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NEUDORF CHARDONNAY NELSON 2011 – NELSON – NOVA zELÂNDIA
 
 Criada por Tim e Judy Finn há quase 40 anos, a neudorf se tranformou em uma das mais conceituadas 
vinícolas da nova Zelândia, com seus vinhos elegantes, equilibrados e de grande tipicidade. a neudorf tem vinhedos 
em Moutere, nelson e Brightwater, onde são adotados os sistemas de cultivo orgânico e sustentável. sua excelente 
linha de vinhos inclui preciosidades como o Moutere Chardonnay, produzido com vinhas de quase 40 anos de idade 
no estilo da Borgonha, considerado um dos vinhos top da nova Zelândia. 

Corte de uvas: 100% Chardonnay.

Notas de Degustação: cor amarela com leve reflexo dourado. o nariz mostra algo de abacaxi maduro e notas 
cítricas. na evolução da taça, vem um toque mineral. Um vinho complexo, rico e de aroma muito elegante. o paladar 
mostra a evolução na garrafa, a mineralidade aparente, seguida por cítricos e sutil abacaxi, com especiaria doce de 
baunilha (ótimo trabalho de barrica) e nota de manteiga. Médio corpo, muito agradável, elegante e persistente.

Estimativa de Guarda: é um vinho de guarda, mas já está num ponto excelente para ser bebido. Mas ainda aguenta 
fácil mais 2 ou 3 anos.

Reconhecimentos Internacionais: 92 pontos Bob Champbell MW

Notas de Harmonização: Um vinho excelente para acompanhar crustáceos, peixes mais gordos e carnes brancas.
 
Serviço: servir entre 10 e 12ºC. não gele demais para não perder as nuances deste branco!

Em BH: PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - 31 3282-1588
Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 - Sumaré - 11 2574-8303.

 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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TRINITY HILL GIMBLETT GRAVELS SYRAH 2012 – HAWKES BAY – NOVA zELÂNDIA
 
 Fundada em 1993 pelo enólogo John Hancock e pelo casal Robert e Robyn Wilson, hoje sócios minoritários, a 
Trinity Hill ganhou projeção internacional desde a primeira safra, em 1996. a maior parte das uvas vem de Gimblett 
Gravels, localidade com microclima privilegiado. os vinhos da Trinity Hill exibem elegância, complexidade, diversidade 
e alta qualidade em toda a sua variada gama.

Corte de uvas: 98% syrah e 2% de Viognier (um corte do Rhône em plena nova Zelândia!)

Notas de Degustação: cor rubi com leve toque granada por conta dos 8 anos de garrafa. o nariz mostra frutas 
vernelhas e escuras como a framboesa e a cereja, mas ao longo do tempo na taça, outras notas aparecem, como 
especiariase defumados, tudo muito bem integrado, com boa intensidade e complexidade. o paladar mostra a 
evolução na garrafa, com taninos macios, bom frescor, médio corpo, e repetindo o perfil aromático do vinho. a boa 
acidez garante a longevidade e dá bom frescor ao vinho, num conjunto em que a madeira está muito bem integrada.

Estimativa de Guarda: é um vinho de guarda, mas já está num bom momento para ser bebido. Creio que ainda 
aguenta mais 3 a 4 anos.

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

Em BH: PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - 31 3282-1588
Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 - Sumaré - 11 2574-8303.
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 autora de várias “bíblias” sobre o tema, Jancis Robinson explica de forma didática e prática como escolher um bom vinho no seu livro “expert em Vinhos em 24 horas”. 
sugere maneiras de fazer uma degustação com os amigos, já que em sua opinião, a melhor maneira de curtir uma bela garrafa é na companhia de quem se gosta. Jancis 
dá 10 dicas para escolher a garrafa certa, quanto deve-se pagar por cada uma e como combinar vinho e comida. 
 suas dicas são valiosas, mas 24 horas podem ser pouco para você se tornar um expert, e resolvemos adicionar mais algumas dicas para você se aprofundar no 
tema. essas dicas cobrem algumas das partes mais estranhas da linguagem e etiqueta usadas pelos degustadores e conhecedores da bebida de Baco, num mundo cheio de 
peculiaridades que tentaremos descomplicar.
Quando não souber o que falar sobre um vinho, diga que ele é “Interessante” - sem dúvida, este é um adjetivo sem compromisso em relação a vinhos, mas no 
fundo não quer dizer nada! Você já fez tudo que deveria ter feito, e não entrou em pânico; agitou sua taça de vinho, sentiu o aroma e não percebeu nada, mas todo mundo 
à sua volta espera por sua opinião. então, murmure “interessante ...” para si mesmo e para todos. isto certamente vai abrir espaço e tempo para algum comentário e você 
ganhará tempo enquanto tenta lembrar se o vinho tem aroma de pêssego, damasco ou nectarina...
 Mas lembre-se, não poderá ficar dizendo que todos os vinhos são “interessantes” pela noite toda!!!
O termo “expressivo” ganha pontos - o vinho se mostrou intenso, com aromas extravagantes? então, você está diante de um vinho “expressivo”. e será mais fácil 
identificar os seus aromas e desta forma, ele será exuberante, animado, vibrante, substancial, generoso e com aromas de ...
Se você não sentir aroma do vinho, ele poderá estar “fechado” - a maioria de nós deve sentir o aroma de qualquer vinho, por mais sutil que seja (a menos que você 
sofra de anosmia, ou seja “cegueira de cheiros”). Mas alguns vinhos são muito difíceis de exalar seus aromas.
 existem algumas razões para isso, entre elas, o fato dele ter ficado algum tempo dentro de uma garrafa sem oxigênio adicional. nesse estado, as reações químicas 
que envelhecem o vinho se desenvolvem e podem colocá-lo num estado de latência. Por isso, além da decantação do vinho (especialmente para os tintos) ser tão importante, 
vale a pena dar um tempo se já o colocou na sua taça.
 o girar da taça pode dar início a volatilização do álcool e o “aparecimento” dos primeiros aromas. Mas o álcool pode também embotar a percepção dos aromas e por 
isto mesmo, dê um pouco de tempo ao tempo! 
“Picante” não é um termo para vinho - Quando se descreve que um vinho mostra aromas de várias especiarias, como um bom syrah, falar-se que aparecem notas reais 
de anis estrelado, cravo-da-índia, pimenta-do-reino preta, baunilha e canela é bem verdadeiro. Mas trocar estas notas pelo termo “picante” não é realmente uma grande 
descrição! 
 É bem melhor tentar ser mais específico, usando “apimentado”, “semelhante a manjericão” quando sentir um cheiro de algum “tempero”. 
Os vinhos com alto teor alcoólico podem ser referidos como “quentes” – apesar da bebida estar fria ou à temperatura ambiente, é comum sentir álcool queimando 
sua garganta; é isso que queremos dizer com “quente”. o nível de álcool é uma característica interessante no vinho, porque na verdade aumenta a percepção do corpo da 
bebida.
 É o que chamamos de pseudo-calor. o vinho tem uma gama incrivelmente alta de níveis de álcool, começando em cerca de 5 a 6% (como nos asti espumantes) e 
chegando a 24% (como em Vinhos do Porto e outros fortificados).
Aromas de frutas e de terra: conheça sua preferência! - embora não exista ciência para provar isso, os vinhos tendem a se dividir em duas categorias: aqueles 
carregados por sabores mais frutados e aqueles com notas mais terrosas, salgadas ou minerais e “orientadas para o terroir”. 
 imagine a diferença entre um grande tinto com intensos aromas e sabores de frutas vermelhas e escuras silvestres, e um tinto com aromas e sabores complexos que 
sugerem a terra na qual as videiras brotaram. imagine-se bebendo um Beaujolais e um Borgonha! não importa muito nesta hora avaliar qual o melhor, mas qual você gosta 
mais, para ir definindo o estilo de vinho que você prefere.
 Há espaço para ambos estilos, mas conhecer a sua preferência pode ajudar a você formar uma adega mais adequada ao seu gosto e impedir que você gaste dinheiro 
em vinhos que não gosta. Guie-se pelo seu gosto, evite seguir notas de críticos ou orientar seu gosto pelo dos outros. simplifique suas escolhas!!!
Segure a taça pela haste ou pela base – o que pode parecer uma coisa esnobe é na realidade muito prático. a temperatura do vinho é importante para os profissionais 
do vinho, e deverá ser para você também. Quando você segura a taça pelo bojo, certamente o calor da sua mão aquecerá a bebida. 
 Como se vê, este Mundo do Vinho pode ser simplificado!!! não há a menor necessidade de complicar algo que pode nos dar muito prazer, e com o tempo, certamente 
se tornará um expert!!! saúde!!!

DICAS PARA VOCÊ SE TORNAR UM EXPERT EM VINHOS
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

“ENCONTRANDO CONFORTO EM UMA GARRAFA DE VINHO FAMILIAR?” - ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES - WINES – 28/03/2020

 em tempos de medo e ansiedade, encontramos consolo nos alimentos que evocam lembranças e emoções. Por que não vinhos?
 Como muitos outros, minha esposa e eu nos isolamos em nosso apartamento, fazendo o possível para ficar perto de nossos entes queridos de longe e cozinhando os 
alimentos que achamos mais reconfortantes: sopa de ervilhas, vários pratos de feijão, espaguete e almôndegas, apenas para iniciantes.
 na outra noite, com a sopa, abri um dos meus vinhos favoritos do norte do Vale do Rhône, o domaine de Pergaud st. Julien-en-st. alban Vieille sérine de Éric Texier.
 É um bocado de nome para uma Côtes-du-Rhône que, incomumente, é feita inteiramente de syrah, ou mais precisamente, sérine, uma forma de syrah que costuma 
ser o precursor dos clones de syrah modernos.
 era um ano de 2011 e, como muitos vinhos Texier que evoluíram por anos, estava apenas se formando. era salgado, salgado e apimentado, sem as notas de azeitona 
ostensivas de um syrah mais fácil, mas mais complicado, floral e carnudo e, para mim, uma alegria absoluta para beber, intrigante e reconfortante.
não é apenas esse vinho em particular que me faz sentir assim, mas muitos syrahs do norte do Rhône.
 Raramente são exaltadas garrafas de Hermitage ou Côte-Rôtie. Geralmente são vinhos mais acessíveis de st.-Joseph, Cornas ou Crozes-Hermitage, e até mesmo as 
raras Côtes-du-Rhône que, como o Texier, são do norte e são feitas de syrah, em vez do exemplo típico de grenache de o sul do Rhône.
 em momentos de ansiedade ou necessidade, sou frequentemente atraído por syrah. nem sempre também do norte do Rhône. Tive exemplos maravilhosos e satisfatórios 
da Califórnia, Washington, austrália e África do sul. e, de alguma forma, quando encontro uma boa, fico feliz, como a sopa de ervilha me faz feliz, ou lembranças do flanco 
de minha mãe, que eu não manchei tentando me fazer.
 Tomamos por garantida a capacidade da comida de nos afetar emocionalmente. Muitas vezes, essa sensação de conforto é sentida através dos nervos e tendões 
ligados diretamente à infância. o vinho geralmente trabalha em outro nível, libertando nós de sentimentos derivados de experiências mais adultas.
 não sei como me envolvi em syrah. aprecio muitos vinhos que conseguem tocar minha alma, mas eles transmitem mensagens diferentes, de romance ou exaltação, 
fascínio ou união calma. Conforto e segurança são completamente diferentes, e acho isso em syrah.
 o componente emocional do vinho raramente é considerado. nós tendemos a pensar no vinho intelectualmente, freqüentemente como um problema de metodologia. 
É assim que você prova um vinho. É assim que você serve corretamente. Memorize sua geografia, seus tipos de solo, sua nomenclatura.
 nada disso aborda como o vinho nos faz sentir, o que é a coisa mais importante. especialmente em nosso tempo atual de grande ansiedade, enquanto tentamos nos 
adaptar a um novo mundo moldado pela pandemia de coronavírus, sem fim à vista.
 Pergunte a algumas pessoas e elas lhe dirão que qualquer vinho é reconfortante, qualquer bebida alcoólica, de fato. essa é a resposta simplista. Uma barriga cheia 
é inegavelmente reconfortante, mas o que preferimos preenchê-la é altamente individual.... Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2020/03/28/
dining/drinks/comfort-wine-coronavirus.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.nytimes.com/2020/03/28/dining/drinks/comfort-wine-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/03/28/dining/drinks/comfort-wine-coronavirus.html
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“BOTRYTIS CINEREA: O FUNGO DO 
BEM” - SUzANA BARELLI

ESTADãO -17/10/2019

 nunca um fungo é tão esperado no vinhedo como a minúscula Botrytis cinerea. 
ela é a única de sua espécie que é benéfica, muito benéfica, aliás, para o vinho. 
Chega, sorrateira, entre os meses de setembro e novembro, nos vinhedos ao sul de 
Bordeaux e ataca as uvas lá cultivadas, principalmente a branca sémillon. É seletiva 
e escolhe, uma a uma, qual bago irá picar e deixar sua marca, que são pequeninos 
pontos cinza, além de deixar a casca da uva de cor amarronzada.
 Raramente ataca todo o cacho, e sua ação faz as uvas perderem água, ao mesmo 
tempo em que os níveis de açúcar e acidez aumentam e ganham uma complexidade 
aromática única. nos vinhedos, o fungo ganha o nome de podridão nobre, pela 
aparência de uvas passadas que deixa como rastro. o seu aparecimento depende 
de condições climáticas particulares: precisa de madrugadas e manhãs úmidas e 
frias, de preferência com névoa, e dias ensolarados e secos. o Garonne e o Ciron, 
os rios que cortam sauternes, com seus pouco menos de 2 mil hectares de vinhedos 
ao sul de Bordeaux, são importantíssimos para criar esse microclima. em anos muito 
secos, a botrytis não aparece. naqueles de muita chuva, a botrytis perde espaço para 
outros fungos, que estragam a uva. Para piorar, a uva, e consequentemente o vinho, 
ficam mais diluídos e menos concentrados com tanta água presente.
 Mais: como o seu ataque não é uniforme, atingindo bago a bago em momentos 
diferentes, cada uva murcha e concentra seus aromas e sabores no ritmo do fungo, 
obrigando a colheita a ser realizada em várias etapas e por uma mão de obra muito 
mais qualificada para avaliar cada cacho ainda no pé. “até pela legislação, não 
podemos colher de uma vez só em sauternes. em geral, passamos quatro a cinco 
vezes por safra, colhendo as uvas no mesmo vinhedo”, explica o enólogo Charles 
Chevallier, enquanto mostra fotos das uvas atacadas pela botrytis no Château Rieussec, 
vinho considerado Premier Cru Classé de sauternes, de acordo com a classificação 
de 1855.... Leia a reportagem completa em: https://www.revistamenu.com.
br/2019/10/17/botrytis-cinerea-o-fungo-do-bem/

“CONSUMO DE VINHO CRESCE NO 
ISOLAMENTO” - MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMíDIA -26/03/2020

 o vinho tem sido um grande aliado da população confinada, os números 
comprovam. o novo Corona Vírus está destruindo a economia mundial e a indústria 
do vinho não ficou de fora. em um triste momento em que restaurantes, bares e lojas 
estão sendo fechados aos milhares, em todo o mundo o e-commerce parece ser a luz 
no fim do túnel.
 segundo a assessoria da plataforma MyCashBack, que suporta empresas 
como americanas, Ricardo eletro, Carrefour, Fastshop, Casas Bahia, saraiva e extra, 
enquanto lojas físicas fecham o e-commerce alça voo.
 segundo dados reunidos pela MyCashBack, a plataforma já registrou em 
março crescimento de 200% do tráfego e em pedidos, em comparação com o mesmo 
período de 2019, bem como um aumento de 60% em relação ao mês anterior.
 o vinho, claro, vem junto e se destaca no mundo entre os produtos mais 
comprados on-line nesta crise.
 nos estados Unidos, maior mercado mundial para quase tudo, as vendas de 
vinho on-line dispararam. segundo o site The drinking Business as bebidas em geral 
empinaram suas vendas e nestas o vinho foi o campeão. na semana de terminada 
em 14 de março as vendas aumentaram 27,6% nos vinhos, 26,4% nos destilados e 
14% nas cervejas. as embalagens maiores, como bag-in-box de três litros, cresceram 
mais, 53%. os vinhos em lata, partindo de uma base menor, cresceram vertiginosos 
95%!
 segundo a revista alemã Meiningers Wine Business international, o site norte-
americano wine.com teve suas vendas dobradas na semana passada e triplicadas 
durante fim de semana. a Meiningers também relata que no Reino Unido, a rede 
Majetic Wine teve seu site travado, tamanho o tráfego de vendas, com aumento de 
44% nos vinhos italianos e 68% nos franceses.
 nossos vizinhos argentinos também parecem ter entrado nesta onda. embora 
existam com poucas fontes com números, o site www.iprofesional.com relata que a 
Bodegas Bianchi teve suas vendas on-line incrementadas em 50% nos últimos dias, 
oferendo frete grátis para todo o país... Leia a reportagem completa em: http://
www.marcelocopello.com/post/vinho-isolamento

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.revistamenu.com.br/2019/10/17/botrytis-cinerea-o-fungo-do-bem/
https://www.revistamenu.com.br/2019/10/17/botrytis-cinerea-o-fungo-do-bem/
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/vinho-isolamento
http://www.marcelocopello.com/post/vinho-isolamento
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“DEIXANDO DE LADOS AS “GRIFES”, Há ACHADOS 
QUE MERECEM ATENçãO” - jORGE LUCKI

VALOR ECONôMICO - 20/03/2020

 deixando de lado os grandes rótulos, há achados que merecem atenção 
e encontrá-los proporciona satisfação tão grande quanto desfrutá-los... Leia a 
reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-
deixando-de-lado-as-grifes-ha-achados-que-merecem-atencao.ghtml

“O BRASILEIRO ESTá BEBENDO QUALIDADE 
OU QUANTIDADE?” - NELTON FAGUNDES

VALOR ECONôMICO - 22/03/2020

 Rompemos a barreira do consumo de 2 litros percapita/ano. devido a isso 
faremos uma reflexão envolvdendo a qualidade e quantidade de vinhos consumidos 
no Brasil. Podemos levar em conta o cenário econômico, que contribuiu para uma 
mudança na redução do tiquete médio, puxando para baixo a qualidade. Muitos 
locais passaram a ofertar vinhos com custo muito baixo, dando um aspecto de 
qualidade e bom preço de uma forma um pouco distorcida. isso forçou restaurantes, 
lojas e sites a competir com esta ‘tendência’. desse modo, criou-se uma ideia de que 
o mercado estava buscando vinhos de baixo preço. 
sendo assim, a ideia de beber uma boa garrafa de qualidade foi substituída por 
quantidade, ou seja, preferem beber duas qarrafas de um vinho médio em vez de 
degustar uma garrafa de rótulo mais selecionado. 
Jogamos.a qualidade para baixo, e deixamos de provar coisas muito boas. Passamos 
a ter muita opção de oferta focada no baixo custo, criando sensação de que não 
estamos bebendo bem? Pelo menos, na minha opinião; Tenho-me deparado com 
inúmeras ofertas de vinhos mais ou menos bebiveis, sem identidade, sem expressão, 
que deixam um pouco a desejar na qualidade e não contam a história de um local. 
Já provei algumas dúzias de vinhos com preços de entrada de gama, que em sua 
maioria parecia um único vinho rotulado de forma diferente. aí, eu pergunto: como 
um consumidor que quer aprender sobre vinhos se sai em situacões assim? Continua 
a beber rótulos sem expressão e não evolui como degustador? não vai em busca 
de emoção, de opções autênticas, pois, a magia do vinho está longe dele. aquela 
emocão de se deixar levar para um outro local, ou resgatar a lembrança de infância 
está dentro das garrafas autênticas, vinhos que não são necessariamente caros, mas 
com preço e qualidade onde a vida e a personalidade de se beber são valorizadas. 
Pra mirn, que tenho o vinho com um amigo do dia a dia, a identidade e caráter são 
indispensáveis para que eu possa ter uma experiência. “afinal a vida é muito curta 
para beber maus vinhos.” nelton Fagundes – sommelier: nelton@enotecadecanter.
com.br

“FALTA EM VINHOS – PARTE I” 
- RODRIGO FONSECA

REVISTA ENCONTRO - O MUNDO DO VINHO - 08/2018

 É sabido que todo vinho tem ao menos alguns defeitos. Muitos estão abaixo 
do limite de percepção sensorial humano, ou são anulados por aromas e sabores 
agradáveis e mais potentes. Como defeitos e/ou contaminações graves são raramente 
vistos atualmente, vamos analisar somente os problemas mais comuns, em vinhos 
novos e naqueles com algum tempo de guarda. as faltas podem ser classificadas 
como imperfeições ou defeitos. as primeiras denotam algo toleravel e defeitos 
significam falhas graves que podem tornar o vinho impróprio para consumo. 
 os problemas podem surgir no vinhedo, na cantina, no engarrafamento e na 
comercialização. no vinhedo, três questões influenciam diretamente a qualidade 
do vinho que se quer produzir: o rendimento (t/ha), a sanidade da fruta e a data 
da colheita. Como as restrições econômicas são determinantes na elaboração da 
maioria dos produtos de consumo, busca-se então, um compromisso entre preço 
final e qualidade aceitável. Podem ocorrer colheitas precoces, sombreamento 
excessivo de cachos e rendimentos altos, que geram imperfeições como sabores 
“verdes”, álcool baixo, perda de tipicidade, acidez elevada e taninos agressivos: 
frutas pouco saudáveis, que podem introduzir aromas e sabores desagradáveis; e 
colheitas atrasadas, que podem dar origem a álcool excessivo, baixa acidez, sabores 
que lembram uva-passa e uvas atacadas por fungos ou doenças. no outro extremo, 
vinhedos ventilados, sem fungos e doenças, e adequadamente podados geram fruta 
com amadurecimento mais homogêneo, que pode facilmente ser selecionada. dão 
origem a vinhos com aromas e sabores mais intensos, mais elegantes, equilibrados, 
e com taninos muito finos, mas a preços compatíveis com os custos de produção mais 
altos. 
 Um vinho ‘normal’ provem de extensos vinhedos, com dezenas de milhares 
de plantas, cada uma com diversos cachos, insolação variável ao longo das fileiras, 
em solo cuja fertilidade e capacidade de retenção de água também varia. o vinho 
será sempre uma média daquilo que o vinhedo produziu, com frutas mais e menos 
maduras, algumas até atacadas por fungos. Vários procedimentos de produção 
permitem mitigar as imperfeições, entre eles desacidificação, acidificação, acréscimo 
de açúcar ou de água ao mosto, dealcoolizaçâo, controle de taninos e adição de 
açúcar após a fermentação. Vinhos imperfeitos podem, ainda, ser mesclados com 
outros de modo a minimizar ou tornar imperceptível algum problema. e mesmo os 
melhores vinhos não costumam dispensar pequenos ajustes.... Leia a reportagem 
completa em: rfonseca@revistaencontro.com.br
 Rodrigo Fonseca – É engenheiro, chef e sócio do restaurante francês Taste Vin 
e profundo conhecedor de vinhos.

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-deixando-de-lado-as-grifes-ha-achados-que-merecem-atencao.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-deixando-de-lado-as-grifes-ha-achados-que-merecem-atencao.ghtml
mailto:nelton%40enotecadecanter.com.br?subject=
mailto:nelton%40enotecadecanter.com.br?subject=
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
mailto:nelton%40enotecadecanter.com.br?subject=
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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

A COMBINAçãO PERFEITA DE VINHO E COMIDA COM FRANGO COM LIMãO
 a receita de frango com limão combina duas espécies dessa fruta: limão natural não tratado e limão cristalizado. os ingredientes utilizados, o coentro 
fresco com sabor marcante, o tomate seco e as azeitonas pretas trazem vários sabores. Mas este prato não é fácil de combinar: por causa de seu sabor e acidez, 
o cítrico não é francamente amigo dos vinhos tintos. nem o coentro fresco, um sabor que desestabiliza a persistência do vinho.
 optar por um vinho tinto neste prato significa casar com carpa e coelho. Por outro lado, combinar essas aves escalfadas (bem douradas, termina de 
cozinhar em caldo de galinha) com os brancos do Mediterrâneo parecerá mais preciso. Portanto, ofereço-lhe três opções corso.
 na ilha da Beleza (assim os franceses chamam a Córsega), os brancos representam surpreendentemente apenas 11% da produção da aoC. Muitas vezes 
esquecidos, esses vinhos apresentam, há muito tempo, um potencial de envelhecimento e desenvolvimento muito superior aos tintos. Vermentino é uma uva 
aromática em sua juventude, mas esse branco tem, quando nasce, uma capacidade de mineralizar e expressar seu terroir, seja de arenas graníticas, xistos ou 
solos argilosos e calcários... Leia mais em: https://www.larvf.com/,vins-poulet-citron-accord-gastronomie-recette-mets-et-vin-cuisine-repas-olivier-
poussier-sommelier-vin-france,4510702.asp (Fonte - Revue du Vin de France – olivier Poussier - 27/03/2020).

VINHOS E CHOCOLATES, O ENCONTRO DOS TERROIRS
 no final do ano, estamos oferecendo um contrato diferente. Fomos conhecer edwin Yansané, um jovem fabricante de chocolate com sede no Marais em 
Paris, para entregar quatro combinações originais para saborear neste inverno. aos 8 anos, visitar uma fábrica de chocolate durante um passeio escolar sela 
seu destino: edwin Yansané será um fabricante de chocolate. Uma meta que ele nunca abandonou durante os longos anos que o levaram a exercer diferentes 
atividades e viajar. em 2014, ele mergulhou na criação de edwart Chocolatier, com a ajuda de um amigo que se aposentou do negócio.
 Uma primeira experiência no mundo do luxo definiu seu objetivo: fazer com chocolate o que jóias ou alta costura são capazes de oferecer, criações 
excepcionais feitas de uma matéria-prima rara, obtida com os mais altos padrões. “Confio a seleção de grãos a especialistas da área que me garantem o melhor 
cacau Grand Cru em uma plantação pura e cuidadosamente ordenada”, diz edwin Yansané. seu trabalho é extrair a expressão mais pura desses cacau de várias 
fontes, reflexos dos lugares de onde eles vêm.
A ATRAçãO DA PORCENTAGEM DE CACAU - existem muitos pontos em comum entre vinho e chocolate. Começando com a matéria-prima, uvas e cacau, 
e o terroir de onde eles vêm. Você só precisa derreter um pedaço de chocolate de uma plantação de montanha na Guatemala e depois provar um Criollo de 
Madagascar para medir o quanto a influência da origem imprime diferentes sabores no produto, assim como em bons vinhos. .
 É uma forte tendência comercial exibir o teor de cacau da barra no rótulo, sugerindo que quanto maior o número, mais poderoso é o chocolate. “não há 
nada mais falso”, explica edwin Yansané. o poder do chocolate está ligado à sua origem, seu terroir e não à concentração de cacau. alguns chocolates com 
70% de cacau são muito mais poderosos na boca e mais persistente do que outros, mais de 80%. Como no vinho, o que importa é o equilíbrio. “
 especialista na expressão dos terroirs com uma dúzia de comprimidos de diferentes origens, edwart Chocolatier também é essencial para seus “doces”, 
as mordidas de chocolate misturando sabores às vezes surpreendentes, mas com absoluta precisão. É absolutamente necessário provar o Bush sauvage, uma 
mistura sutil de dois pimentões e chocolate, ou o diabólico Taj Mahal com madras curry e fleur de sel, um gosto superior... Leia mais em: https://www.larvf.
com/vins-et-chocolats-la-rencontre-des-terroirs,4654692.asp (Fonte - Revue du Vin de France – olivier Poels – 23/12/2019).

APERITIVO ON LINE ESTá NA MODA
 Claire Castanet, diretora de relações com investidores da autorité des Marchés Financiers (aMF), faz um balanço dos golpes de investimento em vinho 
que coPara manter noites regadas, happy hours e festas de aniversário, franceses e estrangeiros organizam reuniões sobre aplicativos, bebidas na mão. 
Confinamento por coronavírus ou não, amaya Howard, que vive em Los angeles, pretende continuar relaxando após um longo dia de trabalho, compartilhando 
alguns copos de vinho com seus amigos. Mas o que você pode fazer quando as barras se fecham uma após a outra e as reuniões são desencorajadas? o grupo 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/%2Cvins-poulet-citron-accord-gastronomie-recette-mets-et-vin-cuisine-repas-olivier-poussier-sommelier-vin-france%2C4510702.asp
https://www.larvf.com/%2Cvins-poulet-citron-accord-gastronomie-recette-mets-et-vin-cuisine-repas-olivier-poussier-sommelier-vin-france%2C4510702.asp
https://www.larvf.com/vins-et-chocolats-la-rencontre-des-terroirs%2C4654692.asp
https://www.larvf.com/vins-et-chocolats-la-rencontre-des-terroirs%2C4654692.asp
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de amigos simplesmente se reuniu na internet, via Houseparty, um dos muitos aplicativos de videoconferência que estão na moda com a pandemia. “Tivemos 
a idéia de fazer um happy hour. nós apenas nos conectamos ao aplicativo, bebemos vinho e discutimos tudo e nada”, diz amaya Howard.
 a jovem não está sozinha neste caso. os downloads desses aplicativos, que permitem a todos os convidados ver quem se conecta, explodiram. somente 
em março, o Houseparty, que era muito popular entre os adolescentes há dois anos, viu seus downloads aumentarem dez vezes, para cerca de 210.000 por 
dia, segundo o site da apptopia. outras aplicações, como Zoom, Google Hangouts, skype ou Rave, também estão em alta demanda, sem dúvida também 
impulsionadas por um aumento no uso de teletrabalho e educação a distância.
 Para esmée Lavalette, um jovem holandês que estuda cinema em Los angeles, o confinamento foi uma oportunidade inesperada de se reconectar com 
seus amigos na Holanda. a diferença de tempo (oito horas agora) certamente a força a “beber durante o dia”, mas ela parece estar pensando.
PRESERVAçãO DO EQUILíBRIO MENTAL - “eles organizam festas todas as semanas, mas como tudo está cancelado agora, eles decidiram gastar com a 
Houseparty”, explica ela. “e pela primeira vez em dois anos e meio, pude me juntar a eles. então, fiquei bêbado às 14h”, disse o aluno. o aperitivo online 
terminou quando era muito tarde na europa, e esme voltou para a lição de casa. até a noite planejada para celebrar seu diploma, que aconteceria nesta 
semana, foi reprogramada no ciberespaço.
 esses aplicativos são úteis para manter contato com os amigos, eles também são uma boa maneira de preservar seu equilíbrio mental diante do estresse 
do confinamento e da pandemia, observam os usuários. Rachel Chadwick, trabalhadora comunitária local em Leeds, inglaterra, sofre de ansiedade e depressão. 
“sou mais extrovertida ... então esse isolamento forçado é realmente difícil para mim”, explica ela. Rachel e suas amigas estão acostumadas a se reunir para 
uma “noite de garotas” uma vez por mês, um compromisso que agora é realizado no aplicativo.
FAçA NOVOS AMIGOS NO MUNDO INTEIRO - “amanhã à noite, faremos um pequeno teste com uma categoria para cada um de nós, mas todos teremos 
uma bebida e outras coisas para comer”, como para uma reunião na carne. Um dos convidados até “emprestou” um quadro branco de seu trabalho para 
marcar as pontuações. o aplicativo Houseparty também é dotado de funcionalidades que permitem esse tipo de teste, jogos ou desenhos. Um trunfo decisivo 
para Fiama Liaudat, professora de espanhol da argentina e que mora na Carolina do norte.
 Com seus amigos de ensino, antes do coronavírus, ela costumava ir a bares ou se sentir em casa para jogar jogos de tabuleiro. “o aplicativo nos permite 
continuar fazendo isso, exceto que está em nossos telefones”, disse ela. esse interesse em videoconferência é mesmo para algumas pessoas a oportunidade de 
fazer novos amigos. amaya Howard há muito tempo conversa com estranhos através de fóruns que conectam viajantes. eles se conheceram recentemente no 
Houseparty, descobrindo-se pela primeira vez cara a cara.
 “Ficamos até quatro ou cinco da manhã, todo mundo bebeu. eu realmente não pareço mais ser estrangeiro”, conclui... Leia mais em: https://www.larvf.
com/des-aperos-en-ligne-parade-au-confinement,4669002.asp (Fonte - Revue du Vin de France – editorial com aFP– 23/03/2020).

ATé QUE PONTO DRONES E ROBôS INTERFEREM NA ALMA DO VINHO?
 a viticultura de precisão pode maximizar o potencial produtivo e de qualidade e ainda melhorar a sustentabilidade ambiental. Hoje é cada vez mais 
comum vermos máquinas de seleção, robôs de colheita, sensores climáticos, drones e outras tantas tecnologias em vinícolas de todo o planeta. estaria, com 
isso, o mundo do vinho perdendo sua “essência”? em um momento em que todos valorizam o mote da “mínima intervenção” estaria a viticultura de precisão 
indo no sentido contrário? 
 Primeiramente, vamos tentar entender o que se compreende por viticultura de precisão. agricultura de precisão (a viticultura é um ramo, obviamente) 
é um termo que descreve um conjunto de práticas e tecnologias que visam otimizar o desempenho de uma plantação. diz-se que a viticultura de precisão 
ajuda o produtor a entender melhor o seu vinhedo e alcançar o seu objetivo, que pode ser desde atingir um certo nível de qualidade nas uvas, passando por 
determinado rendimento e até mesmo um preço específico. 
 Quando se fala em viticultura de precisão entende-se que o vinhedo... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/ate-que-ponto-
drones-e-robos-interferem-na-alma-do-vinho_12206.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 27/03/2020).

https://www.larvf.com/des-aperos-en-ligne-parade-au-confinement%2C4669002.asp
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