10 mais votados eram todos chilenos, o que a associação chamou de “realização surpreendente”. o siegel Unique selection 2012 ficou 
no topo, com 43,9% das pessoas colocando-os entre seus cinco primeiros votos. ele foi seguido por errázuriz aconcágua Costa Chardonnay 2016, siegel Reserva especial 
Viognier 2017, siegel single Vineyard Cabernet sauvignon 2014, aresti Trisquel série altitud Merlot 2016, Casa silva Ranco Riesling 2017, siegel single Vineyard Carménère 
2016, ViK Milla Cala 2014; aresti Family Collection 2014 e Valdivieso Caballo Loco no 17.
o principal vinho não chileno, que ficou em 12º lugar, foi o McManis Family Viognier 2016 da Lodi, na Califórnia... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/
artigo/vinhos-chilenos-surpreendem-em-degustacao-cegas-em-londres_11664.html (Fonte – Revista adeGa – Redação -  13/04/2019).

https://www.larvf.com/en-2018-la-consommation-de-vin-dans-le-monde-a-cesse-de-progresser%2C4622435.asp
https://www.larvf.com/en-2018-la-consommation-de-vin-dans-le-monde-a-cesse-de-progresser%2C4622435.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/game-thrones-inspira-vinho_11665.html%20
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/game-thrones-inspira-vinho_11665.html%20
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vinhos-chilenos-surpreendem-em-degustacao-cegas-em-londres_11664.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vinhos-chilenos-surpreendem-em-degustacao-cegas-em-londres_11664.html
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