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VINOTÍCIAS
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

OS TINTOS SUPER PREMIUM DO 
BRASIL - MARCELO COPELLO

DECIFRO E DEVORO A CARNEO OUTRO DOURO - PEDRO 
GARCIAS

Com a criação da categoria “TINTOS SUPER 
PREMIUM”, na Grande Prova Vinhos 
do Brasil Marcelo Copello apresenta os 
resultados da prova do ano passado!

Pedro Garcias traz uma visão diferente do Douro, 
através de pequenas vinícolas fora do eixo principal 
da região.

Luiz Horta apresenta o Feed, um açougue 
moderno! 

DICAS PARA EVITAR SITUAÇÕES CRÍTICAS COM VINHOS - PARTE 1 - POR MÁRCIO OLIVEIRA
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AGENDA:
DEGUSTAÇÕES

GRANDES VINHOS DA PUGLIA, 
POR VIN D´AME

ABS RIO - FLAMENGO
18/09/2017 - 19:30

ABS RIO - BARRA
20/09/2017 - 19:30

A importadora Vin d’Ame patrocina 
uma degustação de vinhos da Puglia, 
na Itália. Serão duas apresentações, 
dirigidas por Michael Schütte, sócio 
diretor da empresa. Para um brinde 
de “boas vindas” será servido o 
Baron K aos participantes. Os rótulos 
selecionados são: Critera Primitivo / 
Roccamora / Nerio / Cubardi.

Valor Individual: R$ 195,00*.
*Para profissionais da área, em dia 
com a ABS o valor é de R$ 50,00.
Inscrição: (21) 2285-0497/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

ABS - SP
TALAMONTI NA ABS

20/09/2017 - 20:00 H

Na degustação da próxima quarta-
feira, dia 20, teremos novamente 
o prazer de receber um produtor 
que virá apresentar seus vinhos. No 
caso, Rodrigo Redmont, presidente 
da vinícola Talamonti, fundada pela 
família de sua mulher, Antonella 
di Tonno. Como curiosidade, vale 
acrescentar que embora tenha sido 
criado na Itália, Rodrigo é carioca 
e, obviamente, fala portugues. 
Vale destacar também que ele é 
Sommelier formado pela ASI, à qual 
a própria ABS é filiada. Localizada na 
região de Montepulciano d´Abruzzo, 
a Talamonti é uma vinícola que 
produz vinhos modernos com 
as tradicionais castas regionais 
Montepulciano (tinta) e Trebbiano 
(branca) d´Abruzzo, e Pecorino, 
esta última uma especialidade 
local sem relação com o queijo do 
mesmo nome. Nos 32 hectares de 
vinhedos que possui, também são 
cultivadas castas internacionais bem 
adaptadas à região, como Merlot. 
Na degustação, serão apresentados 
vinhos das três uvas, entre eles o top 
“Tre Saggi”, cujo nome faz referência 
a um afresco dos três reis magos 
encontrado na capela de Sta. Maria, 
situada a quatro quilômetros da 
vinícola.Os vinhos da Talamonti são 
importados e distribuídos no Brasil 
por nossa associada Winebrands. 
Não perca e inscreva-se logo! Vinhos 
que serão degustados: Talamonti 

ABS RIO - FLAMENGO
PORTO VINTAGE: GRANDE VINHO 
DESCONHECIDO

28/09/2017 - 19:30

Garrafa preta. Rolha de cortiça. 
Pouca, ou nenhuma, passagem em 
barrica. Longevidade de décadas. 
Produzido nas margens de um rio que 
deu origem a um Patrimônio Mundial 
da Unesco. Que vinho é este? O 
apreciador identificou como um Porto 
Vintage, que nada mais é que o top 

Rose 2015 = R$92,00 I Talamonti 
Moda 2015 = R$92 ,00 I Traboccheto 
2014 = R$193 ,00 I Tre Saggi 2013 = 
R$193 ,00 I Trebbi 2015 = R$92,00.

Valor Individual: R$ 40,00 
(associados), R$ 20,00 
(alunos associados) e R$ 
80,00 (não associados).
Informações e inscrições:
(11) 3814-7853
abs-sp@abs-sp.com.br
Estacionamento no local.

da hierarquia em se falando de vinhos 
do Porto. A safra 2011 foi considerada 
a melhor safra dos últimos 150 anos. 
Nada menos que todos os 39 Vintage 
2011 provados pela Wine Spectator 
levaram nota superior a 92, sendo a 
média igual a 95,4. Mas como evolui 
este vinho? Depois de realizar três 
degustações (em 2015 e 2016) dos 
Portos Vintage da safra 2011, neste 
ano, Roberto Rodrigues irá inovar 
apresentando diversas safras de Porto 
Vintage para que os participantes 
tenham uma pequena ideia de como 
este vinho evolui. Os vinhos foram 
quase todos trazidos pelo próprio 
Roberto, quando de suas viagens à 
terrinha (e são difíceis de encontrar, 
mesmo por lá). Eis os vinhos: Porto 
Vintage Quinta do Estanho 2012 I 
Porto Krohn Vintage Quinta do Retiro 
Novo 2011 I Porto Vintage Ferreira 
2007 I Porto Vintage Silval 2001 I Port 
Vau Vintage Sandeman 1999I Porto 
Vintage Guimaraens 1978 I Para o 
final, o Porto Messias 10 Anos (um 
dos melhores dez anos disponíveis no 
Brasil) com pastéis de nata, além dos 
tradicionais frios. 

Valor Individual: R$ 398,00 (sócio) e 
R$ 518,00 (convidado).
Evento limitado a 16 pessoas
Inscrição: (21) 2285-0497/
abs@abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br
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CHATEAU LA TOUR DE BY 2003, 2004 E 2009 – MÉDOC - BORDEAUX 
– FRANÇA

 O Chateau La Tour de By tem uma longa história no Medoc que pode ser rastreada desde 1700 
como uma vinha. No entanto, a criação da propriedade remonta muito mais longe, porque foi fundada 
em 1599. Na época, era conhecido como La Roque de By. O De By no nome vem da localização 
de suas videiras que se encontra no setor De By no Medoc. A primeira parte do nome, refere-se à 
grande torre que enfeita a propriedade, que pode ser vista nos rótulos. O castelo foi construído mais 
tarde, em 1876. A história moderna de Chateau La Tour de By começa em 1965, quando a família 
Pages, juntamente com outras duas famílias, a família Lapalue e Cailloux, comprou a propriedade do 
Left Bank. Em 1999, a família Pages, chefiada por Marc Pages, comprou os dois terços restantes do 
Chateau La Tour de By e tornou-se o único proprietário.
A vinha é plantada na proporção de 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot e 5% Petit Verdot. O terroir 

é típico dessa parte da região com seus solos de cascalho. As vinhas têm em média 40 anos de idade (algumas videiras muito antigas com mais de 100 anos 
de idade!). A densidade varia de 5.500 videiras por hectare a 10.000 videiras por hectare, dependendo da parcela. 
A vinificação ocorre em uma combinação de tanques de aço inoxidável controlados por temperatura e de cubas de madeira. 30% do vinho passa por barricas 
novas de carvalho francês por uma média de 16 meses. A produção é, em média, cerca de 40.000 caixas de Chateau La Tour de By por safra.
Notas de Degustação: Estes vinhos foram provados com a visão didática de comprar safras de Bordeaux. 2003 foi um ano muito quente e geralmente seus 
vinhos ficaram prontaos mais cedo. 2004 foi uma safra média e 2009 a cada dia se rvela uma safra excepciona. O vinho de 2003 estava rubi e parecido com 
o de 2009, enquanto o de 2004 estava com halos de evolução. Nos aromas o vinho de 2003 mostrou fruta madura, evoluindo para couro novo e notas de 
especiarias doces. O de 2004 mostrou aromas de evolução, com notas de couro suado, defumados e notas terrosas e de cogumelos; enquanto o vinho 2009 
está com frutas em compota, e especiarias doces, como baunilha além de notas de chocolate. Na boca, os vinhos de 2003 e 2004 mostraram taninos finos, 
elegantes e com alguma potência e  persistência. O vinho 2004 mostou evolução no paladar. Estimativa de Guarda: Já está pronto para a taça. Aproveite o 
frescor deste vinho.
Estimativa de Guarda: Os 3 estão prontos para a taça, mas com momentos diferentes. O 2004 estava na hora de ser bebido. O 2003 ainda aguentaria mais 
um ano. O 2009 ainda tem bom tempo para guarda (3 ou 4 anos pela frente). A guarda recomendada é por até 15 anos, mas claro que tudo depende da safra!
Notas de Harmonização: pratos clássicos de carne, carne de porco, carne de porco, carne de bovino, carne de cordeiro, pato, assado, frango assado, assados, 
assados e grelhados. Servir entre 16 e 17°C.

Onde comprar: Em BH – Enoteca Decanter - Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários. Telefone: (31) 3287-3618.

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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 O amante de vinhos passa por algumas situações angustiantes quando se 
inicia nesta arte. Afinal, o conhecimento sobre vinhos ainda é visto como algo 
especial, diferenciado, exclusivo de certas classes de “iniciados”, geralmente 
inscritos em confrarias que cultuam seus ritos secretos de louvor a Baco. Com 
o tempo, o interessado em vinhos verá que as coisas não são bem assim, e 
que pode escolher vinhos e fazer pedidos sem tantos receios. 
Sem querer criar regras, pois não há nada pior do que isto, numa arte onde 
o subjetivo é importante, algumas dicas podem ser úteis para evitar situações 
críticas, bastando na maioria das vezes seguir o bom senso, a lógica e ter um 
mínimo de educacao:

1- NÃO TENHA VERGONHA DE PEDIR A CARTA DE VINHOS: se quem 
for te servir não fornecer a Carta de Vinhos, não hesite em pedi-la. Leia com 
calma, procure ver se há rótulos conhecidos, veja se os vinhos se adequam 
ao que pensa gastar. Em média, nos restaurantes brasileiros os vinhos custam 
cerca de 2 a 2,5 vezes o preço de prateleira. Alguns restaurantes começam 

agora a aceitar de bom grado a idéia do TSV – “Traga Seu Vinho”, permitindo que o cliente traga vinho de sua própria adega, e desde que não seja comum 
com os do restaurante, e neste caso cobram uma taxa de rolha ou apenas pelo serviço do vinho (taças, saca-rolha, adequar a temperatura da bebida num balde 
com gêlo, etc). Se precisar de tempo, peça água. 

2- NÃO TENHA VERGONHA DE PEDIR ORIENTAÇÔES SOBRE VINHOS QUE NÃO CONHEÇA: você não é obrigado a conhecer todos os vinhos que 
compõem a Carta de Vinhos do Restaurante. Na dúvida, peça sugestões ou orientações. Para facilitar, informe os pratos que pretende comer, e quanto deseja 
gastar com o vinho, além de alguma preferência específica. O sommelier certamente terá prazer em auxiliar o cliente a encontrar a relação mais prazerosa 
entre a comida e o vinho, agradando a todos na mesa.

3- ESCOLHENDO VINHOS: de forma geral, comidas tradicionais se harmonizam melhor com vinhos regionais. Assim é de se supor que comida italiana case 
melhor com vinho italiano. A regra é útil quando nenhum rótulo for conhecido. Outra forma de se sair bem nesta hora é ter uma relação “coringa” que vinhos 
com os quais sempre você se saiu bem, pois as experimentações pode sem desastrosas. Em todo caso, confie no sommelier e solicite orientações. Ele está ali 
para te ajudar.

4- SERVINDO VINHO NO RESTAURANTE: as garrafas não devem jamais vir abertas. O sommelier apresentará o vinho a quem o pediu, que deve certificar 
o nome, produtor e a safra solicitada. Estando tudo correto, autorizará abrir a garrafa e prepara-se para prová-lo. É comum que o próprio sommelier faça um 
teste antes de servir o vinho ao cliente, certificando-se que o vinho está são. Prove-o de forma tranqüila, avalie se a temperatura de serviço está correta, e se 

ARTIGOS
DICAS PARA EVITAR SITUAÇÕES CRÍTICAS COM VINHOS
– PARTE 1 POR MÁRCIO OLIVEIRA
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tudo estiver OK diga simplesmente que “pode servir”. Muitas vezes para dizer que o vinho está bom, você precisará que ele esteja há mais tempo na taça. A 
boa educação manda que as mulheres sejam servidas antes dos homens, a não ser que haja um homenageado na mesa (neste caso indique ao sommelier). 
Nunca sirva mais que a metade da taça, pois desta forma sera possível degustar o vinhos em todos os seus sentidos: visual (para poder virar um pouco a taça), 
aromático (o vinho precisa de volume de ar na taça para crescer) e gustativo (o vinho ganhará intensidade com a aeração). Se o vinho acabar e for pedida uma 
nova garrafa, o ritual deverá ser repetido, sem necessidade de troca de taças.

5- E SE A TEMPERATURA DE SERVIÇO FOR A QUE VOCÊ GOSTA? bebemos cerveja no Brasil com a temperatura “estupidamente” gelada, mas isto não 
ocorre por exemplo na Alemanha. O mesmo ocorre quando pedimos um vinho branco gelado e ele nos chega refrescado num restaurante na Espanha (situação 
que vivemos hoje por duas vezes !). Perguntei ao garçon se ele poderia gelar o vinho e ele me perguntou se eu queria gelo para colocar na taça, pois o vinho 
havia saído da adega na temperatura ideal de serviço. É pior se você falar que no Brasil gostamos de brancos gelados, porque ele poderá te dizer que não 
sabemos nada sobre vinho por aqui !!! Então, o melhor é ir com calma e negociar uma solução que agrade a você. Peça para colocar um balde com gelo para 
manter fresca a garrafa de água e aproveite para colocar a de vinho também!!!
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“OS TINTOS SUPER PREMIUM DO 
BRASIL”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA - 14/09/2017

 Acompanho a evolução do vinho brasileiro há três décadas. Hoje posso 
atestar com firmeza que já temos uma elite de bons vinhos, não apenas 
espumantes, mas também tintos. Na Grande Prova Vinhos do Brasil 2016 
inovamos ao reconhecer esta elite e criar uma categoria especial, a de  “TINTOS 
SUPER PREMIUM”.
 Teremos em breve uma nova edição da Grande Prova Vinhos do Brasil na 
qual vamos de novo confrontar estes grandes tintos.
 Abaixo veja o resultado da prova do ano passado, que é um verdadeiro 
desfile de grandes ícones brasileiros:
Perini Quatro 2009, Casa Perini, Serra Gaúcha-RS - Elaborado com quatro 
castas: Ancellotta, Cabernet Sauvignon, Merlot e  Tannat. Granada escuro. 
Aroma com evolução e complexidade, com notas de frutas maduras, marmelo, 
café, torrefação, especiarias, pirazina, alcaçuz. Paladar potente, estruturado, 
integrado, taninos e acidez presentes, para guarda. NOTA: 92 pontos
Miolo Merlot Terroir 2012, Miolo, Vale dos Vinhedos-RS - Rubi escuro, 
violáceo. Aroma com madeira presente junto de boa fruta, madura, com notas 
de café, geléia, tostados, alcaçuz. Paladar encorpado, taninos ainda presentes 
e doces, longo e equilibrado. NOTA: 91 pontos
Anima Vitis 2005, Boscato, Nova Pádua-RS - Elaborado com Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Ancellotta, Refosco e Alicante Bouschet , com 13 meses 
em barricas. Cor granada escura. Aroma de frutas vermelhas, pimenta, couro, 
nota animal e herbácea. Paladar potente, tânico, longo. NOTA: 91 pontos
Tannat Perfetto 2014, Torcello, Vale dos Vinhedos-RS - Rubi escuro. Aroma 
com madeira de boa qualidade na frante, fruta doce, geleias. Paladar seco e 
encorpado, com bastante tanino, ainda jovem. NOTA: 90 pontos
RAR Reserva de Familia Cabernet Sauvignon/Merlot 2011, RAR, Campos 
de Cima da Serra-RS - Rubi escuro. Aroma fresco e expressivo, com fruta e 
madeira nova de boa qualidade bem casados. Paladar fácil de beber, com 
taninos doces, longo. NOTA: 89 pontos
Guatambú Lendas Tannat 2015, Guatambú, Campanha Gaúcha-RS - 
Aroma com notas de frutas vermelhas e frutas negras, amêndoas, grelhados, 
fundo mineral. Paladar de bom corpo, com taninos ainda jhovens, conjunto 
equilibrado e atraente. NOTA: 89 pontos
Don Laurindo 25 anos 2012, Don Laurindo, Vale dos Vinhedos-RS - 
70%Tannat e 30%Merlot. Aroma complexo com notas de evolução, bastante 
madeira, especiarias, canela. Paladar encorpado, com taninos volumosos, 

longo, NOTA: 89 pontos
Lidio Carraro Merlot Grande Vindima 2008, Lídio Carraro, Bento 
Golçalves-RS - Aroma complexo, com notas de evolução, defumados, 
chocolate, especiarias, pimentão, couro, bret. Paladar de boa estrutura, taninos 
secantes, longo. NOTA: 89 pontos
Almaúnica Cabernet Sauvignon 2009, Almaúnica, Vale dos Vinhedos-
RS - Granada escuro. Aroma complexo e com noras de evolução, couro, frutas 
bem maduras, pimentao. Paladar equilibrado, taninos macios, longo. NOTA: 
89 pontos
Luiz Argenta Cuvèe 2009, Luiz Argenta, Flores da Cunha-RS - Elaborado 
com 60% Merlot  25% Cabernet Franc 15%Petit Verdot. Rubi escuro. Aroma 
complexo, com madeira de boa tosta muitas especiarias, pimenta negra, frutas 
maduras. Paladar encorpado e muito integrado, excelente conjunto. NOTA: 89 
pontos
Mioranza Cinquentenário 2014, Mioranza, Serra Gaúcha-RS - Elaborado 
com Cabernet Sauvignon, Merlot e Ancellota. Cor rubi escura. Aroma elegante 
e complexo, com boa madeira, caramelo, cacau, coco. Paladar de bom corpo, 
com taninos macios, longo e equilibrado. NOTA: 89 pontos
Dal Pizzol Enoteca 2011, Dal Pizzol, Serra Gaúcha-RS - Elaborado com 
Merlot 70%, Cabernet Sauvignon 15% e Cabernet Franc 15%. Cor rubi escura. 
Aroma itenso com notas de frutas maduras, alcaçuz, herbáceos madeira. 
Paladar estruturados por bons taninos ainda presentes. NOTA: 89 pontos
Cave Antiga Iridium 2009, Cave Antiga, Farrioupilha-RS - Elaborado com 
Merlot, Tannat e Marselan. Cor granada escura. Aroma com muita madeira, 
frutas maduras, geleias, tostados, baunilha. Paladar encorpado, taninos 
presentes, jovem e potente. NOTA: 89 pontos
Rota 324 2012, Don Abel, Serra Gaúcha-RS - 100% Cabernet Sauvignon. 
Vermelho rubi-granada escuro. Aroma intenso de fruta madura, com madeira 
aparecente, especiarias, musgo, geleias, notas animais de bret. Paladar de 
bom corpo, boa extração, taninos presentes, longo. NOTA: 89 pontos
Paralelo 8 Tinto 2012, Vinícola Santa Maria, Vale do São Francisco-PE - 
Elaborado com Cabernet Sauvignon, Syrah, Alicante Bouchet, Touriga Nacional 
e Aragonez. Cor rubi violácea escura. Aroma muito frutado bastante maduras, 
passas, geleias, pimenta negra, notas herbáceas. Paladar encorpado, com 
taninos presentes, longo. NOTA: 89 pontos
Valmarino Reserva da Família 2012, Valmarino, Pinto Bandeira-RS - 
Elaborado com cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot e tannat. Aroma 
ocm notas de evolução, com madeira bem presente, frutas negras, nota terrosa 
de bosque húmido. Paladar de bom corpo, com taninos macios. NOTA: 89 
pontos
Syrah Comemorativo 8 anos 2013, Almaúnica, Vale dos Vinhedos-RS - 
Rubi granada escuro. Aroma com excesso de madeira mas com extrato suficiente 
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para suportá-la, notas de baunilha, coco, tostados. Paladar encorpado, com 
boa extraçãoo, denso, seco, longo. NOTA: 89 pontos
Casa Valduga Gran Identidade Corte 2012, Famiglia Valduga, 
Encruzilhada do Sul-RS - Elaborado com Arinarnoa, Marselan e Merlot. Aroma 
complexo, com madeira bem presente, baunilha, frutas secas, especiarias. 
Paladar de bom corpo, taninos presentes, boa acidez, muito vivo. NOTA: 89 
pontos
Casa Valduga Gran Raizes Corte 2012, Famiglia Valduga, Campanha 
Gaúcha-RS - Elaborado com Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat. 
Cor rubi granada escura. Aroma complexo, com basrante madeira, muitas 
especiarias, fruta bem madura. Paladar denso e encorpado, com taninos 
presentes, para guarda. NOTA: 89 pontos
Luiz Argenta Merlot 2011, Luiz Argenta, Flores da Cunha-RS - Cor rubi 
viva e escura. Aroma com boa madeira, fruta bem delineada. Palada de médio-
bom corpo, bons taninos, macio, muito bem equilibrado. NOTA: 89 pontos
Salton Antônio “Nini” Salton 2011, Salton, Serra Gaúcha-RS - Elaborado 
com Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Malbec. Cor rubi escura. 
Aroma complexo, limpo e elegante, com frutas vermelhas, madeira de 
qualidade bem colocada, especiarias. Paladar de médio bom corpo, acidez e 
taninos ainda presentes. NOTA: 89 pontos
Merlot Perfetto 2014, Torcello, Vale dos Vinhedos-RS - Cor rubi violácea 
escura. Aroma complexo, com muitos tostados da madeira, café, fruta madura. 
Paladar concentrado, austero, muito bem elaborado. NOTA: 89 pontos
Gran Cabernet Sauvignon 2002, Giacomin, Serra Gaúcha-RS - Granada 
escuro com reflexos alaranjados. Aroma complexo, com notas de evolução, 
couro, pelica, café, bosque húmido, frutas maduras, notas animais de bret, 
especiarias, figo seco. Paladar de bom volume, taninos e acidez presentes, 
longo. NOTA: 89 pontos
Ultra Premium Parte 2 2012, Almaúnica, Vale dos Vinhedos-RS - Elaborado 
com 85% Merlot e 15% Cabernet Sauvignon. Cor rubi-granada escura. 
Aroma com muita madeira, baunilha, tostados, cacau, chocolate, defumados, 
especiarias. Paladar encorpado, com boa extração, taninos presentes, boa 
acidez. NOTA: 89 pontos
Maximo Boschi Merlot 2006, Maximo Boschi, Serra Gaúcha-RS - Granada 
escuro. Aroma complexo, com notas de evolução, couro, especiarias, pimentão. 
Paladar seco, de bom corpo, taninos presentes, austero. NOTA: 89 pontos
Décima Gran Reserva Tinto 2005, Grupo Décima, Serra Gaúcha-RS 
- Elaborado com Cabernet Sauvignon, Tannat, Merlot, Pinotage e Cabernet 
Franc. Aroma complexo, ão muito limpo muita madeira, muitas especiartias, 
frutas bem maduras, couro. Paladar com boa extração, encorpdo, com muitos 
taninos. NOTA: 89 pontos
Imortali 2012, Santa Augusta, Videira-SC - Elaborado com Cabernet 

Sauvignon 76,5%, Cabernet Franc 18,5% e Merlot 5%. Cor granada escura. 
Aroma de boa intensidade com notas de frutas madutas, madeira, especiarias. 
Paladar de médio corpo, elegante e equilibrado. NOTA: 89 pontos
Villaggio Bassetti Primiero 2011, Villaggio Bassetti, São Joaquim-SC- 
100% Cabermet Sauvignon. Cor granada escura. Aroma expressivo, de frutas 
vermelhas maduras, terra molhada, madeira, pirazina, mentol, cogumelos. 
Paladar encorpado, com bom volume de taninos e acidez. NOTA: 89 pontos
Villa Francioni Tinto 2009, Villa Francioni, São Joaquim-SC - Elaborado 
com Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Malbec. Cor rubi-granada 
escura. Aroma com notas de evolução, frutas maduras, pirazina, defumados, 
chocolate, tabaco. Paladar potente, taninos presentes, longo. NOTA: 89 pontos
Don Laurindo Gran Reserva 2012, Don Laurindo, Vale dos Vinhedos-
RS - Elaborado com Tannat e Ancellotta. Aroma expressivo, com madeira em 
destaque, especiarias, frutas maduras. Paladar potente, com taninos presentes, 
longo. NOTA: 89 pontos
Maximo Boschi Cabernet Sauvignon 2006, Maximo Boschi, Serra Gaúcha-
RS - Granada escuro. Aroma complexo e expressivo, com notas de evolução, 
couro, defumados, nota animal de bret. Paladar seco, de boa estrutura, taninos 
sérios, longo. NOTA: 89 pontos
Vinhas Velhas Tannat 2015, Almadén, Campanha Gaúcha-RS - Cor rubi 
intenso, escuro e vivo. Aroma intenso de frutas maduras, marmelo, especiarias, 
nota verde. Paladar de bom volume, muito taninos finos e doces, ainda jovem. 
NOTA: 88 pontos
Luiz Argenta Cabernet Sauvignon 2009, Luiz Argenta, Flores da Cunha-
RS - Rubi escuro. Aroma de boa intensidade e complexidade, notas de tostados, 
frutas maduras, alcaçuz, nota herbácea. Paladar austero, ainda jovem, com 
taninos um pouco duros, devo evoluir, ótimo conjunto. NOTA: 88 pontos
Épico - Lote II, Guatambú, Campanha Gaúcha-RS - Elaborado com Tannat, 
Cabernet Sauvignon, Merlot e Tempranillo de diferentes safras. Cor granada 
escura. Aroma de boa complexidade, com madeira na frente, boa concentração 
de fruta doce, muitas especiarias, tostados. Paladar encorpado, taninos finos e 
presentes, longo, para guarda. NOTA: 88 pontos
Quinta da Neve Pinot Noir 2011, Quinta da Neve,São Joaquim-SC - Cor 
bastante clara, rubi-granada. Aroma perfumado, floral, de frutas vermelhas, 
ervas, madeiras, especiarias, balsâmicos, com nota de redução de evolução e 
redução. Paladar seco e delgado, equilibrado, com ótima acidez, taninos finos, 
longo. NOTA: 88 pontos
Basaltino Pinot Noir 2014, Pericó, São Joaquim-SC - 100% Pinot Noir, 
11 meses em carvalho francês. Cor rubi granada entre claro e escuro. Aroma 
intenso, de frutas vermelhas, tostados, menta, baunilha, fundo mineral. Paladar 
equilibraco e macio, com bons taninos e acidez bem presente, longo e elegante, 
com personalidade e tipicidade, NOTA: 88 pontos



9VINOTÍCIAS

Guatambú Lendas Cabernet Sauvignon 2015, Guatambú, Campanha 
Gaúcha-RS - Vermelho rubi escuro. Aroma onde o carvalho domina, com notas 
de coco queimado, baunilha, tostados, fruta passa, ameixas, cerejas. Paladar 
de bom corpo, taninos macios, acidez equilibrada, longo. NOTA: 88 pontos. 

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

““ VINÍCOLA ELABORA UM CHATEAUNEUF-DU-
PAPE CHILENO” - POR ISABELLE MOREIRA LIMA

ESTADÃO - PALADAR - 13/09/2016

 
 Vinícola Cono Sur cultiva 12 cepas mediterrâneas aos pés da Cordilheira 
dos Andes para produzir vinho de corte.NUma das principais características dos 
vinhos de Châteauneuf-du-Pape é a quantidade de uvas usadas em seu corte: 
hoje, 18 são permitidas na região, um número bem distante da América do 
Sul, onde ainda reinam varietais e os cortes são modestos em número, com no 
máximo cinco castas. 
 Pois há um chileno que encasquetou de seguir os preceitos franceses, o 
enólogo-chefe da Cono Sur, Adolfo Hurtado. A vinícola, cuja principal bandeira 
é a Pinot Noir, está cultivando 12 cepas mediterrâneas em uma propriedade de 
110 hectares a 1,1 mil metros de altura, aos pés da Cordilheira dos Andes, na 
região de Aconcágua. Ali, a amplitude térmica chega a 27 graus durante um 
único dia, com dias quentes e ensolarados e noites frescas. Nos vinhedos, há as 
francesas célebres do sul do Rhône, onde se faz o Châteauneuf, como Grenache, 
Mourvèdre e Syrah; e há também espanholas (Tempranillo), portuguesas 
(Alicante Bouschet) e as que já se tornaram marca do chile, como Cabernet 
Sauvignon e Carmenère. 
 “Nossa ideia lembra a de preparos de cozinha com muitas especiarias, chega-
se a um resultado único. Será um Châteauneuf-du-Pape chileno”, afirma. Sua 
expectativa é que em um ano o vinho esteja repousando nas barricas, mas ainda 
não há previsão de levá-lo ao mercado. Enquanto esse tinto mediterrâneo não 
vem, há três indicações de vinhos da Cono Sur que você pode provar de olhos 
fechados. O primeiro, mais amigo do bolso, o Bicicleta Gewurztraminer 2015 
(R$ 53 na La Pastina), tem aroma de flor e lichia, comme il faut, e na boca 
mistura frescor e untuosidade com final longo.
 Subindo um pouco de patamar, chega-se ao Single Vineyard Pinot Noir 
2016 (R$ 131, foto), a festa da cereja para o nariz e levemente picante na boca; 
e 20 Barrels Pinot Noir 2015 (R$ 210), com aroma mais discreto, mas é tão 
redondo e amigável na boca que no primeiro gole planeja-se a compra de uma 
caixa.
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“DECIFRO E DEVORO A CARNE ” - POR LUIZ HORTA
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 17/09/2016

 
 Aprender é mais uma questão de decisão e de prestar atenção. Nem tudo funciona, claro. Fui dedicado a 
aprender a dirigir e nunca consegui, não lidei bem com a embreagem e aquelas outras coisas menores, como 
fazer o carro andar. Mas na cozinha é mais fácil.
 Na coluna anterior, no último dia 3, falei dos cortes de carne e de seus nomes variados, pois pasto (ai, 
sem duplo sentido) no assunto, embora coma todas as carnes. Decidi entender um mínimo sobre isso e fui a 
um açougue. Chama-se Feed, e é moderno.
 Sei que carne atualmente é um tema delicado, mas como falo de comida e não de política estou à vontade. 
O tema da origem dos alimentos é um assunto mundial, faz muita diferença o que os bichos comeram, o modo 
como foram criados e a raça dos animais. Tudo que ocorre no campo tem repercussão na panela.
 O gado do Feed se chama Bonsmara, não é parente do zebu, mas de Hereford, e foi desenvolvido por um 
certo professor Jan Bonsma, na África do Sul. Os sul-africanos parecem ter mania de criar coisas - ele fizeram 
também a Pinotage em 1925, cruzando Pinot Noir e Hermitage.
 No caso do boi foram bem mais felizes. Lembrei dos bifões que comi, no ano passado, na Cidade do 

Cabo. De Pinotage prefiro não lembrar, uma casta definitivamente para ser deixada de lado.
 Já tinha consultado o “Larousse Gastronomique” e o “Oxford Companion to Food”, os livrões. Mas ambos, obviamente, não trazem o nosso boizinho 
mapeado. Não explicam a fraldinha nem a maminha.
 Curioso que muitos cortes eu conhecia mais pelos nomes argentinos, talvez pela forte presença de “parillas” aqui. O meu querido “bife de chorizo” com 
aquela gordurinha que deve fazer tremer quem acredita em colesterol (nunca medi o meu e assim ficarei) é o contrafilé. Fiz um na panela de pressão elétrica, 
pois acabei de me mudar e estou sem gás instalado. Estou fazendo tudo nela (que serve de frigideira, se não usar a tampa). Preparei a carne só chapeada de 
um e de outro lado até dourar, com sal e uma rodada no moedor de pimenta-do-reino.
 A maminha fiz na pressão, com cenouras, cebola, alho. Ficou meio seca e não era bem o que devia ser. Nesta altura, já tinha desistido de aprender. Esta é 
uma coluna sobre um fracasso gastronômico com excelentes carnes. Ainda tenho duas para testar, o lagarto (este é fácil, vai virar rosbife no meu termocirculador) 
e o bombom de alcatra, que espero seja no fogão normal.
 Quando em dúvida você pode correr para seu lugar, e foi o que fiz. Se não consegui entender direito as carnes, sei falar dos vinhos para elas. Na última 
coluna, com o churrasco de cordeiro, fui de Tannats uruguaios. Nestas carnes mais delicadas, preferi optar por argentinos e brasileiros, que explico abaixo.
ARGENTINA SEM MALBEC - Gosto muito de Malbec e acompanhei a sua transformação, nas últimas décadas. A uva é fonte de vinhos pesados, meio adocicados 
e rudes, ou tendentes a serem iguais ao que são hoje nas mãos de enólogos pesquisadores de solos diferentes, como Alejandro Vigil (da Catena Zapata) ou 
Sebastián Zuccardi (da vinícola Família Zuccardi). A nova Malbec representa o refinamento dos vinhos argentinos. Mas queria falar dos grandes Cabernets 
Sauvignon que Mendoza produz. Pois ela é excelente lá. Só para provocar um pouco, recomendo alguns deles (acima), vinhos rioplatenses sem Malbec. E o Enos 
Carbenet um brasileiro, delicioso, de ótimo preço, com a Cabernet Franc.
O PROBLEMA DA PINOTAGE - Não inventei os defeitos nem é implicância minha. Teve até congresso em Londres para discutir o que fazer com o cheiro de 
borracha queimada que a uva costuma produzir (além dos vinhos pouco convincentes). Pinotage já foi tratada com todo requinte, melhores barricas de carvalho, 
enologia dedicada, seleção de uvas e terroirs. Nada, segue uma uva medíocre. A área plantada com ela vem diminuindo na África do Sul, substituída por Syrah, 
Merlot e Cabernet Sauvignon. Cumpriu seu papel, serviu de emblema para puxar a vinicultura sul-africana, colocá-la no mapa. Mas já não é mais necessária. 
Melhor ir sumindo aos poucos.
VINHOS DA SEMANA: (1) El Enemigo Cabernet Franc, R$ 154,54 (Mistral). I (2) Enos Cabernet Franc Gran Reserva, R$ 144 (vinhosdeboutique.com.br ). I (3) 
Altosur Cabernet Sauvignon, R$ 62. I (4) El Bar Argentino, R$ 55,58 (Ravin). * 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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“O OUTRO DOURO” - POR PEDRO GARCIAS
FUGAS PORTUGAL - VINHO - 02/09/2016

 
 O Douro é triste, um quase espelho do mundo, dividido entre uns quantos ricos e uma legião de pobres.
 Na vindima, o verdadeiro Douro ressuma com a mesma força do vinho a ferver nos lagares e nos tonéis. Surge 
como uma ferida aberta de que uns fogem por repulsa e outros ignoram, convencidos que a região é mesmo aquela 
que aparece nos cartazes publicitários: um rio imenso ziguezagueando por entre montanhas cobertas de vinhas, 
quintas com nomes históricos nos lugares mais panorâmicos do vale, barcos deslizando sobre as águas calmas das 
albufeiras, miradouros sem fim à vista.
 Este Douro idílico, que nem precisava de ser tão bonito para nos deixar assombrados, existe mesmo. É uma das 
mais belas regiões vinhateiras do mundo. Mas, por debaixo do que se vê, vive um outro Douro, habitado por gente 
que passou a vida inteira a ganhar a geira, que chega ao fim do mês a contar os tostões, que esquece a tristeza 
nas tabernas e gasta o pouco que ganha em raspadinhas. Um Douro que, num passado recente, começou por 
falar ucraniano, romeno e búlgaro e que qualquer dia volta só a falar português, porque, depois de os ucranianos 
perceberem que estavam na terra errada, incompreendidos e explorados, até os romenos e os búlgaros já começam 
a fugir ou a regressar a casa, porque sempre é melhor ser pobre em casa do que miserável e maltratado na terra dos outros. Vale a pena ir para o Douro ganhar 
28 euros por dia, que é quanto as empresas agrícolas pagam às mulheres (e 30 aos homens), em muitos casos com meses de atraso?
 O Douro é mesmo triste. Na terra do vinho do Porto, dos grandes grupos, das grandes quintas, dos vinhos que as revistas da especialidade colocam nos 
píncaros, das famílias ricas ou com algumas posses que vivem no Porto ou em Lisboa e só vêm à vindima matar saudades e colher o “benefício” (autorização 
para produzir vinho do Porto), nessa pequena extensão da Foz e de Cascais, o grosso da população rural vive pobre e habitualmente. Basta um dia na vindima 
para se conhecer esse outro Douro, pobre e tacanho, para ver a miséria de comida que trazem de casa para o almoço, para ouvir as suas conversas de queixume 
mas também de cusquice e má língua permanentes, para constatar a eterna subserviência perante o patrão e agora até a crescente xenofobia perante os 
estrangeiros que vão substituindo as rogas de antigamente - gente ainda mais pobre.
 Nos últimos 30 anos, o Douro mudou muito. À fama secular do vinho do Porto somou-se a erupção dos vinhos tranquilos, cobertos de prémios e distinções 
sucessivas, e o boom do turismo. Mas o eterno paradoxo duriense continua imutável. O grosso da riqueza do Douro está concentrado em apenas uns poucos e 
é para estes que uma boa parte dos restantes trabalha. No Douro, quase todas as famílias têm uns pés de vinha, mas mesmo aqueles que produzem algumas 
pipas de vinho, mesmo que seja para Porto, pouco ganham. As uvas continuam a ser pagas aos preços de há 20 anos e, desde então, os custos de produção, já 
de si altos, pelo perfil montanhoso da região, mais do que duplicaram. O que se passa no sector do vinho do Porto, que, apesar de estar em queda, continua a 
ser o abono de família dos durienses,  é sintomático. Já quase não há empresas familiares, foram absorvidas pelos cinco grupos dominantes; e a concentração 
vai continuar, porque só há lugar para as grandes companhias e para aqueles que trabalham para elas,  como os ajuntadores de uvas e os intermediários 
“barrigas de aluguer” que fazem vinho do Porto para lhes vender logo em Dezembro. As empresas médias não têm forma de competir no preço e os pequenos 
viticultores ainda menos, para além de estarem amarrados às absurdas exigências legais que a Alfândega e o IVDP colocam a quem quer produzir vinhos 
fortificados.
 No Douro, o número de viticultores diminui de ano para ano. No final de 2016 já só eram 21.432 e destes, na sua maioria velhos e reformados, apenas 
umas escassas centenas conseguem viver dignamente da vinha. Claro que já não há gente descalça e faminta a vaguear pelas ruas e a trabalhar pela côdea e 
a sopa. Foi gente dessa que ajudou a erguer muitas quintas do Douro. Quando D. Antónia, “A Ferreirinha”, construiu a sua última quinta, Vale Meão, chegou 
a empregar cerca de 1000 pessoas, a maioria, de certeza, só a troco de comida. Era assim, naquele tempo. Hoje, não é de miséria que estamos a falar, é 
de pobreza. O que choca no Douro actual, perante a riqueza da região, é haver ainda tanta gente pobre e iletrada. O que choca é o Douro não ser como a 
Borgonha, Bordéus ou Champanhe, onde se pode ter uma vida boa sendo viticultor, onde a terra tem valor e as novas gerações querem ficar. Infelizmente, o 
Douro das grandes quintas e dos grandes vinhos continua a ser uma terra de emigrantes - e isso diz tudo. Pedro Garcias é jornalista e escreve sobre o tema de 
vinhos em Fugas/PT. Também produz vinhos e azeites.
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VINHO GOURMET CHILE COM MOVI NIGHT V | CHILE
5 A 12 DE NOVEMBRO DE 2017

 Uma viagem de conhecimento na procura dos Paladares e Aromas dos Vinhos Chilenos percorrendo os vales vitivinícolas de SAN ANTÔNIO próximo 
à Costa, CASABLANCA entre a capital e Valparaíso e MAIPO abraçando a sua vibrante capital de SANTIAGO. Neles visitando e degustando alguns dos 
seus ícones mais reconhecidos, mas também nos adentrando no mundo das pequenas vinícolas mais desconhecidas, membros da MOVI (Movimento de 
Vinhateiros Independentes) que nasce em 2009 com 12 pequenos produtores e hoje a Família já cresceu com 32 membros. Desde 4 anos atrás organizam um 
interessante e atrativo Encontro e Feira onde todos os seus membros participam oferecendo seus vinhos e até podendo ser adquiridos, misturando gastronomia 
e música.  
 Esta festa convoca a simpatizantes, amantes e especialistas do vinho realizando um passeio de sabores, sensações e contato direto com os seus produtores. 
Este encontro é o chamado MOVI NIGHT que este ano será a sua V Edição no 10 NOV. Uma Jornada de boas experiências gastronômicas, com um produtor 
de Queijo de Cabra, outo de Mel Certificada de Casablanca uma Fazenda centenária do interior ainda em produção com um brunch “a la chilena” de produtos 
típicos e até uma cervejaria artesanal onde não só conhecer a sua produção, mas elaborar a própria cerveja que cada um poderá levar. Além de almoços e 
jantares harmonizados ou típicos campestres com cordeiro “al palo” com os produtores locais.

Informações e reservas: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Daniella Starling | E-mail: fit2@zenithe.tur.br | TEL. (31) 3225-7773. 
Programação completa: zenithetravelclub.blogspot.com.br

VIAGENS
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VINHO E CULTURA
NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

CRIMINOSOS ROUBAM ADEGA CAVANDO TÚNEL DE CATACUMBA
 Foram levadas 300 garrafas, sendo a maioria dos rótulos Grand Crus, avaliadas em 250 mil euros. Um grupo de criminosos usou as catacumbas de Paris 
para cavar um acesso em uma adega privada e roubar uma pequena fortuna em vinhos. A polícia francesa anunciou que cerca de 300 garrafas foram roubadas 
de uma adega próxima ao do Jardim de Luxemburgo, parque público da capital francesa. 
Embora não se tenha uma relação oficial dos vinhos, sabe-se que a maior parte dos rótulos eram grand crus, com soma estimada em 250.000 euros. As famosas 
catacumbas de Paris estão em mais de 250 km abaixo da cidade. Os túneis são muito bem sinalizados por placas com os nomes das ruas correspondentes acima 
deles, o que facilitou a determinação exata da perfuração para invasão da adega. 
Infelizmente, com a crescente alta no valor dos vinhos, a atenção de criminosos também tem aumentado. Há alguns anos, houve uma série de invasões e roubos 
em produtores como Yquem, Palmer e Jacques Selosse – com ladrões não apenas a procura de garrafas, como também, rótulos e outros itens de embalagem, 
com a provável intenção de produzir falsificações.
Em 2014, um dos principais colecionadores de vinhos da França, Michel-Jack Chasseuil, foi mantido refém em sua própria casa por uma gangue que queria 
invadir sua adega – por fim, eles fugiram de mãos vazias, frustrados pelas portas blindadas e medidas de segurança sofisticadas implantadas pelo enófilo. 
Colecionadores, é bom ficar de olho! (Fonte – Revista ADEGA – Redação – 01/09/2017).

EMPRESA AÉREA CARGUEIRA DÁ ASAS PARA O VINHO
 A UPS, uma das maiores companhias de entregas dos EUA, anunciou expansão do seu serviço de bebidas. Sabe-se que o transporte de vinhos, do 
manuseio à armazenagem, requer cuidados minuciosos para a manutenção da qualidade do produto. Esses fatores, quando somados à rapidez na entrega, 
certamente são a descrição do paraíso para muitos amantes de vinhos. 
Considerando a taxa de crescimento na compra direta de produtores em território norte-americano, a empresa apresentou o projeto de expansão do serviço 
para outros 36 países. Segundo a UPS, a novidade permitirá que mais pessoas encomendem seus rótulos diretamente com o produtor e em apenas três dias, 
celebrar o recebimento do pedido na porta de casa.
O foco da expansão ainda é a Europa e a Ásia, incluindo Reino Unido, França, Suíça e Bélgica no primeiro continente e Japão, Hong Kong e China Continental 
no segundo. No entanto, como a Organização Internacional da Vinha e do Vinho estima que 43% de toda a produção é consumida fora do país de origem, a 
empresa estuda uma ampliação dos destinos. 
A comercialização direta de vinhos parece ser uma tendência, ainda que se revele um campo minado. Nos Estados Unidos, por exemplo, a disputa pelo segmento 
entre varejistas, vinícolas e distribuidores torna-se cada vez mais intensa. Em 2015, o mercado americano verificou um crescimento de 17% frente a 2015, nesta 
modalidade de venda. No Brasil, muitas vinícolas já oferecem o serviço de venda direta em território nacional. Resta aguardar que esta possibilidade expanda-
se para outros tradicionais centros produtores. (Fonte – Revista ADEGA – Maria Bolognese – 06/09/2017).
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