
vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS

VINHO EM TEMPOS DE QUARENTENA - POR MÁRCIO OLIVEIRA



nessa edição

04

05

06

VINHO EM TEMPOS DE QUARENTENA - POR MÁRCIO OLIVEIRA

“O VINHO É PARA COMPARTILHAR. 
O QUE ISSO SIGNIFICA NA AUTO-
QUARENTENA?” - POR  ERIC ASIMOV

“O VINHO CONTRA O CORONAVÍRUS” 
- POR  SUzANA bARELLI

 
 03 VINHO DA SEMANA

 04 ARTIGO

 05 SELEçãO DE ARTIGOS

 08 VIAGENS

 09 VINHO E CULTURA: DICA



3vinotícias

HUMbERTO CANALE MERLOT 2013 – RIO NEGRO/PATAGÔNIA - ARGENTINA
 
 a uva Merlot já foi um “coringa” para quem queria oferecer um vinho sem saber muito bem do gosto por vinho 
do convidado. Para muitos, era a uva tinta que mais fácil harmonizava com todos os pratos por ter os taninos macios. 
seu ostracismo começou com o filme “entre Umas e outras” (sideways, no título original). Mas a Merlot, uma uva 
tinta de origem bordalesa é realmente muito boa e faz vinhos que merecem ser provados.
este rótulo da Humberto Canale vale a pena!
Com mais de cem anos de história, a vinícola é referência no terroir de Río negro, uma das três denominações da 
Patagônia, desde 1909, quando foi inaugurada. a bodega pioneira é, entre as primeiras, a única que mantém atividade 
até hoje, sendo administrada pela quarta geração da família. Consideravelmente mais fria do que Mendoza, a região 
da Patagônia produz vinhos cujas principais características são a complexidade aromática e a acidez. nas mãos de 
enólogos experientes e sob o frio da região, a Malbec brota mais fresca, a Cabernet e a Merlot, mais suculentas, e, a 
Pinot, com a elegância do Velho Mundo.

Corte de uvas: 100% Merlot.

Notas de Degustação: cor rubi com boa intensidade. o nariz mostra frutas vermelhas doces como a framboesa, a 
ameixa escura madura e a cereja. Com o tempo na taça, outras notas aparecem, como ervas secas, tudo com boa 
intensidade e complexidade e leve mentol e chocolate. o paladar ainda mostra ser um vinho jovem, de médio corpo, 
agradável ao paladar. os taninos estão presentes, mas finos, sem predominar sobre a fruta. Boa acidez, equilíbrio e 
persistência. Belo tabalho de maturação nas barricas!

Estimativa de Guarda: é um vinho de guarda, mas já está num bom momento para ser bebido. Creio que ainda 
aguenta mais 2 anos. 

Notas de Harmonização: Um vinho excelente para acompanhar embutidos, carnes vermelhas grelhadas, carnes de caças, cordeiro em molho de hortelã.  
 
Serviço: servir entre 16 e 17ºC

Em bH: GRAND CRU/TUTTO ITALIA – Av. Ns. do Carmo, 1650 - Sion  belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 3286-2796.
LOJA GRAND CRU bH SHOPPING - Rodovia bR 356, 3049, Piso Mariana, Loja 98 - belvedere - belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 3228-4310
LOJA GRAND CRU DIAMOND MALL – Avenida Olegário Maciel, 1600 - Shopping Diamond Mall - Lourdes- belo Horizinte- MG - Loja 071- 2º piso 
– Tel.: (31) 2537-3526.

 alguns leitores do VinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. a lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! no ano de 2018 chegamos a mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos 
da semana. em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. os vinhos 
geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MáRCIO OLIVEIRA
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 Com a enxurrada de notícias sobre o Covid-19, e a necessidade de auto-quarentena, com isolamento forçado, falar de vinhos pode ser um respiro profundo no meio 
de tanto stress! É que não dá para só ficar falando de desgraças e problemas o tempo inteiro, num momento em que vemos uma crise que chegou e afetou a todos nós.
 Pararam as degustações das Confrarias, o escritório fechou, o comércio paralisou (com raras exceções), mas é hora de se adaptar e superar os piores momentos que 
certamente afetará todos nós.
 É necessário continuar a ter uma rotina pessoal, mesmo que em casa, de fazer algum trabalho, ler, ouvir música, limpar a louça, preparar um almoço e encontrar 
lugar para um boa taça de vinho. Ligar para amigos que há muito não conversávamos, trocar dicas pelo Whatsapp sobre um rótulo provado... Certamente chegaremos mais 
“gordinhos” ao final deste tenebroso período, mas a meta de emagrecer já ficou para 2021; agora a meta é sobreviver, e bem!
 se vai ser uma gripezinha ou um “tsunami”, o dever de cada um é cuidar de si e dos outros e ficar em casa. se o ápice da pandemia no Brasil está previsto para início 
de abril, feitas as contas, será nessa e na próxima semana que devemos nos manter isolados para evitar que haja uma explosão de casos, inviabilizando o cuidadomédico 
devido para quem necessitar.
 então, aproveite para provar novos rótulos desconhecidos, ler livros sobre gastronomia e vinhos (vários e-books estão disponíveis na internet) e há dezenas de filmes 
para serem vistos.
 Boa parte das lojas e importadoras, e mesmo supermercados oferecem uma gama de rótulos muito interessante para serem conhecidos neste momento, além de 
contar com entregas via delivery.
 então a grande pergunta é o que provar? Podemos começar pela França, onde algumas regiões vinícolas merecem ser analisadas com mais atenção, pois há uma 
grande diversidade de rótulos a serem provados, apreciando vinhos corretos, de boa qualidade, com preço compatível com nossas possibilidades financeiras, uma vez que 
apresentam uma boa relação qualidade x preço. Você já provou vinhos do Languedoc-Roussillon, ou do Vale do Loire, e algumas regiões do Vale do Rhône como Vacqueyras 
e Gigondas? 
 da itália, tão afetada pela epidemia, há certamente vinhos da sicília, Puglia e Campânia que certamente você nunca ouviu falar: experimente Zibibbo, negro amaro, 
nero d`avola, Primitivo, agliânico... não vou falar de produtores, ou rótulos ou importadores, pois esta pesquisa deixo para você ter alguma atividade e descobrir que há 
tanta coisa que ainda não conhecemos e por isso o Mundo do Vinho não tem fim!
 de Portugal, podemos chamar sua atenção para os vinhos da Bairrada, os do revigorado dão, da região de Lisboa e do Tejo! 
 Para não esquecer da espanha, que tal provar vinhos de La Mancha, Priorat e Valdepeñas. 
 a grande dica no novo Mundo, na minha opinião, fica por conta da África do sul, com bons vinhos e preços excepcionais para Chadonnays, syrahs e Pinotages, e 
do Brasil, agora com novas regiões a provar, como os vinhos de Minas Gerais e do norte de são Paulo, com sauvignons Blancs e syrahs muito bons, os vinhos do Planalto 
Catarinense, da Campanha Gaúcha...
 depois desta crise, certamente estaremos mais preparados para seguir em frente. e como diria Miguel Cervantes: - “elimine a causa que o efeito cessa.”
 saúde !!!

VINHO EM TEMPOS DE QUARENTENA
POR MáRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SãO REPRODUçõES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS bRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍzO, CORREçõES, INSERçõES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEbEM O 
VINOTÍCIAS

SELEçãO DE ARTIGOS

“O VINHO É PARA COMPARTILHAR. O QUE ISSO SIGNIFICA NA AUTO-QUARENTENA?” - ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES - WINES – 16/03/2020

 em um momento de desafios à saúde pública, o isolamento auto-imposto não exige que você renuncie à boa comida ou ao bom vinho, apesar do estigma social. em 
pouco tempo, o mundo mudou, e também o pensamento sobre reuniões públicas. as partes foram adiadas. os restaurantes fecharam e tivemos que reconsiderar atividades 
comuns como reunir-se com nossos amigos.
 sob ordens de nos distanciarmos socialmente, isolar e até auto-quarentena, as atividades comunitárias não podem ser tomadas como garantidas. e o que é mais 
comum do que beber vinho?
 em nosso novo ambiente de precaução, fique em casa, beber vinho pode parecer tão desagradável quanto fazer sopa ou beber demais na netflix. Compartilhar uma 
garrafa com colegas de quarto ou cônjuge não gera problemas ou sobrancelhas.
 Mas e se o distanciamento social significar que você está realmente sozinho? está tudo bem em abrir a garrafa?
obviamente, a questão de beber sozinho, nas palavras desse sábio dono de boate, não chega a um monte de feijões neste mundo louco. Mas é uma pergunta que as 
pessoas que amam vinho podem se perguntar se se encontram temporariamente isoladas.
 Com demasiada frequência, a resposta é um aperto de dedo. desde o momento em que começamos a aprender sobre o vinho, aprendemos que beber com 
responsabilidade é uma atividade social. Vinho é para compartilhar, para beber com amigos ou familiares durante uma refeição.
Gostar de um bom vinho, como nos dizem, requer companhia. a alegria, o senso de descoberta, ocorre quando é coletivo. não sei como Garbo se sentiu com o vinho, mas 
ao abrir uma garrafa, você não quer ficar sozinho.
Beber sozinho é frequentemente considerado um sinal de um problema sério, evidência de depressão ou mesmo uma indicação de possível alcoolismo. os tratados 
psicológicos se aprofundam nos possíveis problemas subjacentes revelados pelo consumo individual, enquanto as músicas country se prendem às lágrimas inevitáveis.
Mas o coronavírus nos colocou em uma situação diferente agora. a preocupação não é afogar tristezas no bar do hotel ou o isolamento sentido mesmo no meio de uma 
festa lotada. a questão é beber quando literalmente sozinho, em casa, quando se faz o possível para cumprir os novos protocolos de uma crise de saúde pública.
seria fácil pensar estranho por querer tomar uma ou duas taças de vinho apenas com um jantar. a cultura popular teve um dia de campo com a questão de beber sozinho, 
achando-o um campo fértil para conselhos aleatórios.
 “não repita, não tente arrancar as sobrancelhas enquanto bebe sozinho”, adverte um artigo recente intitulado “8 maneiras de beber sozinho sem que isso seja 
deprimente”. outro nos leva através das “12 etapas de decisão de abrir uma garrafa de vinho sozinha e de beber toda a coisa”, incluindo “resistência”, “negação”, “abertura” 
e, inevitavelmente, “vergonha”.
 a noção de que beber sozinho aumenta a probabilidade de você consumir uma garrafa inteira em uma sessão só reforça as possíveis ramificações da decisão de 
puxar a rolha em primeiro lugar.
 esses artigos, e as atitudes sociais subjacentes que eles indicam, todos enfatizam a noção puritana de que beber álcool, independentemente do motivo, está errado. 
eles sugerem que o objetivo principal de beber é a automedicação de uma forma ou de outra, seja para mágoa ou ansiedade ambiental. e se você fizer isso sozinho, terá 
uma caixa de Pandora cheia de consequências.
 Mas e todas as outras razões pelas quais os amantes de vinho abrem garrafas - para começar, porque o vinho combina muito bem com a comida e porque é gostoso?
 sabemos que isso incentiva o convívio, o que não é tão útil em circunstâncias socialmente isoladas, talvez, mas o vinho também inspira a contemplação, o que quase 
sempre é bem-vindo, principalmente se a conversa for consigo mesma.
 sem dúvida, é preciso sempre ter em mente o poder e os perigos potenciais das bebidas alcoólicas. se você tem algum problema com álcool ou depressão, beber 
sozinho não é a escolha responsável.
 Mas, caso contrário, por que não devemos apreciar a beleza do vinho, principalmente se ele estiver aumentando a refeição? se vamos dar o passo amoroso de 
cozinhar para nós mesmos, acredito que devemos absolutamente tornar a experiência ainda melhor, desfrutando de uma ou duas taças de vinho.... Leia a reportagem 
completa em: https://www.nytimes.com/2020/03/16/dining/drinks/drinking-alone.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.nytimes.com/2020/03/16/dining/drinks/drinking-alone.html
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“O VINHO CONTRA O CORONAVÍRUS” 
- SUzANA bARELLI

ESTADãO -19/03/2020

 Lojas e importadoras de vinho apostam em ações voltadas para as vendas 
online, desde a redução do valor do frete até cursos nas redes, para entreter os 
consumidores durante a quarentena
 na quarentena do coronavírus, o comércio online é um importante canal para 
a venda dos mais diversos produtos. não é diferente com o vinho. Tanto na espanha 
como na França, segundo monitoramento feito pelo e-commerce brasileiro Wine, 
os consumidores habituais estão comprando um número maior de garrafas durante 
este confinamento doméstico, e aqueles que não são clientes estão começando a ver 
a compra on-line como uma opção para abastecer a adega neste período. “É um 
hábito de consumo que está sendo mais testado”, afirma Marcelo d’arienzo, Ceo da 
Wine.
 no Brasil, o movimento deve ser semelhante, e as lojas e importadoras estão 
se preparando para isso. o foco, neste primeiro momento, está na redução no valor 
do frete para a entrega das garrafas em casa como forma de incentivar a compra por 
este canal.
 na Grand Cru, o frete é gratis para todas as entregas, com exceção dos estados 
do amazonas e de Roraima. a Wine Lovers tirou o valor do frete para compras acima 
de R$ 150. outros exemplos devem ser anunciados em breve.
 Mas como o vinho é também entretenimento, há entre os empresários deste 
setor a ideia de incentivarem o consumo para as pessoas se sentirem ocupadas e 
se divertirem um pouco durante esta pandemia. Há sempre o risco de tristeza para 
períodos prolongados em casa.
 a Wine é a mais avançada nestas ações. além do frete gratis, para compras 
a partir de R$ 140 e da promoção de duas taças por R$ 1, para evitar que os 
consumidores compartilhem o mesmo recipiente (o que é um foco de contágio), a 
gigante do e-commerce está criando ações para ampliar o conhecimento do vinho e 
entreter o seu público.
 a primeira é trazer mais histórias do vinho em suas redes sociais – um deles é o 
Wine Hour, uma “live” com troca de experiências sobre a bebida. outra é a parceria 
para os cursos on-line da escola eno-cultura para os sócios do Clube Wine. o valor 
do desconto está sendo definido. “Queremos ser relevantes e cumprir o nosso papel 
social nesta epidemia”, diz d’arienzo.
 a Grand Cru, por sua vez, está lançando a campanha “Um brinde ao agora”, 
que incentiva as pessoas a brindarem - com vinho, claro -, não apenas em momentos 
especiais, mas as situações do dia a dia. acompanha a campanha vários rótulos com 
a promoção de 30%.... Leia a reportagem completa em: https://paladar.estadao.
com.br/noticias/bebida,o-vinho-contra-o-coronavirus,70003238520.amp

“OS MELHORES bRUNELLO DI 
MONTALCINO” - MARCELO COPELLO

VINOTECA - bACO MULTIMÍDIA -22/03/2020

 Maior expressão da maior uva da itália. assim podemos definir o Brunello di 
Montalcino, ícone toscano, feito com a sangiovese, a casta mais plantada da velha 
bota.
 estive em Montalcino em fevereiro para a prova anual das novas safras que 
chega agora ao mercado (2015 para os Brunellos “normais” e 2014 para os “Riserva”). 
Haviam cerca de 300 vinhos em prova. Leiam uma matéria completa sobre Brunello 
di Montalcino e ao final meu ranking com 100 vinhos avaliados.
HISTÓRIA - na primeira metade de século XiX, Clemente santi decidiu produzir um 
vinho de guarda, na zona de colinas, ao redor da cidade medieval de Montalcino, 
cerca de 40 km ao sul de siena, na Toscana. este vinho seria bem diferente do 
Chianti, o principal vinho da região. ele pesquisou e desenvolveu diferentes clones 
de uvas, baseando-se na principal cepa italiana, a sangiovese. o resultado foi a 
sangiovese Grosso ou Brunello (ou “moreninho”, em português), cujo clone levou o 
nome científico de BBs (Brunello Biondi santi), em homenagem a seu criador. esta 
cepa é diferente de uma sangiovese normal, desde o formato das folhas e dos cachos, 
até a disposição dos bagos e a casca mais grossa, contendo mais tanino e cor.
 em fins daquele século, quando a praga Phyloxera dizimou os vinhedos 
europeus, o clone usado por vários produtores para o replantio enxertado foi 
a BBs, que se disseminou na região. ao longo do tempo os clones continuaram 
sendo aperfeiçoados assim como método de produção do vinho, com macerações 
mais longas, longos períodos de amadurecimento em tonéis usados e em garrafa. 
Regulamentada como doC em 1966, em 1980, viria finalmente ser elevado à 
categoria de doCG (denominação de origem controlada e garantida) Brunello di 
Montalcino, ao mesmo tempo em que a marca ganhava fama internacional.
SUbREGIõES - CLIMA E SOLO - o diferencial do Brunello não está apenas na 
sangioveses Grosso, já que este clone é usado em outros locais da itália e exterior, 
mas também no clima e solo da região e nas rigorosas leis de produção.
 situada ao sul da região do Chianti, Montalcino é uma região bem mais 
quente e seca, pois é protegida ao sul pelo monte amiata, impedindo neves no 
inverno e tempestades de verão, deixando seus 700mm de chuvas concentradas 
na primavera e outono. suas belas colinas banhadas pelo sol (de 120m a 650m de 
altitude) possuem solos muito variados, mas em geral pobre e de baixa fertilidade, 
composto por argila, areia e pedras.
 Como a região é relativamente grande (24 mil hectares, sendo 3600 de 
vinhedos e destes 2100 produzindo Brunello), o terroir pode variar.... Leia a 
reportagem completa em: http://www.marcelocopello.com/post/os-melhores-
brunello

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Co-vinho-contra-o-coronavirus%2C70003238520.amp
https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Co-vinho-contra-o-coronavirus%2C70003238520.amp
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/os-melhores-brunello
http://www.marcelocopello.com/post/os-melhores-brunello
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“AO RHÔNE, O SEU DEVIDO LUGAR” - JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 20/03/2020

 em termos de vinho (ao menos) estamos numa era privilegiada. nunca se produziu tanto vinho bom quanto agora. não significa deixar de ter saudades dos vinhos 
simplórios vendidos em pequenas jarras(“pichets”) por cinco francos (o que corresponderia hoje a 1 euro) em qualquer boteco de esquina da França nas décadas dç70 e 
80. no fundo, fazia parte do contexto. os tempos são outros e os vinhos também. o consumidor não se contenta mais com os vinhos de antigamente, assim como aqueles 
vinhos companharam essa evolução, merecendo frequentar mesas melhores. em particular os côtes du rhône - nome escrito a giz mais frequente nas lousas dos bares da 
época -, categoria que consegue oferecer alguns dos mais expressivos, bem feitos e acessíveis vinhos da atualidade, razão de sobra para estar na carta da grande maioria 
dos cavistas e bons bistrozinhos franceses.
 Reconhecida oficialmente em 1937 e segunda maior aoC (appellation d’origine Contrôlêe) da França depois de Bordeaux, Côtes du Rhône faz parte e ocupa 
manchas espalhadas pela grande Rhône, região cortada pelo rio que lhe dá nome e que se divide em duas partes: o chamado Rhône norte, uma faixa estreita e escarpada 
que começa na cidade de Vienne, logo abaixo de Lyon, e vai até Valence; e o sul, área bem mais ampla e geograficamente díversificada que segue até as cercanias da 
histórica avignon, sede do papado por volta do século XiV e que deu origem ao celebrado Châteauneuf du Pape. os dois trechos, cujos pontos extremos distam cerca de 
200 quilômetros, têm diferenças tão marcantes que, não fora o rio que os une, conceitualmente deveriam ser consideradas regiões vinícolas à parte...
 Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-rhone-oferece-alguns-dos-melhores-rotulos.ghtml

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-rhone-oferece-alguns-dos-melhores-rotulos.ghtml
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VIAGENS

21 DE SETEMbRO A 06 DE OUTUbRO 2020- ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA 
CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA GARANTIDA

 2020 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da siCÍLia e MaLTa. a sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, separada da itália apenas pelo 
estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos que começaram a ser produzidos na região 
ainda no século Viii a.C, quando chegaram os primeiros gregos com a intenção de construir colônias.
 a sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 a ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de 
Palermo, além do próprio etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na sicília. na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda itália. do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.
 Há também siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e arquimedes (que aliás, nasceu em siracusa).
 a ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice pluviométrico, proporcionando condições 
ideais para o cultivo de videiras. além das uvas e do vinho, a região exporta cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. a sicília 

é uma ilha vulcânica, com ventos fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). 
Uma experiência imperdível, adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 

  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da europa. enquanto 
produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro boom em 
termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 

  os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma enorme 
curiosidade. em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho independente 
do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. o que é surpreendente em Malta é que, 
para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua 
individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para 
tintos e rosés) são cultivares de uvas costeiras resistentes à filoxera. as videiras têm idade indeterminada, provavelmente 
com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco e cultivadas no método tradicional de vaso.

** opcionais Costa amalfitana entre 6 a 10/our e nápoles entre 10 a 12/out.

INFOS & RESERVAS: na zENITHE TRAVELCLUb Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

MORRE EM bENTO GONçALVES, AOS 47 ANOS, O EMPRESáRIO E ENÓLOGO MáRCIO bRANDELLI
 Um dos proprietários da vinícola almaúnica, de Bento Gonçalves, morreu neste sábado, no mesmo município, o empresário e enólogo Márcio Brandelli, 
47 anos. ele não resistiu às complicações de um tumor na cabeça, contra o qual lutava desde o início do ano.
 Um dos mais respeitados enólogos da região, Brandelli ocupava o cargo de presidente do Conselho superior da associação dos Produtores de Vinhos 
Finos do Vale dos Vinhedos, a aprovale, da qual foi diretor-executivo até o ano passado. sua morte foi comunicada nas redes sociais da almaúnica e lamentada 
por colegas e amigos. 
 o Vale dos Vinhedos hoje perdeu uma de suas videiras centenárias, o empreendedor e enólogo sr. Márcio Brandelli. Uma pessoa alegre, motivador e 
visionário do vinho. além de culto, era uma pessoa aberta ao novo, ao moderno, sem perder a essência do trabalho - declarou o amigo e também empresário 
Fabiano Valduga. devido ao Coronavírus, o velório e funeral foi restrito aos familiares. 
 Tive a oportunidade de encontrar algumas vezes em Bento Gonçalves com Márcio Brandelli, sempre muito simpático e brincalhão comigo pelo fato de 
termos o mesmo nome, numas destas vezes, tivemos a chance de degustar grandes vinhos a convite do amigo Celito Guerra. os nossos sentimentos a família 
e amigos.

MORREU UM DOS MAIS PRESTIGIADOS CRÍTICOS DE VINHOS
 o crítico de vinhos, escritor e leiloeiro morreu ontem. nascido em 1927, em Yorkshire, Broadbent inicou uma carreira no domínio das artes, em particular 
na arquitetura. no entanto, aos 25 anos, desistiu do percurso e apontou agulhas aos vinhos, carreira e paixão que manteve até aos últimos dias de vida.
 Michael Broadbent iniciou o percurso na Layton’s e em 1955 mudou-se para a Harvey’s of Bristol. Mas foi em 1960 que conseguiu um feito que lhe ficará 
associado para sempre: obteve o título de Master of Wine (MW).
 em 1966, o crítico de vinhos mudou-se para a conhecia Christie’s onde desenvolvou um papel especialmente relevante nos vinhos generosos.
 a par da carreira como leiloeiro, Broadbent foi ainda um profícuo escritor de diversas obras ligadas aos vinhos, tendo à cabeça o “The Great Vintage Wine 
Book” (1980), com mais de seis mil notas de prova.
 o percurso do crítico na Christie’s foi longo. até 1992 esteve como diretor sénior e até 2009 como consultor. Tinha um interesse particular pelos vinhos 
do Porto. o primeiro artigo que escreveu para a revista decanter foi precisamente sobre este tema.
 Para além de leiloeiro, escritor e crítico, Broadbent foi presidente do international Wine and Food society, chairman do institute of Masters of Wine, Master 
da Worshipful Company of distillers e Chairman da Wine & spirit Trades’ Benevolent society.
 a Revista de Vinhos presta homenagem a Michael Broadbent e envia condolências à família e amigos. (Fonte – Revista do Vinho – 18/03/2020).

FALSOS INVESTIMENTOS EM VINHO: OS GOLPISTAS USAM O CORONAVÍRUS PARA CONVENCER SUAS PRESAS A INVESTIR
 Claire Castanet, diretora de relações com investidores da autorité des Marchés Financiers (aMF), faz um balanço dos golpes de investimento em vinho 
que continuam a se espalhar on-line.

RVF: sempre existem fraudes em torno de investimentos falsos em vinho?
Claire Castanet: sim e ainda mais e mais. ao longo de 2019, incluímos 20 sites de vinhos na lista negra e, de janeiro a março de 2020, já estamos com mais 
13. Portanto, há uma aceleração da publicação on-line de sites de investimentos fraudulentos em vinho. no que diz respeito aos investidores, houve um ligeiro 
decréscimo nas denúncias de vinho para o epargne info service no início do ano. após um forte aumento em 2019 com 237 pedidos, incluindo 91 reclamações, 
contra 81 pedidos, incluindo 28 reclamações em 2018, recebemos cerca de trinta chamadas, incluindo 11 reclamações em janeiro e fevereiro de 2020 em 
investimentos em vinhos e bebidas espirituosas. esses números são apenas indicativos de tendências em golpes. de fato, muitas vítimas não entram em contato 
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com a aMF ou, infelizmente, não registram uma queixa.
RVF: Por que o vinho é alvo de golpistas?
Claire Castanet: os vinhos e, em particular, os grands crus, são bens tangíveis com herança e noção afetiva. os indivíduos são chamados a investir, oscilando 
as expectativas de retornos significativos na compra de lotes de vinhos especiais.

RVF: Como as vítimas são estimuladas a cair nos golpes?
Claire Castanet: eles são abordados quando ficam online usando banners. eles clicam no link que os direciona para um formulário onde eles fornecem seus 
detalhes de contato. eles também são arpoados pelas redes sociais. aqui encontramos um pouco as mesmas fontes. acredita-se que apenas você tenha ouvido 
falar de um investimento milagroso em sua comunidade. em todos os casos, os bandidos lembram e estabelecem suas técnicas perniciosas e muito eficazes de 
manipulação e controle mental. Portanto, nunca forneça seu número de telefone.

RVF: Como identificar esses golpes?
Claire Castanet: desde a lei sapin ii, todas essas ofertas de investimentos devem ser registradas na aMF para serem legais. Para isso, eles devem demonstrar 
que a empresa existe, que tem proprietáriois, um especialista neste campo, que atestará os bens para investimento, um processo de avaliação dos ativos 
... o investimento como tal não oferece nenhuma garantia quando é alvo da aMF, mas pelo menos não é uma empresa fraudulenta que a oferece. são 
empresas que apresentam elementos de seriedade; eles aparecem na lista branca do aMF... Leia mais em: https://www.larvf.com/faux-placements-dans-
le-vin-les-escrocs-utilisent-le-coronavirus-pour-convaincre-leurs-proies-d-investir,4668755.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Fabien Humbert 
- 20/03/2020).

CHIC, UM LIVRO CULTURAL SObRE HARMONIzAçãO DE COMIDAS E VINHOS
 as mil e uma palavras de comida e vinho, de Françoise argod-dutard e Patrick Voisin: finalmente um livro cem por cento cultural, longe das hagiografias 
oferecidas por alguns patrocinadores. este livro tem 512 páginas, é muito, mas não é muito se você considerar que este ele vem em três volumes.
 o primeiro (130 p.) É uma história cultural de pão, comida e vinho, em quatro capítulos, do Paleolítico ao século XXi, da videira selvagem aos vinhos 
criados em órbitas circulares terrestres ou pão líquido dos sumérios, uma espécie de cerveja de 7.000 anos atrás (sukaru), no Picasso de la pâtisserie, Pierre 
Hermé.
 Você saberá tudo sobre a evolução milenar da arte de beber e comer dos egípcios, gregos, romanos ou franceses durante o Renascimento ...
TRÊS VOLUMES EM UM - os autores são agregados, professores, autores, assistidos por mais de vinte especialistas, todos com mais conhecimento que os 
outros. o segundo e o terceiro volume compõem “um dicionário francês e francófono” (376 p.). dois dicionários misturados com vinhos e culinária, com 1.200 
palavras fortes! eles são tratados de um ângulo etimológico e histórico.
 em termos de culinária, pratos de todas as épocas são contados. do lado do vinho, falta uma releitura: Chaptal não é médico, mas químico e ministro. 
Borgonha começa em auxerre, não em dijon. e por que diz Le Riceys?
Serviço: as mil e uma palavras de comida e vinho i Françoise argod-dutard e Patrick Voisin i 16 x 24 cm, 512 p., € 39,50, Feret... Leia mais em: https://www.
larvf.com/chic-un-livre-culturel-sur-les-mets-et-les-vins,4668813.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Michel dovaz – 20/03/2020).

VIAGEM À TERRA DAS bOLHAS ORGÂNICAS DE CHAMPAGNE, ENTRE MARNE E AS ENCOSTAS
 alguns viticultores produzem champanhe orgânico, apesar da dificuldade desse tipo de cultura na região norte da França. 
 Vamos aqui conhecer aqueles cujos vinhos incorporam a definição mais brilhante e precisa que esperamos de um champanhe orgânico. nesta região, 
a multiplicidade de pequenas parcelas e o clima extremo tornam o trabalho com vinha orgânica uma provação em alguns anos. assim, dificilmente 2% das 
superfícies são cultivadas dessa maneira. Basta bater na porta direita para provar as garrafas raras.
 Vamos dar partida no motor híbrido do nosso carro para ir para o norte, no maciço de saint-Thierry. Um canto discreto da região onde os solos arenosos 
transmitem muita doçura às champanhes. em Cauroy-les-Hermonville, atrás do rótulo Francis boulard, esconde os revigorantes e francos vinhos de delphine. 
Les Murgiers (34 €), em uma versão extra crua, oferece uma expressão puramente cinzelada do moleiro.

https://www.larvf.com/faux-placements-dans-le-vin-les-escrocs-utilisent-le-coronavirus-pour-convaincre-leurs-proies-d-investir%2C4668755.asp
https://www.larvf.com/faux-placements-dans-le-vin-les-escrocs-utilisent-le-coronavirus-pour-convaincre-leurs-proies-d-investir%2C4668755.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/quais-sao-os-blends-mais-famosos-do-mundo_12173.html
https://www.larvf.com/chic-un-livre-culturel-sur-les-mets-et-les-vins%2C4668813.asp
https://www.larvf.com/chic-un-livre-culturel-sur-les-mets-et-les-vins%2C4668813.asp
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 ao sul da Montagne de Reims, dois estilos predominantemente biodinâmicos pinot noir esfregam os ombros. Por um lado, benoît Lahaye tece neste 
pequeno campo de vinha Bouzy todo em renda e extremamente arejado, com profundidade radiante. o blanc de Noirs (€ 35) e o Coteaux-Champenois 
de 2015 (€ 30), puro Pinot noir, nos deliciam!... Leia mais em: https://www.larvf.com/viree-au-pays-des-bulles-de-champagne-bio-entre-marne-et-
coteaux,4645371.asp (Fonte - Revue du Vin de France – alexis Goujard – 03/03/2020).

POR QUE OS VINHOS SUPERTOSCANOS SãO TãO APAIXONANTES?
 até hoje, há uma certa disputa entre as famílias antinori e incisa della Rochetta quando se trata de quem produziu o primeiro vinho supertoscano 
da história. se um lado diz que o pioneiro foi o sassicaia 1968, o outro rebate que o Tignanello 1970 foi o primeiro a sair no mercado. disputas à parte, o 
que permanece até hoje é a revolução causada por esses vinhos, em uma época turbulenta da vitivinicultura italiana, que proporcionou grande incremento 
qualitativo nos anos seguintes. 
 supertoscanos foi o nome dado aos que vinhos que não obedecem, ou não obedeciam, às normas de produção da principal denominação de origem 
toscana na época, Chianti. no fim da década de 1960, mais precisamente em 1967, a doC foi oficialmente criada, estabelecendo não somente os limites 
do território, mas retomando a “receita” postulada pelo barão Bettino Ricasoli em 1872, que estipulava que os vinhos deviam ser feitos majoritariamente com 
sangiovese e completados com Canaiolo e Malvasia. 
 Já desde muito antes, contudo, as famílias antinori e incisa della Rochetta vinham “contrariando” as regras. no começo do século XX, niccolò antinori 
estava testando algumas cepas francesas na Toscana. Mais tarde, o jovem Mario incisa della Rocchetta também resolveu testar variedades, especialmente a 
Cabernet sauvignon, na propriedade que sua esposa, Clarice della Gherardesca, havia herdado na região de Bolgheri, a Tenuta san Guido. diz-se, aliás, que 
a primeira safra do sassicaia seria de 1945, mas apenas para consumo interno. 
 a década de 1960 marcou um período de profunda crise na vitivinicultura toscana. desde o fim da ii Guerra Mundial, a itália passou por dificuldades, 
especialmente no campo. os donos de terras viam suas propriedades serem abandonadas pelos poucos agricultores que ainda persistiam. a sociedade evoluía 
e o antigo sistema de mezzadria, que sobrevivia na Toscana desde a época do feudalismo, estava sendo abandonado, fazendo com que os donos tivessem que 
cultivar as terras por si próprios. e, em um país devastado pela guerra, é quase natural que, durante algum tempo, a prioridade fosse a quantidade e não a 
qualidade dos vinhos. Chianti, assim, minguava. 
PIEMONTÊS NA TOSCANA - É válido dizer que quem promoveu a grande revolução vitivinícola toscana do século XX foram piemonteses. Mario incisa della 
Rocchetta era de origem piemontesa, mas não somente graças a ele surgiram os supertoscanos. Um dos principais personagens dessa grande transformação 
foi, na verdade, Giacomo Tachis, um enólogo nascido em Turim. 
 diz-se que a inspiração de Mario incisa della Rocchetta para criar o sassicaia foram jantares do qual participava quando ainda era estudante... Leia 
mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/por-que-os-vinhos-supertoscanos-sao-tao-apaixonantes_12193.html (Fonte – Revista adeGa – 
Redação – 21/03/2020).

HARMONIA: PORQUE O VINHO bRANCO É ÓTIMO PARA PRATOS COMO O CASSOULET
 Harmonização é uma “brincadeira” deliciosa, literalmente. e há desafios, como, por exemplo, pratos estruturados e untuosos, como o cassoulet. num 
primeiro momento, quase que por afinidade, pensamos num tinto estruturado do Rhône, com base em syrah ou Grenache, desde que tenha boa acidez. Mas 
é possível ir além, com resultados ainda mais interessantes. 
 Vinhos brancos com madeira, sem madeira, mais fresco ou mais encorpado nos levam para caminhos inimagináveis, que vão variar, com sucesso, de 
acordo com as características do rótulo escolhido. 
 É por isso que, aqui, lançamos esse desafio, com um obstáculo a mais: que tal preparar o seu próprio cassoulet. 
 Fazer o prato é uma aula de envolvimento com a cozinha, com preparo simples, para iniciantes e iniciados. Mas leeeento! e tão delicioso, quanto o que 
vai para o prato, ao final do processo. experimente! 
 antes da receita, seguem aqui algumas opções para você harmonizar... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/harmonia-porque-
o-vinho-branco-e-otimo-para-pratos-como-o-cassoulet_12192.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 21/03/2020).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/quais-sao-os-blends-mais-famosos-do-mundo_12173.html
https://www.larvf.com/viree-au-pays-des-bulles-de-champagne-bio-entre-marne-et-coteaux%2C4645371.asp
https://www.larvf.com/viree-au-pays-des-bulles-de-champagne-bio-entre-marne-et-coteaux%2C4645371.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/quais-sao-os-blends-mais-famosos-do-mundo_12173.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/por-que-os-vinhos-supertoscanos-sao-tao-apaixonantes_12193.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/quais-sao-os-blends-mais-famosos-do-mundo_12173.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/harmonia-porque-o-vinho-branco-e-otimo-para-pratos-como-o-cassoulet_12192.html
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