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 Ninguém contradiz que a Espanha é uma fonte inesgotável de belas surpresas. Regiões badaladas e reconhecidas internacionalmente e denominações 
novas ou melhor, ainda “descolhecidas”, uvas que passaram a frequentar a mesa, mostrando que os rótulos vão muito além da Tempranillo. Embora a maior 
quantidade de vinhedos plantados seja de cepas brancas – dentre as principais, Verdejo, Albariño, Xarel-lo e Viura – não se pode negar que a fama dos vinhos 
espanhóis está ligada às uvas tintas genuinamente espanholas, como Tempranillo, Garnacha, Monastrell, Cariñena, Graciano, Mencía e Mazuelo. 
 O país é dotado da maior área plantada de vinhedos do mundo, cerca de 1,2 milhão de hectares bem distribuídos por todo seu território, o que o torna 
um dos maiores produtores de vinhos em nível mundial, ficando atrás apenas de França e Itália. Sendo uma das grandes produtoras de vinho de todo o mundo, 
a Espanha elabora 13% de todos os rótulos consumidos ao redor do globo. Apesar de os vinhedos espanhóis abrigarem cerca de 600 variedades de uvas, e 
muitos deles serem constituídos por vinhas antigas, a maior parte dos vinhos é produzido somente com 20 tipos de cepas. Um evento imperdível para quem 
gosta de grandes vinhos, entre eles o ícone Vega Sicilia.

Reservas e info: (31) 98839-3341 ou molivier@vinoticias.com.br

VINOTÍCIAS DEGUSTA
COM MÁRCIO OLIVEIRA

VINHOS TOP´S DA ESPANHA
DIA 24 DE JULHO - 20 H EM BELO HORIZONTE

DEGUSTAÇÕES
AGENDA:
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ABS RIO - BARRA
A NOITE DA SANGIOVESE

26/06/2017 - 19:30 H

 As importadoras The Wine 
e Pasta Itália patrocinam uma 
degustação especial na ABS-Rio, na 
qual será prestigiada a italianíssima 
casta Sangiovese. O sommelier Fabio 
Xavier conduzirá o evento, para o qual 
selecionou os vinhos: Rocca Ventosa, 
da vinícola Tollo, Abruzzo. / Serafino 
Superiore Riserva, da vinícola Montaia, 
Romagna. / Chianti Casale Fornace, 
da vinícola Belosguardo, Toscana./ 
Rosso di Montalcino, da vinícola 
Belpoggio, Toscana./ Massimo Rosso, 
da vinícola Lenotti, Veneto. / Brunello 
di Montalcino, da vinícola Belpoggio, 
Toscana./ Também serão servidos 
molhos e azeite.

Valor Individual: R$50,00
Inscrição: (21) 2421-9640.
Informações acesse: http://abs-rio.
com.br/eventos/a-noite-sangiovese-
barra/

ABS SP
NA AUSTRÁLIA, PODE ME CHAMAR 
DE SHIRAZ

28/06/2017 - 20 H

 Ao adotar a Austrália como 
segunda pátria, a Syrah ganhou nova 
identidade e virou Shiraz, ainda que 
alguns produtores prefiram usar o 
nome original em seus vinhos. Ganhou 
também múltiplas personalidades 
pois é uma uva que se expressa de 
diferentes formas dependendo da 

região onde está plantada. E o que 
não falta na Austrália, dada sua 
extensão territorial, são diferenças 
regionais. Explorar as diversas 
vertentes da Syrah/Shiraz nesse país-
continente é o objetivo da degustação 
do próximo dia 28 de junho. Nela, 
serão degustados cinco exemplares de 
conhecidos produtores australianos 
representativos das inúmeras regiões 
do país que produzem vinhos com 
essa uva. Ao final, tentaremos saber 
se as mais ou menos sutis diferenças 
de terroir permitem (ou não) 
caracterizar o que seria um típico 
Shiraz australiano. Destacamos, com 
satisfação, que a apresentação e 
condução dessa degustação estarão 
a cargo de Daniela Arruda, formada 
há não muito tempo no curso de 
Formação de Profissionais da própria 
ABS-SP. Não perca e inscreva-se 
logo!  Vinhos que serão degustados: 
Whiz Bang Barossa Shiraz 2013 - 
Angove - World Wine = R$ 82,00 / 
Kilikanoon Killerman’s Run Shiraz 
2013 - Decanter = R$ 180,20 / 
Catapult Shiraz 2012 - Wirra Wirra - 
Mistral = R$ 203,60 / The Dead Arm 
Shiraz 2012 - d’Arenberg - Zahil = 
R$ 478,00 / Bakers Gully Syrah 2009 
- Clarendon Hills -  Vinissimo = R$ 
288,00

Valor do Investimento: R$80,00 
(INSCRIÇÕES ENCERRADAS)
Informações: www.abs-sp.com.br/
degustacoes-e-eventos/

ABS RIO - FLAMENGO
A NOITE DA SANGIOVESE

29/06/2017 - 19:30 H

 As importadoras The Wine 
e Pasta Itália patrocinam uma 
degustação especial na ABS-Rio, na 
qual será prestigiada a italianíssima 
casta Sangiovese. O sommelier Fabio 
Xavier conduzirá o evento, para o qual 
selecionou os vinhos: Rocca Ventosa, 
da vinícola Tollo, Abruzzo. / Serafino 
Superiore Riserva, da vinícola Montaia, 
Romagna. / Chianti Casale Fornace, 
da vinícola Belosguardo, Toscana. 
/ Rosso di Montalcino, da vinícola 
Belpoggio, Toscana. / Massimo Rosso, 
da vinícola Lenotti, Veneto. / Brunello 
di Montalcino, da vinícola Belpoggio, 
Toscana. / Também serão servidos 
molhos e azeite.

Valor do investimento: R$50,00 
Informações: http://abs-rio.com.
br/eventos/a-noite-sangiovese-
flamengo/

SBAV SP – WORKSHOP SOBRE 
VINHOS, DEGUSTAÇÃO E 
CONCEITOS BÁSICOS

26/06/2017 - 19:00 H

 A SBAV-SP tem um curso básico 
intensivo de introdução ao mundo 
do  vinho, com apenas um dia de 
aula, o WORKSHOP SOBRE VINHOS 
- DEGUSTAÇÃO E CONCEITOS 
BÁSICOS.
 Nesses encontros são abordados 
temas como história da bebida, os 
tipos de vinho e vinhificação, principais 
países produtores e suas regiões, 
técnicas de degustação, compra 
com base nas indicações do rótulo, 
serviço, tipo de taça e harmonização 
com comida. O curso tem por objetivo 
unir a degustação prática à teoria, de 
forma simples, clara e objetiva. Afinal, 
aprender degustando é muioto mais 
prazeroso e efetivo.

Valor Individual: R$ 200,00
Estacionamento no local: R$ 8,00
Inscrição: (11) 3814-7905 ou vinho@
sbav-sp.com.br

ABS RIO - FLAMENGO
VINHOS DE RIBERA DEL DUERO

27/06/2017 - 19:30 H

 Danio Braga trará uma 
espetacular seleção de vinhos 
espanhóis, entre eles o Vega Sicilia 
Único, o mais afamado rótulo daquele 
país, para a sua degustação anual. 
Um evento fora de série. Os vinhos a 
serem degustados: Vega Sicilia Único 
2008 – Vega Sicilia / Aalto PS 2011 
– Aalto / Arzuaga Navarro Reserva 
Especial 2010 – Arzuaga Navarro 

/ Alión 2011 – Vega Sicilia / Protos 
Crianza 2010 – Bodegas Protos. Para 
o final, Convento de Las Claras 2013 
– Bodegas Convento de Las Claras. O 
apresentador e o tema tornam este 
evento imperdível. Data: 27 de junho, 
terça-feira Hora: 19h30

Valor Individual R$ 465,00 (em até 4x 
no cartão). 
Observação: limitado a 36 pessoas. 
Inscrição: 2285-0497 ou abs@abs-
rio.com.br
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CONVIVIUM DOS AMIGOS DA SBAV-MG
30/06/2017 - 20H

 Nova oportunidade para aproveitar o convívio com amigos, ex-
associados, e compartilhar uma taça de vinho e uma boa conversa em torno 
de uma Paella no LA TABERNA, celebrando os vinhos da Espanha - O cardápio 
do Jantar Convivium foi cuidadosamente elaborado, com o seguinte:

Entrada – Entremeses Variados: Montadito de Tortilla, Montadito de Jamón 
Serrano, Montadito de Atun com Morrones, Montadito de Escalivada, Mejillones 
Pico de Gallo y Azeitunas Aliñadas.

Prato Principal – Paella Marinera (arroz com filé de cação azul do mediterrêneo, 
lulas mexilhão limpo, camarão cocada limpo, mexilhão 12 concha, camarão 
rosa G, lagostim, vagem macarrão, ervilha torta, pimentão vermelho assado, 
alho, cebola, tomate, azeite e azafrão espanhol.

AGENDA:
EVENTOS

CURSOS:
CURSO DE INFORMAÇÃO BÁSICA DE VINHO - EM BELO HORIZONTE

26/07/2017 E 02/08/2017 - 20H

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos 
aromas e sabores do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para 
terminar! Descomplicando o tema, o curso desenvolve os sentidos para a 
degustação com mais propriedade das características do vinho. Duas aulas sobre 
a história do vinho, os principais países produtores e as uvas mais emblemáticas. 
Aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, armazená-lo, escolher 
a taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. No 
Curso Básico de Informações de Vinhos você fará um passeio pelos países 
produtores mais importantes, as características de cada variedade de uva, 
tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de armazenamento e consumo, 
decifrando os diferentes rótulos, introdução à harmonização. Assuntos 
desenvolvidos: História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, O 
Vinho e sua Elaboração, Tipos de Vinhos (brancos, tintos, rosés, espumantes e 
fortificados). O Enólogo, o Sommelier e o Enófilo. Análise Sensorial do Vinho: 
Avaliação Visual, Avaliação Olfativa, Avaliação Gustativa, Avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de Degustações. Guarda e Serviço do Vinho. Acessórios do 
Vinho. Formação de Adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais 
Regiões Produtoras. Degustações Orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos 
e Notas de Críticos. Ficha de Avaliação - SOMENTE 10 VAGAS. Reservas pelo 
Tels.: 98839-3341 (Márcio Oliveira).  Valor Individual: R$ 400,00 (pode ser 
pago de 2 vezes) - Local: Rua Dominicanos, nº 165- SL.605 - Serra - Belo 
Horizonte. Horário: 20:00 horas. O Participante do Curso recebe a apostila 
“ABC DA DEGUSTAÇÃO DE VINHOS” e degusta no mínimo 14 vinhos 
diferentes (mínimo de 7 rótulos a cada Encontro). Datas e programas passíveis 
de alteração. Os eventos de Vinhos do Márcio Oliveira são para maiores de 18 
anos.

Sobremesa – Crema Catalana – Crema a base de gemas de ovos, leite, laranja 
e açúcar caramelizado.
Bebidas: Água com e sem Gás (à vontade).

*TRAGA SEU VINHO COM O TEMA DE “CELEBRANDO A ESPANHA” PARA 
COMPARTILHAR COM OS AMIGOS.

Valor mínimo do Vinho: R$ 50,00/garrafa.
Valor Individual do Evento: R$ 105,00
Inscrição pelo e-mail do Márcio Oliveira: molivierbh@gmail.com
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CABRIZ COLHEITA SELECIONADA 2014 - DOC DÃO - PORTUGAL

 Cabriz é a marca líder do grupo Globalwines, com um portfólio diversificado com vinhos “best-buy” produzidos na região 
do Dão. Dos brancos aos um acompanhamento de eleição para peixes assados no forno, carnes brancas assadas, carnes 
vermelhas guisadas e assadas e queijos macios. tintos, passando pelos espumantes e aguardentes, os vinhos Cabriz são a 
companhia exelente para qualquer ocasião.
 Não é a toa que a mais conceituada revista norte-americana “Wine Spectator” incluiu o Cabriz Colheita Seleccionada tinto 
no 46º lugar da sua lista anual dos 100 melhores vinhos do mundo. Esta é já a segunda vez que o Cabriz Colheita Seleccionada 
tinto conquista a difícil presença na prestigiada lista, depois da mesma referência do Dão ter constado no “top 100” de 2011, 
confirmando assim a sua excecional relação qualidade/preço.
Além disso, este tinto do Dão foi ainda declarado “Sabor do Ano 2016” e arrebatou a Medalha de Bronze na International 
Wine&Spirits Competition 2015.
 Produzido a partir das castas Alfrocheiro, Tinta-Roriz e Touriga Nacional, o Cabriz Colheita Seleccionada tinto. 

Notas de Degustação: Cor rubi intensa. Frutado, com predominância de frutas vermelhas frescas, mais um fundo de geleía 
de frutas do bosque, especiarias e notas tostadas. Na boca, é frutado, macio, elegante e harmonioso, fácil de gostar e de beber

Estimativa de Guarda: 3 anos e tem a fruta muito evidente ainda. A guarda recomendada é de 5 anos.

Notas de Harmonização: vai bem peixes assados no forno, carnes brancas assadas, carnes vermelhas guisadas e assadas e queijos macios. Servir entre 16 
e 18°C.

Onde comprar: Em BH - Adega CB - Rua do Ouro, 548 - Bairro Serra. Telefone: (31) 2515-9977. Site: www.adegacb.com.br

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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VALPOLICELLA CLASSICO CAMPO DEL BIOTTO 2014 I CASTEI – VÊNETO - ITÁLIA

  
Instalado em Valgatara em 1945 pelo seu fundador, Michele, de fato, se transformou, graças aos investimentos 
substanciais nas vinhas e nos equipamentos fabricados por seus sucessores bem-vindos, numa adega de última 
geração que aproveita ao máximo a excelente matéria-prima fornecida pelos cerca de 40 hectares de vinhas de 
propriedade própria ou cultivadas.
  Sergio Castellani, com sua esposa Maria, continua hoje o negócio do vinho e gerencia a empresa familiar através 
de todas as etapas de produção de vinhos, juntamente com seus filhos Michele, na adega, Martina, departamento 
administrativo e Mara, Gerente de vendas internacionais. O sucesso na Itália e no exterior confirma a validade do 
projeto corporativo.
Pretendem a excelência, e por isso prestam grande atenção à seleção e colheita de uvas, vinificação, secagem e 
envelhecimento dos vinhos da grande Valpolicella. O cuidado máximo é dado à secagem de uvas para a produção de 
Amarone e Recioto, um processo que é realizado em plantas grandes e modernas para preservar a salubridade das 
uvas e um bom controle de seu amadurecimento bem equilibrado e regular.
  A vinificação de uvas frescas e secas e a produção de vinho são realizadas através da integração de tecnologias 
modernas com as mais tradicionais, numa combinação perfeita entre tradição e inovação, representada visualmente 
por grandes barricas de carvalho ao lado de pequenos barricões e bem expressa por uma variedade de Produto 
intimamente ligado ao seu território, mas oferecido em uma interpretação interessante e moderna. 
  Os verdadeiros protagonistas continuam sendo os diferentes vinhos da empresa que são todos caracterizados 
por um estilo claro e uma personalidade forte, que testemunham uma filosofia corporativa destinada a aumentar a 
riqueza do território e atender plenamente aos requisitos sensoriais de seus consumidores.

Notas de Degustação: Cor rubi de média intensidade. Aromas de frutas escuras frescas, como ameixa e amora, 
além de notas de mentol e especiarias. O paladar confirma as sensações do olfato. Taninos e acidez estão bem 
equilibrados. De corpo médio, o vinho tem final longo e agradável. Elaborado com as uvas Corvina Veronese (70%), 
Rondinella (20%), Molinara (5%) e outras castas antigas típicas da região (5%), a bebida amadureceu em tanques de 
aço inox.

Estimativa de Guarda: Aproveite a fruta fresca deste vinho no momento. A guarda recomendada é por até 4 anos.

Notas de Harmonização: Muito versátil com massas (tagliatelle, lasagne, gnocchi de batata) com molhos de média estrutura (ragù de codorna, molho de 
queijos medianamente curados, estufado de fígado de galinha, coelho), polenta com manteiga e parmesão, ‘’lesso’’ (carnes diversas. Servir entre 16 e 18°C.

Onde comprar: Em BH - Enoteca Decanter - Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários – Belo Horizonte / MG. Telefone: (31) 3287-3618.
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AMARONE CLASSICO CÁ DEL MONTE 2008 E AMARONE CLASSICO RISERVA 2005 – 
VÊNETO - ITÁLIA

 O prédio original da vinícola Ca del Monte é uma mansão do século 17, construída a partir dos restos de um antigo mosteiro. 
A adega, dirigida hoje com muito entusiasmo pelos jovens irmãos Umberto e Giuseppe Zanconte, é de propriedade da família 
por gerações. Os dois irmãos, pessoalmente, acompanham todas as etapas de produção e decidem juntos as suas estratégias de 
negócios.
 A vinícola possui cerca de 50 hectares de vinhas, totalmente localizadas nas colinas do distrito de Negrar, perfeitamente expostas 
ao sol, olhando para o sul, sudoeste. Desde sempre são plantadas vinhas típicas com uvas vermelhas da região, Corvina, Rondinella, 
Molinara e outras variedades tradicionais, e delas se originam excelentes Amarones e grande Valpolicellas.
 As uvas são secas após a colheita em área bem ventilada. Por esta secagem as uvas perdem cerca de 30% de sua umidade de 
modo que o vinho é mais complexo e intenso. O mesmo acontece com o teor alcoólico do vinho, que ganha graças ao alto teor de 
açúcar antes da fermentação seus 15,5%. A maturação do vinho ocorre por 36 meses em barricas de carvalho nas antigas adegas. 
Após o engarrafamento, as garrafas de vinho ainda são guardadas alguns meses mais 
envelhecimento nas caves

Notas de Degustação: Rubi brilhante com buquê de cereja, groselha e especiarias. O 
sabor é completo, macio, muito bem equilibrado e com taninos suaves para o Classico 
que tem 15,5º de teor alcoólico. O Riserva tem cor vermelho granada profundo. 
Aromas complexos e intensos com chocolate, café, violeta e ervas. Encorpado com 
taninos vivos. Muito persistente. Foram 30 meses de envelhecimento para se chegar a 
uma grandiosidade de aromas de cerejas, frutas negras, rosas secas e especiarias. Na 
boca é macio, quente e aveludado. Longo e inesquecível! 17º de teor alcoólico que está 
muito bem integrado ao vinho.

Estimativa de Guarda: 15 anos, mas já está num bom momento com os 3 anos de safra.

Notas de Harmonização: Cotechino col le lenticchie (embutido italiano de porco cozido lentamente, servido com 
lentilhas refogadas); Risotto al radicchio rosso e Grana; Ravioli ripieni di brasato all’Amarone (ravioli recheados com 
carne bovina braseada em legumes aromáticos). Pratos com bastante peso como carnes vermelhas assadas, queijos 
duros envelhecidos ou apenas uma boa companhia. É um excelente vinho para se beber sem acompanhamentos, 
como um belo vinho de meditação. 

Onde comprar: Em BH - CASA DO VINHO - End.: Loja Barro Preto - Av. Bias Fortes, 1543 – Barro Preto – Belo 
Horizonte (MG) - Tel: (31) 3337-7177. Loja Mangabeiras – Av. Bandeirantes, 504 – Mangabeiras – Tel: (31) 3286-
7891
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 O mundo do vinho é cercado de lendas, e talvez por isso mesmo fique mais saboroso a cada 
história contada e cada taça degustada. A região do Vêneto é a região italiana que mais produz vinhos, 
e onde há alguns rótulos muito conhecidos, entre os tintos Bardolinos, Valpolicellas e Amarones, sem 
contar o delicioso branco Soave e os espumantes Prosecco. 
 A região de produção do Valpolicella quer dizer literalmente Val (vale) poli (muitas) cellas (adegas), 
já era bem reconhecida na época do Império Romano. Viveu um período de apogeu quando Veneza se 
converteu na capital da República Sereníssima, um Estado no nordeste da península Itálica, que existiu 
do século IX ao século XVIII. É muitas vezes referida apenas como a Sereníssima e seu fim se deu em 
1797, ano em que foi invadida por Napoleão Bonaparte, que com o Tratado de Campoformio a cedeu 
ao Império Austríaco.
 Conta-se que há mais ou menos 70 anos atrás, numa vinícola em que produziam o vinho Recioto, 
que é um vinho de sobremesa doce, feito com uvas como Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta e 
Negrara se deu a criação do Amarone.  
 As uvas são colhidas manualmente e dispostas em treliças ou mesas bem arejadas de forma que 
possam secar. Esse procedimento conhecido como “apassimento” faz com que as uvas percam parte 
da sua água, obtendo assim uma maior concentração de açúcar. A colheita acontece em setembro, as 
uvas ficam “passificando” até janeiro, quando são prensadas, para iniciar o processo de fermentação 
que resulta o Recioto.  Para que o vinho tenha uma alta concentração de açúcar, a sua fermentação é 
interrompida antes que as leveduras transformem o açúcar em álcool.
 Aconteceu que alguém esqueceu de esvaziar um dos barris onde se fermentava uma quantidade 
do vinho Recioto. E quando viram tempos depois que ainda restava vinho no barril, o enólogo ao 
experimentar a bebida, percebeu que ela fermentou muito mais do que deveria (quanto mais tempo 
um vinho fermenta, mais as leveduras transformam o açúcar em álcool), transformando-o num vinho 
seco, sem a sua característica doce (para vinho de sobremesa), e ainda “ganhou” toque amargo, e que 
agradou bastante ao enólogo. O vinho ganhou o nome de “Amarone”, por conta do ligeiro “amargor” 
no vinho (em italiano amaro).
 Daí para frente o Amarone foi ganhando lugar nas boas mesas e conquistou amantes por todo 
mundo, mas a popularidade custou caro, pois antes ele era um vinho raro e valioso e, durante algumas 
décadas do final do século XX, alguns rótulos perderam qualidade devido a uma produção desordenada, 

que visava apenas suprir a demanda do mercado. Foi somente neste século, quando alguns Amarone chegaram a ser vendidos nas prateleiras dos supermercados, 
que a região reagiu e resolveu modificar as regras de produção e controlá-las mais rigidamente.
 O Amarone é um vinho DOC (Denominazione di Origine Controllata) desde 1968, e em 2009 foi promovido a DOCG (Denominazione di Origine 
Cotrollata e Garantita). A regulamentação da denominação determina o território onde as uvas podem ser cultivadas, as variedades de uva e o processo de 
elaboração do vinho, neste caso o grande diferencial do Amarone.

ARTIGOS
AMARONE DELLA VALPOLICELLA, UM ÍCONE 
ITALIANO FRUTO DE UM ESQUECIMENTO POR MÁRCIO OLIVEIRA
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 Geograficamente a zona de produção do Valpolicella é exatamente a mesma 
do Amarone. Trata-se de um conjunto de suaves colinas ao norte de Verona, entre 
as cidades de Grezzana e Sant’Ambrogio di Valpolicella. As uvas também são as 
mesmas: a uva predominante é a Corvina (40%-70%), em menor escala temos a 
Rondinella (20%-40%) e a Molinara (2%-25%), essas uvas são obrigatórias para 
produção do Amarone. Se podem adicionar como opcionais as uvas Rossignola, 
Trentino, Sangiovese, Barbera e Negrara utilizando-as num percentual máximo de 
15%, vale lembrar que a seleção das uvas e do seu percentual, vai depender de 
cada produtor.
 Na prática, os Valpolicellas e Amarones são feitos apenas com Corvina, 
Rondinella e Molinara. A primeira dá cor, caráter e maciez, a segunda contribui 
com a estrutura e a terceira, com a acidez e um delicado toque amargo.
 Mesmo com estas afinidades, enquanto o Valpolicella é quase sempre um 
vinho leve e modesto, com 11% ou 12% de teor alcoólico, o Amarone é muito 
concentrado e com teor alcoólico nunca menor que 14%, podendo atingir 17%. 
O que gera esta diferença é o método de elaboração, muito distinto de outros 
vinhos.
 Enquanto o Valpolicella é elaborado como qualquer vinho de mesa, para a 
produção do Amarone as uvas passam pelo processo de apassimento. Em janeiro 
ou fevereiro, a fermentação finalmente acontece, com longa maceração (contato do suco com as cascas da uva). O vinho resultante vai precisar, também, de 
um lento amadurecimento, que ocorre em barricas enormes de carvalho da Eslováquia e parte em barricas francesas, seguido do envelhecimento em garrafa. 
Um Amarone feito de acordo com essas regras não levará menos do que três anos para ficar pronto.
 O demorado processo de vinificação confere uma intensidade e concentração que não costumam estar presentes em fermentações normais. As uvas 
adquirem um caráter resinoso e elevado teor alcoólico. Em seu estilo, o Amarone é encorpado, intenso tanto nos perfumes quanto nos sabores. E alcoólico. Tão 
alcoólico que, embora seco, dá a impressão de uma certa doçura. 
 Quando fica pronto, é um vinho único, especial e de estilo intenso, que pode agradar e desagradar na mesma medida e com a mesma força. Os críticos 
dizem que não é um vinho natural e, sim, um vinho de processo
 Tanto os Amarones como os Valpolicellas comuns podem trazer no rótulo o termo “Clássico”, o que significa que a garrafa foi produzida na zona central 
da região, nas localidades de Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, San Pietro in Cariano e Sant’Ambrogio di Valpolicella.
 Não se pode esquecer de falar sobre o Ripasso que é o Valpolicella envelhecido em barricas de carvalho que sofre o contato com a borra do Amarone 
intacta, e a partir daí sofre uma segunda fermentação. O Ripasso é um vinho mais tânico, com coloração e aromas intensos e um volume de álcool maior. Seja 
qual for a preferência do método de elaboração, os emblemáticos Amarone, Recioto e Ripasso são grandes exemplares da enologia italiana.
 Em geral os Amarones são de cor vermelho rubi intenso, eventualmente com tons alaranjados quando envelhecido (já que é um vinho que aguenta 
longa guarda). Os aromas tem uma nota picante acentuada, frutas seca como nozes, integradas com cerejas e frutas negras, além de toques de especiarias e 
chocolate. O paladar é seco, robusto e cheio, mas aveludado e equilibrado, com um retrogosto amargo clássico que o distingue de tantos outros vinhos.
 Pode-se beber um Amarone jovem, com 4 a 5 anos de idade. Nada impede, entretanto, que uma garrafa repouse na adega até 20 anos. Alguns 
exemplares de boas safras e bons produtores vivem até mais. O teor alcoólico é no mínimo de 14°, podendo chegar aos 17° quando envelhecido. Aconselha-se 
servir entre 18°-20°C, e para ser melhor degustado, aconselha-se abrir a garrafa duas horas antes, e colocá-lo num decanter.
 Quanto as harmonizações, vai bem com carne vermelha, carnes de caça e queijos fortes, como o parmigiano. Muitos o consideram o belo vinho para 
curtir um momento de relax, já que um Amarone envelhecido é um excelente vinho da meditação.
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“UM BRINDE AO INVERNO”- POR MARCELO COPELLO
BACO MULTIMÍDIA - 22/06/2017

 Casacão, cachecol, quem sabe luvas e sobretudo (com sorte até 
neve!), lareira, conhaque, leitão à pururuca, sopa leão veloso, 
cassoulet, fondue de queijo (e de chocolate) e, claro, muito vinho! O 
inverno para alguns é mais que uma estação do ano, é um estilo de 
vida. Antes relegado aos dias entre 21 de junho a 23 de setembro, hoje 
o inverno e os invernófilos se expandiram para o ano inteiro, graças à 
invenção do ar-condicionado (que pode transformar sua sala em uma 
estação de esqui) e do avião (para estar onde o inverno estiver). 
 Sabemos que nosso inverno não é tão rigoroso quanto o da Finlândia, 
mas, se a temperatura cai, os enófilos têm um motivo a mais para sacar 
rolhas e encher suas taças e brindar. O que é o “vinho de inverno”
 Podemos chamar de “vinho de inverno” qualquer vinho mais 
encorpado e/ou alcoólico, servido menos resfriado. Geralmente 
associamos inverno aos tintos e aos vinhos doces e fortificados, como 
Sauternes e o Porto. Podemos, contudo, incluir nesta categoria alguns 
brancos, desde que mais consistentes e estruturados. Por contraposição, 
podemos alcunhar de “vinhos de verão” os caldos mais leves, menos 

alcoólicos e servidos mais gelados. Aqui é mais comum citarmos brancos, rosés e espumantes, mas também podemos colocar neste balaio alguns tintos mais 
leves e até fortificados. Como no universo de Baco há exceções para todas as regras, podemos incluir um fortificado alcoólico entre os vinhos de verão. Falo 
do Jerez Fino ou Manzanilla, que, apesar do teor alcoólico em torno de 15%, é mais lembrado no verão, para acompanhar sopas frias, como o gaspacho e a 
salmoreja.
 Raio X de um vinho de inverno casa bem com bons vinhos mais consistentes e comidas mais saborosas. Não pensamos, por exemplo, em saladas frias 
e frutas frescas no inverno. No frio nos apetecem os pratos servidos a uma temperatura mais alta, como sopas quentes, e receitas energéticas, gordurosas e 
saborosas. Podemos dizer que o nível de temperatura e de sabor sobe no inverno, tanto nos pratos quanto nos vinhos. 
 No vinho, este corpo vem à sensação de consistência e de volume do vinho no paladar (coloque o vinho na boca e mastigue-o antes de engolir, você 
entenderá). Este maior extrato deve-se principalmente à maturidade das uvas (uvas mais maduras terão uma maior concentração de açúcares e sabores em 
seus bagos) e ao tempo de maceração destas uvas ao fermentar, o que proporcionará ao vinho uma maior concentração de cor, aroma e sabor.
 O amadurecimento em barricas de carvalho é outro fator que ajuda a aumentar o nível de sabor de um vinho. Fundamental para proporcionar a sensação 
de redondez e calor em um vinho é seu teor alcoólico. Enquanto os pratos de inverno são servidos mais quentes, como as sopas, os vinhos de inverno provocam 
esta sensação de calor através de seu teor alcoólico.
 Uma diferença de um ou dois graus de álcool faz grande diferença. Assim, a percepção de calor provocada por um tinto com 13% de álcool é consideravelmente 
menor do que a de outro com 15%. Os afilhados de Baco sabem que o vinho é uma bebida para o ano todo, pois cada estação do ano tem seus vinhos mais 
adequados.
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“40 VINHOS TINTOS DE INVERNO, DE R$ 28 A R$ 100”- POR ISABELLE MOREIRA LIMA
PALADAR - ESTADÃO -08/06/2017

 Nossa seleção de inverno agrupou os vinhos pelos aromas dominantes – fruta, barrica, especiarias ou animal –, os mais frequentes e instigantes nos tintos. 
Para entrar na brincadeira, gire o vinho na taça e procure por eles. É comum que se pense em tintos alcoólicos e encorpados quando o tema é o que beber no 
inverno. Mas nessa seleção de 40 vinhos para a estação não nos prendemos somente a isso, afinal, o Brasil está longe da Sibéria; temos dias mais frios, outros 
nem tanto. Preferimos buscar vinhos capazes de aquecer, mas, acima de tudo, de aguçar o olfato e agradar ao paladar. 
 A ideia desta edição foi garimpar tintos com personalidades distintas a um custo que permita que o inverno seja permeado por garrafas. 
 Para organizar a seleção, focamos em quatro grupos de aroma e sabor: os que têm o poder da fruta como marca principal; os que trazem características 
adquiridas pelo tempo em barrica; aqueles que se destacam por notas que remetem a especiarias; e os que têm um toque animal. Mas isso não significa que 
sejam exclusivamente frutados, ou tostados. Os vinhos podem trazer mais de uma dessas características ao mesmo tempo, afinal complexidade é qualidade e 
todo mundo gosta. Com isso em mente, decidimos agrupar os rótulos de acordo com o que é mais marcante em cada vinho.
Reunimos vinhos fáceis de encontrar no mercado (com indicação de pontos-de-venda e preços) e sugerimos harmonizações para todos eles, com a ideia de 
formar um cardápio amplo para os meses de frio.
 A seleção teve a colaboração de cinco especialistas, os sommeliers Alexandra Corvo (Ciclo das Vinhas), Aline Rodrigues (Clos), Gabriele Frizon (ex-Tangará 
Jean-Georges), Gustavo de Abreu (Komah) e o sócio da escola Enocultura, Paulo Brammer.
 A felicidade com uma taça de vinho está sempre diretamente ligada à temperatura em que a bebida é servida. Embora no inverno essa questão seja 
menos dramática que no verão, quando o entra e sai do balde de gelo pode ser fatal, não caia do conto dos tintos à temperatura ambiente, afinal há dias mais 
ou menos frios. O negócio é olho no termômetro: para a maioria dos tintos dessa seleção, a temperatura ideal é de 15º a 18º.
 Quanto às taças, tintos encorpados pedem o modelo de Bordeaux, os aromáticos vão bem com a de Borgonha e os “picantes” se destacam nas taças para 
Syrah. Se você tem todas, ótimo, pode até experimentar o mesmo vinho nas três e fazer comparações. Mas dá para se virar – e muito bem – com um modelo 
de taça apenas, o importante é que seja grande o suficiente para deixar o vinho “respirar”, pois em contato com o oxigênio, ele “se abre”, mostra mais aromas 
e nuances de sabor.

FRUTA - Na nossa carta de inverno brilham as frutas vermelhas e as negras. Morango, framboesa, groselha, cranberry, cereja, ao lado de amoras, ameixas, 
mirtilos e cassis. Estão todas aí, com maior ou menor presença. O que varia nos rótulos escolhidos é o estágio de maturação, que faz com que a fruta se 
apresente fresca, seca, madura, cozida, ou até lembrando uma geleia. O que importa (e o que você deve buscar num tinto frutado) é a vivacidade (acidez, o 
que faz salivar) para não cansar o paladar e ao mesmo tempo estimular a combinação com a comida. 
 Indicamos rótulos de diferentes variedades e terroirs. A lista vai da Carmenère do Maipo, no Chile, à Mencía de Bierzo, na Espanha, passando por 
Grenache Noir francês e um Malbec-Corvina argentino parcialmente passificado. Tem até um Lambrusco para limpar a reputação do estilo.
- Portas do Sol - Aproxime o nariz e sinta fruta-fruta-fruta. É vermelha e está maduríssima. Na boca, maciez e um pouco de doçura. Vai bem nas tardes de 
inverno com os amigos, daquelas que começam em almoço e terminam depois do jantar. Prove com quiches e massas. Origem: Tejo, Portugal Preço: R$ 28 na 
Adega Alentejana.
- Paul Mas Grenache Noir 2015 - Com forte presença de amoras pretas e baunilha, esse vinho é frutado e suculento. Feito com uvas de vinhas de até 30 anos 
plantadas em solo calcário e clima mediterrâneo, estagia em barricas usadas por cinco meses. Muito versátil, vai bem com tudo. Origem: Languedoc, França; 
Preço: R$ 70,55 na Decanter
- Altano 2014 - Equilíbrio é o que resume esse vinho que é pura fruta negra, como ameixa e mirtilo. Elas predominam no primeiro gole e, nos seguintes, 
descobrem-se especiarias e toques florais. Combina com leitão. Origem: Douro, Portugal; Preço: R$ 77,84 na Mistral.
- Saumur Bagatelle 2014 - Do Loire, vem de uma propriedade de 19 hectares de cultivo orgânico. É delicado, com notas de rosas e cerejinhas, com final 
queimadinho. Perfeito para acompanhar magret de pato com molho de frutas vermelhas. Origem: Loire, França; Preço: R$ 79,20 no Tastevin.
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- Masi Passo Doble Malbec Corvina 2013 - Nesse corte com Malbec, a cepa italiana Corvina foi parcialmente passificada, o que adicionou riqueza e concentração 
ao vinho. Para uma harmonização perfeita, vá de carne com molho de redução de frutas negras ou vinho do Porto. Origem: Mendoza, Argentina; Preço: R$ 
81,24 na Mistral.
- Beronia Crianza 2013 - Apesar dos 12 meses de barrica, aqui quem brilha mesmo é a fruta -  vermelha, principalmente a cereja --, que ganha aromas 
adocicados com a baunilha de plano de fundo. Palmas para o final de boca, delicioso. Filet mignon suíno para acompanhar. Origem: Rioja, Espanha; Preço: 
R$ 82,40 na Super Adega.
- Laurent Inocente Carmenère 2015 - Um achado: um tinto de corpo médio, com aromas de frutas vermelhas (morangos e framboesas) e negras (amoras) 
maduras, além de um toque de menta fresca. Na boca, os taninos são sedosos. Difícil encontrar Carmenère com essa relação preço/qualidade. Experimente 
com macarrão à carbonara, receita que é uma prova de fogo para muitos vinhos. Origem: Maipo, Chile; Preço: R$ 90 na La Charbonnade.
- Medici Ermete Lambrusco Reggiano Concerto - Esse frisante tinto e seco é capaz de mudar o conceito (errado) que temos sobre Lambrusco. Sai de uma pequena 
vinícola da Emilia Romagna, com notas de cassis e bastante fruta fresca. É extremamente eficaz ao longo de uma refeição e brilha com pizzas, bruschettas e 
embutidos. Origem: Emilia Romagna, Itália; Preço: R$ 94,40 na Decanter.
- Plic plic plic 2015 - Um tinto encorpado, que apesar de estagiar por seis meses em barricas francesas e americanas, preserva o frescor e mantém suas notas 
de fruta muito evidentes. Além disso, tem a marca dos vinhos de Mallorca, uma nota salina de maresia. Para acompanhar carnes grelhadas. Origem: Montsant, 
Espanha; Preço: R$ 94,83 na Mistral.
- Gotín del Risc Mencía 2012 - A casta Mencía ganha notoriedade por sua grande versatilidade de estilos. Aqui, vinificada pelas Bodegas del Abad de Bierzo 
(região igualmente badalada), a uva compõe um vinho com boa concentração de fruta, com uma improvável combinação de notas de redução de cereja e 
frescor. Prove com um arroz de pato. Origem: Bierzo, Espanha; Preço: R$ 99 na Grand Cru.

BARRICA - Há duas plantas fundamentais para se fazer um bom vinho, a videira e o carvalho, diz a crítica inglesa Jancis Robinson. E é dessa segunda espécie 
que vêm as melhores barricas utilizadas para maturar a bebida – depois da fermentação, pode-se engarrafar o vinho ou deixar que “amadureça” em contato 
com a madeira. Mais que as consequências aromáticas, os produtores de (bons) tintos buscam a estabilização eficaz, além da cor profunda e da integração de 
taninos, crucial para a longevidade de um vinho. Mas o efeito aromático não pode ser negado, com nuances como chocolate, fumo de corda e caixa de charutos, 
coco, baunilha e o célebre tostado. Porém o pobre carvalho vem sendo demonizado em alguns grupos. Culpa de produtores que pesaram a mão em seu uso, 
fazendo com que esses aromas passassem por cima de outras características importantes, como a própria fruta.
Veja aqui exemplos de bom uso da madeira, que resultam em novos aromas e boa estrutura: 
- Mario Geisse Reserva Cabernet Sauvignon 2013 - Aromas de frutas vermelhas e leve toque tostado. O sabor é de frutas maduras com um agradável equilíbrio 
entre acidez e taninos. Durante a vinificação, 50% das uvas são fermentadas em barricas francesas. Antes de ser engarrafado, o vinho estagia por 12 meses em 
carvalho francês. Prove com carne assada. Origem: Colchagua, Chile. Preço: R$ 64,60 na Bacco’s.
- Pedregal Tannat Roble 2015 - Com seis meses em barrica de carvalho americano, tem aromas de fruta negra e violeta, chocolate amargo e baunilha, uma 
festa para o olfato e para o paladar, graças também à sua excelente adstringência. Melhor amigo do churrasco. Origem: Canelones, Uruguai. Preço: R$ 69 na 
Mercovino.
- Vinhetica Terroir de Rouge 2014 - Meio Cabernet Sauvignon, meio Arinarnoa tem notas de alcaçuz, de pimenta preta e de frutas vermelhas envoltas por 
um tostado na medida certa. Prove com carnes magras e com pratos condimentados, como os indianos. Origem: Campanha Gaúcha, Brasil. Preço: R$ 75 na 
Vinhética.
- Ysern Tannat Gran Reserva 2014 - Robusto e potente, esse corte de Tannat de duas regiões -- 50% de Cerro Chapéu (solos arenosos e clima continental) e 50% 
de Las Violetas (solos argilosos e clima marítimo) -- tem muita fruta e notas de tabaco e especiarias. Impossível não cogitar um churrasco. Origem: Canelones, 
Uruguai. Preço: R$ 78,80 no site meuvinho.com.br
- The Wolftrap Red Blend 2014 - Produzido por um time supertalentoso, é um corte típico do sul do Rhône. Trata-se de um vinho quente com bom peso de boca 
e notas de barrica bem aparentes e integradas. Para beber com um ragu de cordeiro. Origem: Franschhoek, África do Sul. Preço: R$ 79,88 na Mistral.
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- Marques de Tomares Rioja Crianza 2014 - Aqui, destacam-se notas de toffee, coco queimado, ameixa preta e café. Na boca, é tânico e firme, tem acidez viva 
e final picante. Acompanha bem receitas à base de queijos cremosos. Origem: Rioja, Espanha. Preço: R$ 82,90 na Casa Flora.
- Juan Gil 4 meses 2015 - Outra casta em ascensão com a nova geração de produtores na Espanha, a Monastrel (ou Mourvèdre na França) tem uma estrutura 
sólida natural, com taninos bem definidos. Os quatro meses de madeira amaciaram o vinho e destacaram notas de cedro, baunilha e especiarias quentes. Vai 
bem com costela de boi. Origem: Jumilla, Espanha. Preço: R$ 83 na Mercovino.
- Cata Mayor Reserva de la Família Tannat - Este é um achado uruguaio, um Tannat com aromas de fruta, chocolate e baunilha, que lembra uma belíssima barra 
recheada. Na boca, se revela: é vinho com acidez brilhante. Vai bem com cordeiro assado. Origem: San José, Uruguai. Preço: R$ 86 na La Pastina.
- Cuarto Dominio Lote 44 Malbec 2014 - Esse é um Malbec típico, encorpado, com textura sedosa, aromas explosivos tostados, defumados, de café e de 
chocolate. Para acompanhar, sabe aquele bife ancho bem suculento? É perfeito. Origem: Mendoza, Argentina. Preço: R$ 92,50 na Bacco’s.
- Salton Talento 2011 - Intenso, traz notas de frutas negras e vermelhas. Mas são os 12 meses em barricas de carvalho francês que lhe conferem sua marca 
mais forte, um bom tostado, além de lhe dar uma estrutura poderosa. Harmoniza com carne vermelha grelhada. Origem: Serra e Campanha Gaúcha, Brasil. 
Preço: R$ 99,90 no Rei do Whisky.

ESPECIARIA - Essa categoria reúne os vinhos com aromas de especiarias, ou seja, aqueles que, por trás de algum outro perfume, seja de fruta ou flor, trazem 
pimenta-do-reino, pimenta branca, cravo, canela, anis, noz moscada e alcaçuz, entre outros. E, se ao ler os nomes desses temperos os aromas vieram rápido à 
sua cabeça, você não terá problemas para compreender e desfrutar dessa categoria de vinhos, uma das mais instigantes da nossa seleção. Provavelmente você 
vai identificar essas características na hora. Gire a taça, aproxime o nariz do copo e aspire lenta e profundamente.
Alguns desses vinhos terão notas de uma única especiaria bem marcada; outros, um toque genérico temperado, o que deve bastar para conceder charme à 
bebida e, com sorte, gerar uma pequena epifania gustativa. Geralmente, os aromas de especiarias são relativos a características próprias da fruta e, portanto, 
chamados primários. Mas, claro, há exceções à regra. 
Você vai ver que nessa lista brilha a Syrah, cepa que traz a pimenta-do-reino como protagonista; destacam-se também os tintos densos que apresentam notas 
de alcaçuz; e ainda há aqueles que apresentam um toque de baunilha, adquirido durante o contato com a madeira no período de maturação da bebida (eles 
não estão na seleção de barricas porque possuem também outras especiarias). 
É importante saber que a lembrança olfativa condimentada não quer dizer que esses vinhos serão “ardidos” ou que algum tempero foi adicionado a eles. Muitos 
desses aromas podem ser explicados por compostos moleculares naturais das próprias cepas, como é o caso do Rotundone, responsável pelo aroma de pimenta 
da Syrah, descoberto há cerca de dez anos na Austrália.
- Tagua Tagua Syrah 2015 - Esse tinto de corpo médio traz notas de frutas vermelhas e pretas e muitas especiarias, como cravo e pimenta preta, além da 
baunilha. Uma excelente pedida para harmonizar com ensopados. Origem: Vale Central, Chile. Preço: R$ 45 na Dominio Cassis
Monte de Ravasqueira - O corte de Touriga Nacional, Aragonês, Syrah e Alicante Bouschet resultou em um vinho onde a fruta é servida com um chocolate com 
pimenta. Metade do vinho passa seis mese em carvalho, o que o torna macio, suculento e instigante. Vai bem com bacalhau. Origem: Alentejo, Portugal. Preço: 
R$ 68 na Tahaa.
- Jacob’s Creek Shiraz Cabernet Sauvignon 2014 - Apesar de contar com 40% de Cabernet Sauvignon, esse rótulo tem muita fruta (cereja bem madura) e um 
aroma explícito de pimenta-do-reino de Shiraz de manual, além de um toque de anis e alcaçuz. Na boca é agradabilíssimo, redondo, cheio de fruta e com um 
leve toque picante. Prove com carnes magras grelhadas e massas. Origem: South Eastern, Australia. Preço: R$ 69,90 na Casa Flora.
- Borsao Tinto Selección 2014 - Difícil parar de beber esse corte de Garnacha, Tempranillo e Syrah, que é frutado e traz uma forte presença de especiarias. 
Perfeito para tomar sozinho ou acompanhando uma pizza. Origem: Campo de Borja, Espanha. Preço: R$ 75 na World Wine.
- De Martino Syrah Reserva 347 Vineyards 2014 - Marcelo Retamal consegue domar a Syrah e destacar as especiarias como alcaçuz e pimenta do reino. A 
madeira onde o vinho estagia por dez meses é antiga, logo imparcial, e destaca as características primárias do vinho. Perfeito para escoltar um steak au poivre. 
Origem: Maipo, Chile. Preço: R$ 82,20 na Decanter.
- Domaine Vincent Caillé La Part Du Colibri 2014 - Esse produtor do Loire é uma fera dos vinhos biodinâmicos e adora resgatar uvas raras como esse belo 
exemplo da cepa Abouriou, original do sudoeste francês. É bem mineral e tem notas marcantes de pimentas, além de chocolate. Vai muito bem com mexilhões, 
pato e coelho. Origem: Loire, França. Preço: R$ 87 na De la Croix.



15VINOTÍCIAS

- Mundvs Cabernet Sauvignon 2010 - Esse rótulo é um produto de mãos brasileiras (Casa Valduga) em terras estrangeiras (Chile), com um final feliz. São 18 
meses em barrica que culminaram em um Cabernet cheio de aromas de especiarias doces e chocolate, com um tostado delicioso, aliado a muita fruta. Excelente 
para ladear costeletas de cordeiro. Origem: Vale do Maipo, Chile. Preço: R$ 94,10 na loja da Famiglia Valduga.
- Paololeo Primitivo Salento IGT 2015 - Aqui cardamomo, ervas, tabaco e achocolatado dominarão o seu nariz. Sem passagem por barrica (repousa em tanque 
inox por cinco meses após a fermentação e um mês em garrafa). Tem corpo médio e 13,5% de álcool. Amigo de grandes cozidos com ervas. Origem: Puglia, 
Itália. Preço: R$ 96,60 na Premium
- Thomas Barton Reserve Médoc 2011 AOC - Metade Merlot, metade Cabernet Sauvignon, tem notas de cereja preta, especiarias, traços de café e noz moscada. 
Concentrado e encorpado, tem também boa estrutura tânica. De final longo e persistente, é uma alternativa aos Rieslings para a carne suína assada. Origem: 
Médoc, França. Preço: R$ 96,70 na Todovino.
- Melipal Malbec - Com clássicas notas de fruta silvestre de inverno, aqui a baunilha é sutil e perfuma o vinho junto ao sândalo e a um toque de noz moscada 
-&nbsp;graças ao poder da fruta e aos seis meses em barricas de carvalho americano e francês.  Na boca, é veludo puro. Leve para a próxima parrillada. 
Origem: Mendoza, Argentina. Preço: R$ 99 na Vinhobr.com.
- Terre Forte Côtes du Rhône Rouge! 2013 - Na composição, Syrah, Grenache e Mourvèdre de terras argilo-calcários e seixos rolados. No nariz, folhas de chá e 
vermute. Na boca, taninos firmes e acidez viva. Vai bem com pratos à base de vegetais e muito azeite como pesto ou caponata. Origem: Rhône, França. Preço: 
R$ 100 na Premium

ANIMAL - Aroma de estábulo e xixi de gato não são exatamente o que um bebedor comum pensa em encontrar quando coloca o vinho na taça. Mas vai aqui 
um aviso: esses aromas não são defeitos e podem apontar para alta qualidade. Eis porque essa é uma categoria polêmica, afinal notas animais em um vinho 
podem denotar tanto complexidade como evolução. 
Há quem se interesse justamente por essas características animais – e a partir delas algumas cepas ou estilos de vinho podem ser identificados em uma 
degustação às cegas. Exemplos? A gordura de bacon é comum aos vinhos da Alsácia mais maduros; couro costuma estar presente (e é desejável) em tintos que 
estagiam em madeira, principalmente os australianos; caça pode apontar para um Borgonha maduro ou para os do Rhône; carne, Pomerol; e, acredite, xixi de 
gato é característica comum a alguns ótimos Sauvignon Blanc do Loire.
 Na origem de alguns desses aromas está a Brettonomyces, ou a “brett”, como é mais chamada. É um gênero de leveduras que gera aromas rústicos, que 
podem ir para o lado bom, ou para o mau. Bons são os aromas de carne e couro. Os maus? Suor, chulé, queijo vencido. Por isso, fique atento quando seu nariz 
identificá-los, esses aromas desagradáveis podem indicar defeitos
 Há quem acredite, no entanto, que cabe a quem bebe decidir o que é defeito ou não. Porque tem quem goste. A sommelière e designer Madeline Puckette, 
autora do Wine Folly Guia Essencial do Vinho, compartilha da opinião.
 Há quem ache também que a brett está ligada ao terroir, uma vez que é uma marca de algumas vinícolas, como algumas clássicas de Napa, e regiões, 
como o Rhône.
 Nós resolvemos mergulhar nessa categoria pura e simplesmente por sua complexidade, mesmo sabendo que encararíamos o desafio do preço: notas 
animais são mais comuns em vinhos evoluídos, com potencial de guarda, e que estagiaram em madeira, algo que torna a bebida mais custosa.
Vinhos com aromas que lembram animais: 
- Cahors Cuvée des Dames Terra Vitis 2012 - Aqui há 80% de Malbec e 20% de Merlot sem passagem por madeira (faz estágio de 18 meses em tanques de 
inox). As notas são de couro, tabaco e flor seca. É bem tânico e firme, com final tostado. Pede grandes carnes gordas. Origem: Cahors, França. Preço: R$ 50,50 
na Tastevin.
- Caves São João Porta dos Cavaleiros 2010 - Apenas 20% desse corte de Touriga Nacional, Alfrocheiro, Aragonês e Jaen passam por barrica. Seus sete anos lhe 
conferem aromas de couro e terrosos, que somam-se às frutas vermelhas e negras. De corpo médio, harmoniza com cordeiro e cozidos. Origem: Dão, Portugal. 
Preço: R$ 71,04 na Vinci.
- Leyda Syrah Reserva 2015 - Como alguns Syrah franceses e australianos, esse exemplar chileno mescla aromas animais aos de frutas vermelhas e especiarias. 
Estagia por 9 meses em barricas de carvalho francês. Tem taninos médios e bom corpo. Vai bem com arroz de carreteiro. Origem: Vale do Leyda, Chile. Preço: 
R$ 74 na Grand Cru.
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- Quinta da Bágeiras Colheita 2012 - Fermentado sem desengace em lagares abertos, esse 100% Baga matura em tonéis de madeira avinhada, e não passa 
por filtração ou colagem. De nariz um pouco fechado e queimado tem notas bem carnosas em boca. É duro, intenso e precisa de comida gordurosa. Pode fazer 
um belo (ainda que improvável) par para a feijoada. Origem: Bairrada, Portugal. Preço: R$ 90 na Premium.
- João Pato Touriga Nacional 2011 - É produzido com Touriga Nacional e uma pequena parcela de Baga, que lhe atribui frescor e notas herbáceas. Ainda fresco 
pela idade, mas já começa a apresentar nota de carne curada. Belo par para carne de caça com cocção lenta. Origem: Bairrada, Portugal. Preço: R$ 91,43 na 
Mistral.
- Les Abeilles de Colombo 2013 - Nesse clássico GSM (60% de Grenache, 30% de Syrah e 10% de Mourvèdre), há um leve toque de couro, frutas vermelhas e 
nuances florais. Muito estruturado, fica excelente com carnes de caça. Origem: Côtes du Rhône, França. Preço: R$ 93,50 na Decanter.
- Urraca Cabernet Sauvignon Reserva 2009 - Rico e complexo, tem aromas de evolução de couro e caixa de charuto aliados a especiarias, carvalho tostado, 
notas minerais e groselha. É um típico Cabernet, bem equilibrado, evoluído e com um final prolongado. Harmoniza com javali e cordeiro. Origem: Mendoza, 
Argentina. Preço: R$ 94,40 na Vino Mundi.
- Chateau Barouillet Bergecrac 2015 - Esse belo vinho da região de Bergerac que reúne Malbec, Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon é intenso. Com 
corpo médio, tem excelente estrutura e notas de caça, pele de animal e couro. Vai muito bem com boeuf bourguignon, cassoulet e carnes com molhos fortes. 
Origem: Sud-ouest, França. Preço: R$ 98 na De la Croix.
- Bodegas El Angosto La Tribu 2010 - Com sete anos de amadurecimento, esse corte de Garnacha, Syrah e Monastrell mostra notas de evolução (as terciárias) 
de carne curada e floresta. Brilhará com um guisado de perdiz com cogumelos. Origem: Valencia, Espanha. Preço: R$ 99 na Decanter.

“UVA SYRAH E ABRANGÊNCIA” - 
POR NELTON FAGUNDES

CADERNO DEGUSTA - ESTADO DE MINAS - 25/06/2017

 Qualquer consumidor de vinhos tem sempre suas uvas de preferência: 
Cabernet Sauviqnon.Carmenére, Malbec, Sanguiovese e Tempranillo, entre 
outras. E a Syran? Trata-se de uma uva com um salto importante na produção 
de vinhos, do 35º lugar, nos anos 1990, para o 6º lugar, na atualidade, ou seja, 
a uva que mais cresce em produção mundial. 
 A Syrah é um cruzamento natural entre a Mondeuse Blanche, branca, e a 
Dureza, tinta, ocorrida no Rhône. A origem dela é ainda anterior, remontando 

a 310 a.c. Na época, Agathocles, tirano que dominava a ilha siciliana de Siracusa teria trazido consigo mudas de vinhas, quando esteve no Egito. Da ilha, as 
vinhas teriam se espalhado pelo Sul da França, principalmente no Rhone e, logo após, saiu viajando para outros países. 
 Existem bons projetos com a Syrah no Vale do São Francisco, já com, alguns anos de experiência e, recentemente, temos o vinho de inverno, no Sul de 
Minas, onde as notícias e os frutos são promissores e, é possível provar coisas muito interessantes. 
 Um fator importante para consideração é que a Syrah gosta de Sol. O grande destaque daSyrah acontece na França, na região do Rhone (não por 
coincidência, os melhores vinhos do mundo tem um rio por perto), onde produz verdadeiras joias da enoloqia mundial, como os famosos Côtes de Rhõne, 
Chateauneuf-du-pape, Comas, Gigondas e Hermitaqe, entre outros vinhos fantásticos. 
 De uma forma geral, a Syran produz vinhos vibrantes com bom frescor e fruta madura.
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OS VINHOS DA QUINTA DA PELLADA - POR MARCELO COPELLO
BACO MULTIMÍDIA - 23/06/2017

 O Dão, no norte de Portugal, é uma das regiões mais subestimadas do mundo. O nome Dão sofreu e ainda sofre com a má fama dos vinhos de cooperativa 
que inundaram nossos supermercados nos anos 1960 e 1970. Quem conhece, no entanto, sabe. Costumo chamar o Dão de “a Borgonha de Portugal”, dada 
a elegância de seus vinhos. E lá um gênio louco se destaca: Álvaro Castro, um dos maiores enólogos não só do Dão, mas de todo Portugal.
 Tive o prazer de almoçar com Maria Castro, sua filha e também enóloga, que com ele faz os vinhos da Quinta da Pellada e Quinta de Saes. O menu 
do restaurante Chez l’Ami Martin foi elaborado especialmente para ocasião (veja fotos de alguns dos pratos), pelo chef Pascal Jolly, e a mesa contou com a 
presença do dono da casa Chico Borges Carvalho, além de Yoná Adler e Guilherme Martins, da Mistral.
 Perguntei a Maria se ela, como enóloga, não tinha vontade de fazer seus próprios vinhos. Ela me confidenciou que “sim, há uns 10 anos cheguei a fazer 
meu vinho, mas achei que seria burrice seguir no projeto, pois meu vinho seria igual a de meu pai”. Maria e Álvaro provam os vinhos da Quinta da Pellada 
juntos e compartilham, na maioria das vezes, das mesmas opiniões.
 Provamos juntos os seguintes vinhos, todos exclusivos da Mistral (www.mistral.com.br )

 - Quinta de Saes Reserva Encruzado 2015, Quinta da Pellada, Dão-Portugal (Mistral) - 100% casta Encruzado de vinhad de 50 anos, em 600 metros de 
altitude, com leveduras indígenas (criadas em pé de cuba), maceração pelicular de 24h, fica em inox com controle de temperatura, com battonage. Este branco 
está na transição da juventude pungente para o apogeu, com mais volume e complexidade. A cor é clara e brilhante com aromas cítricos, notas tropicais e 
muita mineralidade do granito, com paladar firme, de médio corpo, com 13% de álcool, ótima acidez, com muita elegância. Para guarda de mais uns 5 anos, 
ou mais. Nota: 91 pontos

 -  Quinta de Saes 2013, Quinta da Pellada, Dão-Portugal (Mistral) - Elaborado com Touriga Nacional, Alfroxeiro, Jaen, Tinta Roriz, com leveduras indígenas, 
12 meses barricas francesas, 20% novas. Rubi violáceo, intenso no nariz, mineral, com notas  de frutas frescas, especiarias picantes. Paladar de médio corpo, 
com 13% de álcool, boa acidez, taninos finos, seco, textura macia, longo e elegante. Nota: 89 pontos

 -  Quinta de Saes Reserva Estágio Prolongado 2013, Quinta da Pellada, Dão-Portugal (Mistral) - Elaborado com 70% vinhas velhas, de 48 anos e 28 uvas 
diferentes; mais 30% de Touriga Nacional e Alfroucheiro, fermenta em lagar de inox, com leveduras indígenas e tem um “estágio prolongado” de 18 meses em 
barricas usadas onde faz a malo-lática. Não pense que pelo nome “estágio prolongado” virá um vinho com muita madeira, nada disso, trata-se de um vinho 
equilibrado, estruturado, com boa profundidade, a madeira aparece pouco, nas notas de especiarias. Os taninos são finos e presentes, formando um perfil 
gastronômico e elegante. Nota: 92 pontos

 - Quinta da Pellada 2012, Quinta da Pellada, Dão-Portugal (Mistral) - Elaborado com 50% vinhas velhas, de 70 anos e de 48 uvas diferentes, somadas 
a 50% Touriga Nacional de clone antigo. Fermentado em inox com leveduras indígenas e 5 meses de estágio em carvalho americano. Rubi escuro, perfumado, 
mineral, com notas de violetas, alcaçuz, frutas negras, bergamota. Paladar encorpado, bem integrado, equilibrado e elegante. Paladar encorpado, seco mas de 
textura macia, bem integrado, com taninos finos, com 13% de álcool, excelente, para guarde de mais 10 ou 15 anos. Nota: 94 pontos.

Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  Instagram – marcelocopello I http://www.marcelocopello.
com/blog
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“DEVAGAR, QUASE PARANDO, COLUNISTA TESTA “GERINGONÇA” 
DE COZINHA A VÁCUO”  - POR LUIZ HORTA 

FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA -25/06/2017 

 Estou na temporada da cozinha “sous vide” (aquela que se pode chamar de “a vácuo”). Comprei um “gadget” novo: um termocirculador. Antes, esta 
geringonça era exclusividade de grandes chefs, porque só havia modelos profissionais, grandes demais e caros. Como tudo na história da tecnologia na cozinha, 
foi barateando, sendo simplificado, ganhando versões domésticas... O meu funciona em qualquer panela e é de última geração e tem wi-fi –não dá para 
acessar emails nele, não é isso, já explicarei.
 Tudo é bem fácil. Você regula pelo aplicativo, no celular, temperatura e tempo de cozimento. Coloca o aparelho na panela, põe água e o que for cozinhar 
em sacos plásticos bem vedados. O vácuo não é tão necessário, basta retirar todo o ar de dentro dos saquinhos, para a comida não ficar flutuando (já que é 
preciso que ela esteja totalmente imersa) e liga o aparelho.
 Aqui entra a graça do wi-fi. Dá para deixar tudo montado e colocar para funcionar de onde você estiver, por controle remoto. Como a cozinha da família 
Jetson. Não é incrível? Quando dá certo, é.
 Tudo funciona muito bem, mas os problemas começaram. Não por causa do aparelho, pela necessidade de testar vários alimentos e como reagiriam 
ao cozimento lento à baixa temperatura, pois é disso que se trata. Traduzindo: é uma máquina de banho-maria totalmente estável em que dá para manter a 
mesma temperatura por dias.
 Comecei, claro, por uma carne cozida por um dia inteiro. Um pedaço de capa de filé. Precisei, no final, de 36 horas a uma temperatura de 65°C. O que 
mudou, em relação à panela de pressão, por exemplo, foi a textura.
 Na panela, fica desfiável. No “sous vide”, fica do mesmo formato em que entrou no cozimento, mas dá para comer de colher.
 Houve uma moda deste aparelho há alguns anos. O prato mais emblemático era o “ovo perfeito”. É dele (do ovo) que venho perdendo direto. Já fiz com 
que ficasse mole demais ou duro demais –ainda não deu certo.
 Tenho tentado temperaturas e tempos diferentes. A fórmula simples, fácil de decorar, era a de 60°C por 60 minutos. Sem erro para guardar na cabeça: 
60/60. Mas a gema ficou ótima e a clara líquida. Fui tirar dúvidas nas redes sociais, acabei conversando com o chef francês Julien Mercier.
A AULA DE MERCIER - Nós já tínhamos trocado umas ideias nas redes, mas fui cutucar Julien Mercier, chef-consultor, e ele apareceu como um especialista em 
“sous vide” que me deu um curso completo.
 Preciso de muito tempo e experiência com a minha maquininha para aproveitar tudo que aprendi com ele. Aqui, vou ficar só no ovo, ou escreverei um 
livro, e não uma coluna.

É mais complicado do que eu pensava. Primeiro, as máquinas caseiras precisam uma certa checagem. Principalmente depois de viajar, elas ficam descalibradas. 
Então verifiquei com um termômetro se os graus apresentados no visor eram mesmo os da água.
 Aí veio a bomba, tão evidente, mas sobre a qual eu não tinha pensado nisto: ovos têm pesos desiguais. Para chegar à perfeição é necessário pesá-los. 
Ai, ai, a trama se adensa.
 Diz Julien: “Outra coisa que faz diferença é saber se seu ovo estava na temperatura ambiente ou na geladeira. E, obviamente, da quantidade de ovos que 
coloca pra quantidade de água que você tem. Se colocar muitos ovos juntos, a temperatura da água baixa e demora para subir de novo”.
 A essa altura eu já tinha abandonado a ideia de fazer o tal “ovo perfeito”. Coloco um pedaço de lagarto dentro da ziploc, uma colher de sopa de mostarda, 
sal, deixo por duas horas a 63°C e tenho um rosbife lindo, rosado por dentro –delicioso. É para isso que vou usá-la: peixes e carnes, as cenouras ultra-cenouras, 
banana-da-terra com açúcar e canela...
 Mas aprendi a lição. Agora, estou testando ovos comuns, pequenos, por 60 minutos a 63,8°C, seguindo o chef Mercier. Vamos ver.

Escreve aos domingos na Folha de São Paulo e aos sábados no Blog Ela do GLOBO.
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VIAGENS
XVIII ENCONTRO DO FÓRUM ENOLÓGICO DA ACADEMIA DO VINHO. VAMOS À MONTANHA!

27 A 30 DE JULHO DE 2017

GARIBALDI, SERRA GAÚCHA + EXTENSÃO OPCIONAL POST-VAM AS MISSÕES DA ARGENTINA E PARAGUAI
30 DE JULHO A 6 DE AGOSTO DE 2017

“VIAJAR, AMAR, APRENDER, DEGUSTAR, CONTEMPLAR!”

 O “Vamos à Montanha”, carinhosamente chamado de “VAM” é um evento que reúne membros do Fórum Enológico, a lista de discussão sobre vinho criada 
em 1997 pelo site Academia do Vinho www.academiadovinho.com. br. A lista “rapidamente” passou a ser frequentada por enófilos internautas brasileiros e de 
outros países. No Fórum participam centenas de enófilos interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o vinho, trocando informações e experiências 
de viagens.
 Com o passar do tempo, os participantes constataram que o conhecimento e as conversas “virtuais” não bastavam e surgiu a ideia de criar uma reunião 
“real” entre todos. Deveriam ser nas “Montanhas” e de aí os “Chevaliers de la Montagne”. Assim, a partir do ano 2000, nasceu o Encontro do Fórum Enológico 
da Academia do Vinho, apelidado de “Vamos à Montanha de.....”.
 Esta XVIII Edição do “Vamos à Montanha” retorna em 2017 à Serra Gaúcha! Com o crescimento das ferramentas de comunicação, whatsapp, facebook, 
instagram, twitter, o evento agora abre algumas de suas vagas para apaixonados por vinho! Uma bela oportunidade de aprendizado, conhecer novas pessoas 
e participar de uma belíssima experiência enogastronômica.
O local escolhido:
 A Serra Gaúcha é um dos berços históricos do vinho no Brasil. Não tanto pela ancestralidade (pois há registros que o vinho está pelas terras “brazucas” 
desde a imigração portuguesa), mas como hábito de consumo, um legado tão lindo dos italianos. Durante o encontro, vamos desbravar suas bucólicas e 
belíssimas paisagens. Este ano, Flores da Cunha e suas novas vinícolas, bem como Pinto Bandeira fazem parte da programação. Vamos nos hospedar na 
charmosa Garibaldi, a “terra dos espumantes” no tradicional e acolhedor Hotel Casacurta, e nos divertirmos entre taças, borbulhas, muita cultura, risadas e 
amigos! Te esperamos, tchê!
EXTENSÃO OPCIONAL as Missões e Paraguai e Argentina com saída as 09h00 com destino a Santo Ângelo (1 noite), 2 noites em Encarnación (Paraguai), 3 
noites em Posadas (Argentina) e 1 noite em Foz do Iguaçú, conhecendo as Missões da Companhia de Jesús reconhecidas no Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO da “Santíssima Trinidad del Paraná” e “Jesús de Tavarangüe” em Paraguai e “Santa María la Mayor”, “Santa Ana”, “Nuestra Señora de Loreto” e “San 
Ignácio Miní” na Argentina, entre outras visitas de interesse na região, entre elas uma aldeia guarani próximo a Foz. No seguinte DOM 6 AGO, desde Foz
do Iguaçú vôos de volta as cidades de destino.
Degustações Paralelas: Como já é tradição, em todos os anos, convidados especiais vêm apresentar temáticas do mundo do vinho. Neste ano, a essência do 
terroir é o ponto central do Encontro Vamos à Montanha. Lembre-se: as vagas para cada atividade são limitadas! Reserve e garanta logo a sua!

Informações e Reservas do VAM e Hotel: Na Vinho e Arte de Porto Alegre para efetuar sua inscrição na programação oficial, degustações paralelas e reserva 
de hotel em Garibaldi. Contatos: Maria Amélia Duarte Flores ou Andréa Pedrazani | E-mail: vinhoeartecasa@gmail.com | vinhoearte@gmail.com | WhatsApp: 
(51) 99331-6098 | (51) 99999-3168 | Tel. Fixo: (51) 3023-3345.
Informações e reservas de forma específica para esta Extensão Post-VAM: ZÊNITHE TRAVELCLUB Contato: Joseane Queiroz. E-mail: fit1@zenithe.tur.br 
| WhatsApp (31) 997 918 093 | Tel. Fixo: (31) 3225-7773 |http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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JORNADA ENOGASTRO & LITERÁRIA NOS PASSOS DE DOM QUIXOTE DE LA MANCHA.
COM MÁRCIO OLIVEIRA 

15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017
SAÍDA GARANTIDA! ÚLTIMOS DOIS LUGARES!

 Dom Quixote é um personagem criado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra no início do 
século XVII. Ele encantou e continua encantando tanta gente que sua história já foi publicada muitas vezes em 
vários idiomas, no mundo inteiro. As aventuras de Dom Quixote são descritas no livro Dom Quixote de La Mancha, que 
foi publicado pela primeira vez em 1605, na Espanha, com o título de O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. 
No livro, Miguel de Cervantes, o autor, ridiculariza as histórias de cavalaria, que fizeram muito sucesso na Idade Média. 
Nessas histórias, cavaleiros fortes e corajosos enfrentam gigantes, derrotam exércitos inteiros e sempre saem vitoriosos. 
Lutam contra as injustiças do mundo, defendendo a Igreja e protegendo os mais fracos. Dedicam suas vitórias a uma bela 
dama, que amam com devoção. Agora chegou a hora de conhecer “in loco” as paisagens por ele percorridas. 

 Vamos:
 *Conhecer os costumes, tradições e técnicas da gastronomia manchega, uma cozinha austera e simples, de origem 
humilde e pastoril, conhecida internacionalmente devido a que alguns dos seus pratos aparecem na universal obra de Don 
Quixote de La Mancha. 
 *Adentrar-se no universo tão particular e único de “El Quijote”, a obra literária mais universal da história de Miguel 
de Cervantes de Saavedra, o manco da Batalha de Lepanto, sendo que em 2016 aconteceram as efemérides dos 400 anos 
da sua morte.
 *Degustar produtos naturais de alto nível de qualidade reconhecidos pelos seus selos de Denominação de Origem 
ou Indicação Geográfica Protegida como são os Aceite Montes de Toledo, Queso Manchego, Azafrán de la Mancha, Ajo 
Morado Las Pedroñeras, Berenjenas de Almagro, Vinos de Pago e Vinos de la Tierra de Castilla La Mancha.
 *Saborear os pratos mais representativos da culinária manchega presente nas aventuras de  cavaleira do famoso fidalgo da “triste figura” como Pisto 
Manchego, Migas de Pastor, Gachas, Duelos y Quebrantos, Hoya Podrida....
 *Uma jornada de conhecimento ao visitar a região com a maior extensão de vinhedo do mundo e uma seleção de vinícolas de prestigio em plena época 
da vindima o que permitirá conhecer muito melhor e mais de perto a cultura da colheita e até participar na mesma.
 *Conhecer a Espanha mais profunda, a mais autêntica, suas aldeias, povoados e vilarejos do interior.
 *Mimetizar-se no território, suas paisagens naturais, nas tradições e na gastronomia. Vivenciar um percorrido cultural e de lazer inédito, único, exclusivo, 
autêntico aproveitando a excelente climatologia que oferece Setembro e a luz do dia anoitecendo por volta das 21h00.
 *Ficar em meios de hospedagem singulares e de especial encanto.

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

Programação completa: zenithetravelclub.blogspot.com.br
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VINHO GOURMET CHILE COM MOVI NIGHT V | CHILE
8 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017

 Roteiro e Valores: Em elaboração/ Em breve serão publicados

 Observações Gerais: Número mínimo de participantes: 18
         Número máximo de participantes: 22

 Pré-inscrições abertas! Garanta seu lugar!

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

Programação completa em breve: zenithetravelclub.blogspot.com.br

VINHO E CULTURA
DICAS
COMO ABRIR UMA GARRAFA LACRADA COM CERA 

 Inspirada em 
métodos antigos, quando as 
rolhas não eram confiáveis, 
a técnica é adotada por 
alguns produtores no lugar 
da cápsula de alumínio. 
Historicamente as cápsulas 
de cera protegiam a 
cortiça dos roedores na 
adega ao mesmo tempo 
que preveniam, e até 
escondiam, qualquer sinal 
de vazamento em uma 
época em que as rolhas eram bem menos confiáveis do que são hoje. Na 
década de 1980, a cera foi substituída por alumínio. Hoje, no entanto, existe 
um movimento de retorno ao uso da cera, justificado em maior grau por uma 
questão estilística, ainda que alguns entusiastas defendam que a cera confere 

uma proteção maior do que o alumínio.
 Existem vinhos em que apenas o topo da rolha é encerado e outros 
em que quase todo o pescoço da garrafa é envolvido pela cera. Mais que a 
quantidade ou o formato do enceramento, diante de uma garrafa lacrada com 
cera, é preciso observar a textura do material.
 Quando a variedade for macia, basta posicionar o saca-rolhas no ponto 
correto e romper com o movimento de costume a barreira de cera. Já quando 
a cera estiver rígida, ela deve ser lascada até que se rompa. Neste caso, enrole 
a garrafa em um saco de plástico e, após lascar as laterais de cera, pressione 
o topo da região encerada de forma precisa e firme com a alça do saca-rolhas 
para que a cera comece a rachar. E, acredite, o saco plástico irá evitar que 
pedaços de cera acabem com a decoração da sua mesa de jantar. (Fonte – 
Revista ADEGA – Por Maria Bolognese em 23/06/2017).

(Fonte – Revista ADEGA – 23/06/2016).


