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3VINOTÍCIASVINHO 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. 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.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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DE LUCCA MARSANNE RESERVE 2019 – CANELONES - URUGUAI
 
 A família De Lucca chegou ao Uruguai, vinda da Itália, no início do século XX e começou a cultivar vinhas 
na região de El Colorado, em Canelones. Reinaldo De Lucca faz parte da terceira geração de viticultores e hoje é 
auxiliado por uma de suas filhas, Agostina, que cuida da área comercial. Os vinhedos são plantados no topo da 
colina, cujo solo é bastante calcário. As plantas são conduzidas em espaldeira, sendo o cultivo cuidadoso e praticado 
sob uma produção integrada, com grande respeito ao meio ambiente. A colheita é feita sempre buscando atingir 
a adequada maturação fenólica, acidez, PH e teor de açúcar. Os cachos são colhidos manualmente e colocados 
em caixas plásticas de 20 kg. Uma vez na vinícola, as uvas são desengaçadas e bombeadas para uma prensa 
pneumática onde é feita a separação das cascas e do suco. A fermentação é de cerca de 15 dias, feita em tanques 
de inox. Envelhecido em tanques de concreto, no subsolo, em temperaturas constantes.

Uvas: Marsanne 100%

Notas de Degustação: Cor amarela clara. Notas de frutas de polpa amarela como damasco e nêspera e toque 
mineral. É um belo vinho branco, elegante, com boa estrutura e final persistente na boca. Fresco, equilibrado, de 
corpo médio e macio. Os sabores das frutas criam uma ótima sensação de harmonia.

Estimativa de Guarda: Pronto para beber, mas aguenta mais uns 3 anos fácil.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes brancas e peixes grelhados ou assados, massas 
com molhos brancos pouco condimentados, carnes de frango e porco. Acompanhou muito bem um Tortellini de 
Queijo Coalho com Mel de Engenho.

Serviço: servi entre 8 e 10ºC, numa taça grande. 
Faixa de Preço – $$

PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - 30220-060 - Belo Horizonte - MG - 31 3282-1588 I  Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 - Sumaré 
- 01258-000 - São Paulo - SP - 11 2574-8303.
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CLOS DE LOS SIETE 2017 – VALE DO UCO – MENDOZA - ARGENTINA

 Esse blend foi criado e assinado pelo renomado enólogo francês Michel Rolland, que juntamente com mais 6 
grandes viticultores franceses, criaram o Clos de Los Siete, comprando 8.700 hectares no Vale do Uco (Mendoza).
 O Clos de los Siete foi iniciado em 1998, e cada uma das vinícolas, capitaneadas por sete expoentes do mundo 
do vinho francês, produz um vinho distinto, sob a consultoria de Michel Rolland. Uvas selecionadas em todas as 
propriedades são utilizadas na produção de um corte comum a todos, o Clos de los Siete. O Blend é realizado com 
vinhos de mais de 100 parcelas distintas, pelo próprio Michel Rolland nos meses de dezembro). O vinho amadurece 
por 11 meses - 70% em barris de carvalho e 30% em cubas 

Uvas: corte de 58% Malbec, 23% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 8% Syrah, 1% Petit Verdot na safra 2017.

Notas de Degustação: Cor rubi escura sem nenhum sinal de evolução. Aroma complexo e frutado, com notas de 
amora, geleia de mirtilo, floral de violeta, especiarias, com toque de madeira. No paladar é encorpado, com os 
taninos presentes, boa acidez, boa persistência.

Estimativa de Guarda: Está pronto. A estimativa de guarda é de 10 anos após a safra. Portanto, para beber até 
2027!

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas ou assadas. Assado de 
tira, carré de cordeiro, risoto de funghi, medalhão de filé-mignon, espaguete all’amatriciana, queijos semiduros. 
Ossobuco, carnes de caça, parpadelle ao ragu de costela e queijos de massa meio curada.

Serviço: servi entre 16 e 17ºC, numa taça grande. 

Faixa de Preço – $$

WINE – Rua Alvarenga Peixoto, 655 – Lourdes – Tel.: (31) 2527 9100
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 Aproveitando a dica de Jorge Lucki sobre “vinhos fora do radar”, vamos comentar algumas regiões menos conhecidas no Mundo do Vinho, começando pelo Roussillon.
 Como o Languedoc, a região do Roussillon oferece muitos vinhos tintos ricos em álcool e vinhos locais de boa qualidade. No entanto, distingue-se do vizinho pela 
produção de vinho doce natural de elevada qualidade.
 O Roussillon passou por mudanças qualitativas muito positivas por duas décadas. Numa vinha que produz muitos vinhos com elevado teor alcoólico e pouco 
interessante, detectou-se um potencial qualitativo sob a liderança de alguns produtores, nomeadamente de vinhos doces naturais.
 Os vinhos tintos se destacam enquanto os brancos e os rosés ficam para trás. Os vinhos tintos devem ser bebidos cedo (jovens), quando de certa forma a percepção 
da fruta está mais intensa. Entretanto, para alguns críticos, um pouco de guarda pode intensificar suas notas mediterrâneas de garrigue (vegetação típica local, constituída 
por arbustos, maquis e gramíneas principalmente localizadas entre o fim das planícies costeiras da região e o começo da área de montanhas) e especiarias, desde que sejam 
maturados moderadamente em carvalho. 
 Vale chamar a atenção para a grande qualidade de alguns vinhos doces naturais: muscats ou vinhos grenache, como rivesaltes, maury e banyuls. Ignorados muito 
injustamente, sofrendo de uma imagem velha e negativa, que considerava parte destes vinhos de forma imprecisa como um “vinho cozido”, servindo para aperitivo barato. 
Mas, estes vinhos com uma excelente relação qualidade / preço merecem uma prova para seu conhecimento.
AS DENOMINAÇÕES DA VINHA DE ROUSSILLON
Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon-Villages: a qualidade geral da produção de vinho é heterogênea. Quando têm sucesso, os vinhos tintos são sólidos, evitando o 
excesso de álcool. Os mais distintos vêm das vinhas velhas de Grenache e Carignan. Vale a pena prestar atenção em alguns vinhos brancos (predominantemente Grenache 
Gris e Blanc) produzidos em áreas de calcário ao norte dos Pirenéus Orientais (Fenouillèdes).
Collioure: vinhos tintos, brancos e rosés secos. Equilibrados e razoavelmente finos, os vinhos tintos estão progredindo, mas ainda são frequentemente muito secos e caros 
em comparação com o nível da qualidade. Os vinhos brancos Grenache Blanc e Gris têm potencial.
Banyuls, Banyuls Grand cru: excelentes vinhos doces naturais feitos a partir da Grenache. Existem dois estilos distintos: os vinhos tradicionalmente envelhecidos em cascos 
durante vários anos, daí a sua cor âmbar e soberbas notas de rancio, e os “vintages”, mais coloridos e aromáticos com muitos aromas e sabores de frutas escuras.
Rivesaltes: vinhos doces naturais feitos de Grenache, de maior produção e de qualidade mais heterogênea do que em Banyuls. Os melhores produtores, entretanto, 
oferecem excelentes rivesaltes tradicionais, muito longe de alguns dos rótulos à venda nos supermercados.
Muscat de Rivesaltes: quando conseguem manter uma certa frescura na boca, são vinhos amplos e aromáticos, deliciosos para harmonizar com sobremesas baseadas em 
fruta.
Maury: vinhos doces naturais do sopé dos Pirenéus, feitos de Grenache. As safras de muito bom nível estão se tornando cada vez mais numerosas nesta denominação 
homogênea.
VINHOS PAYS DE ROUSSILLON
 A tradução mais correta para o termo “pays” é área vinícola determinada e não país, que poderíamos entender pela similaridade fonética com o português. Essa 
categoria é muito heterogênea: os melhores vinhos, infelizmente, costumam ficar lado a lado com os piores. Reúne vinhos que não beneficiam de denominação de origem 
controlada, seja porque as suas práticas de cultivo não cumprem as normas estabelecidas para a denominação, seja porque não são produzidos em zona AOC. Para contornar 
a proibição de vinificação aplicada a certas variedades de uvas muito difundidas (cabernet, chardonnay, etc.) e não sofrer com a má reputação de certas denominações 
locais, muitos produtores foram levados a se dedicar aos vinhos locais. Assim, não é raro que a qualidade dos vinhos Roussillon supere a de certos vinhos da vinha com 
denominação de origem controlada.
 O jeito é provar e anotar o nome do produtor se você tiver gostado do vinho. Aproveite para comentar se gostou ou não!!! Saúde!!! (baseado em artigos disponíveis 
na internet)

OS VINHOS DO ROUSSILLON
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

“REGIÕES FORA DO RADAR” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 12/03/2021

 Para quem não abre mão de tomar um bom vinho do Velho Mundo, que reúne 
classe e elegância não muito comuns em seus congêneres do Novo Mundo, sem 
pagar absurdos, o caminho é sair das regiões tradicionais.
 O crescente e consistente interesse por vinho que vem se verificando mundo 
afora desde o início da década de 1990 teve um salto significativo com a entrada 
de uma leva imensa de novos consumidores, trilha iniciada pelos japoneses, que 
foi seguida pelos “Tigres Asiáticos”, pelos países do Leste Europeu mais para a 
frente, notadamente a Rússia e depois a Polônia, até chegar, mais recentemente, aos 
chineses. A pouca tradição e cultura vinícola que caracteriza esses dois países, fez 
com que houvesse concentração em torno de rótulos de maior prestígio, em especial 
os celebrados châteaux de Bordeaux e vinícolas de peso da Borgonha e da Toscana, 
uma elite na qual se incluem tintos e brancos de algumas outras renomadas regiões 
europeias.
 Com produção limitada – a quantidade de garrafas produzida é consequência 
direta da área de vinhedos, que é inalterável –, os preços estão explodindo. Para 
quem não abre mão de tomar um bom vinho do Velho Mundo, que reúne classe 
e elegância não muito comuns em seus congêneres do Novo Mundo, sem pagar 
absurdos, o caminho é sair das regiões tradicionais, onde os custos são realmente 
elevados, e partir para denominações de origem menos conhecidas. Há uma série 
delas propondo vinhos notáveis, não alcançados (ainda) pela especulação que tomou 
conta da maioria das regiões mais famosas.
 Começando pela França, o país tem muitas opções, mas talvez a mais 
injustiçada seja a região sul, próxima ao Mediterrâneo. Embora ostentasse o “made 
in France” em uma época em que isso contava, a região sempre esteve longe de 
ter o mesmo apelo que Bordeaux, Borgonha e mesmo Rhône, este em particular, 
por ambos utilizarem as mesmas uvas, basicamente Grenache, Syrah, Mourvèdre, 
Carignan e Cinsault. É realmente uma questão de carregar uma imagem ruim.
 O Languedoc, assim como seu vizinho, o Roussillon,... Leia a reportagem 
completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-regioes-de-
vinhos-fora-do-radar.ghtml

“RECEITA HARMONIZADA: BOLINHO DE 
CARNE MEDIEVAL” -  MARCELO COPELLO

BACO - 14/03//2020

 Como os amigos devem imaginar, minha vida pessoal é fortemente pautada 
no vinho.
 O vinho influi em aonde vou nas férias, nos amigos que mais convivo ou 
converso. É o vinho que manda na hora da escolha do que vou comer ou na hora 
de improvisar receitas em casa. Este prato nasceu assim, temperando uma carne de 
forma que fosse ficar melhor um tinto com bastante madeira, que era o vinho da 
ocasião.
 Este prato consiste em bolinhos de carne, que chamei de “medieval” pelas 
especiarias utilizadas. Na Idade Média usavam estes temperos fortes, muitos vindos 
do Oriente, muitas vezes com o intuito de disfarçar aromas da carne em processo 
de apodrecimento (não tinham geladeira). Isso era comum na época, e as vezes até 
apreciado. A carne “faisandée” (do francês, em decomposição) ganhavam aromas, 
em um processo semelhante à maturação.
Ingredientes: 500gr de carne moída • azeite • 100gr de farinha de trigo • sal 
grosso moído na hora • especiarias (todas moídas na hora de preferência) pimenta 
do reino preta e branca, cravo da índia, canela, noz moscada, cominho, zimbro e 
estragão seco.   
Modo de preparo: Em uma tigela coloque a carne, o sal grosso, as especiarias a 
gosto e vá misturando com as mãos, acrescentando a farinha peneirada, para que 
fique leve e não embolote. Depois de bem misturado faça com as mãos bolinhos, em 
formato de mini-hamburgueres, e passe em uma chapa bem quente de modo que 
fiquem crocantes por fora e crus por dentro.
Vinho: sugiro um tinto encorpado com bastante madeira para acompanhar, como 
um Reserva ou Gran Reserva espanhol ou um shiraz australiano. 
Gostou do conteúdo? Compartilhe com um amigo que vai gostar!
 Ah, e se fizer a receita me diga como ficou!.. Leia a reportagem completa 
em: http://www.marcelocopello.com/post/receita-harmonizada-bolinho-de-
carne-medieval

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-regioes-de-vinhos-fora-do-radar.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-regioes-de-vinhos-fora-do-radar.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/receita-harmonizada-bolinho-de-carne-medieval
http://www.marcelocopello.com/post/receita-harmonizada-bolinho-de-carne-medieval
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“MEMÓRIA: O CRÍTICO QUE COLOCOU OS EUA NO MAPA MUNDIAL DO VINHO” - SUZANA BARELLI
NEOFEED - 14/03/2021

 O crítico inglês Steven Spurrier, morto no início de março, ficou famoso pelo evento conhecido como “O Julgamento de Paris”, em que vinhos da Califórnia venceram 
os grandes rótulos de Bordeaux em uma prova às cegas. Entenda a sua importância para a indústria do vinho.
 Os Estados Unidos são atualmente o quarto maior produtor de vinhos do mundo, atrás apenas da Espanha, da Itália e da França. Seus rótulos premium superam, 
facilmente, a barreira da centena de dólar. Para citar apenas dois exemplos, o ainda jovem Opus One 2017 custa US$ 420, no site da vinícola, e o Sine Qua Non Cumulus 
Vineyard, também de 2017, é cotado a US$ 435, na Vinfolio, loja da Califórnia.
 Por trás dessa valorização está o crítico inglês Steven Spurrier, que morreu em 9 de março, às vésperas de completar 80 anos. O Julgamento de Paris, como ficou 
conhecida a degustação que colocou os rótulos californianos a frente dos franceses, foi a primeira de uma série de ações pioneiras e ousadas de Spurrier no vinho.
 Em 1976, Spurrier tinha uma loja de vinhos em Paris, a Cave de la Madeleine e, ao lado, uma pioneira escola de vinhos, a Académie du Vin. Degustador irrequieto, 
ele percebia que os vinhos californianos estavam ganhando qualidade e complexidade, mas que poucos prestavam atenção a eles. Decidiu colocar esses vinhos a prova, 
comparando-os com os grandes Bordeaux.
 Para a prova às cegas (sem saber que rótulo corresponde a cada amostra), ele convidou degustadores experientes. Chamou também o jornalista George Taber, que 
tinha sido aluno da Académie du Vin, para assistir a prova. Em seu livro “O Julgamento de Paris”, Taber narra o clima do evento.
 Os degustadores franceses elogiavam algumas amostras, afirmando que com aquela qualidade, aquele finesse, só podiam ser franceses. Mas, quando os rótulos 
foram revelados, descobriu-se que os melhores elogios e as melhores notas, na verdade, foram dados para as amostras que correspondiam aos vinhos californianos.
 Não demorou para o resultado da degustação cruzar o Atlântico. Os produtores californianos, mesmo sem a internet atual, alardearem o feito para o mundo. A 
propósito, uma garrafa do Stag’s Leap SLV Cabernet Sauvignon 1973, o grande vencedor dessa degustação, é vendida atualmente por US$ 9,6 mil, na Wine Consigners, 
loja nos Estados Unidos, algo como R$ 53 mil no Brasil.
 Dirceu Vianna Júnior, o primeiro (e único) master of wine brasileiro, conta que uma vez perguntou a Spurrier qual de suas conquistas ele tinha mais orgulho. E ele 
respondeu: “O Julgamento de Paris”. “Ele disse que essa prova não apenas mudou o curso dos vinhos da Califórnia, como de toda a sua vida”, lembra Vianna.
 O mérito da prova, destaca o especialista, foi “mostrar que um bom vinho pode ser feito fora das regiões tradicionais europeias, e isso ajudou muitos países, não 
apenas os Estados Unidos, mas a China, o Chile, a Índia e, inclusive, o Brasil”, afirma Vianna Júnior.
 Mas Spurrier não ficou preso à fama do evento. Em sua carreira, ele foi conquistando espaço como educador, escritor e degustador, e fazendo amigos pela maneira 
respeitosa e descontraída que lidava com as pessoas. Era um gentleman.
 Veio ao Brasil duas ou três vezes, inclusive para um evento que comparava os espumantes brasileiros com os demais do Hemisfério Sul. Na ocasião, declarou que os 
brasileiros deveriam se orgulhar de seus espumantes.
 Em um artigo sobre os dez melhores Bordeaux que provou na vida, Spurrier cita o Château Mouton Rothschild 1959, que tomou no Brasil em uma degustação 
promovida pelo empresário Clélio Pinto de Almeida. A degustação privada aconteceu no Locanda dela Mimosa, em Petrópolis (RJ), com 61 safras de Mouton.
 Como escritor, Spurrier fez carreira na revista inglesa Decanter... Leia a reportagem completa em: https://neofeed.com.br/blog/home/memoria-o-critico-que-
colocou-os-eua-no-mapa-mundial-do-vinho/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/blog/home/memoria-o-critico-que-colocou-os-eua-no-mapa-mundial-do-vinho/
https://neofeed.com.br/blog/home/memoria-o-critico-que-colocou-os-eua-no-mapa-mundial-do-vinho/
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“AVENTURAS DO LESTE EUROPEU” - JANCIS ROBINSON
JR – 13/03/2021

 
 Quando solicitado a hospedar uma degustação de vinhos online como parte do próximo FT Weekend Digital Festival, não hesitei ao escolher um tema.
 Em setembro passado, escolhi os vinhos new-wave da Califórnia e queria continuar exibindo vinhos emocionantes que estão fora do caminho. Para a edição de 
primavera do Festival no próximo fim de semana, escolhi um tema menos caro: Europa Oriental.
 Ocorreu a revolução mais dramática nas vinhas e adegas desta vasta área e os resultados estão apenas a impressionar os compradores de vinho, profissionais e 
amadores, nos mercados de exportação. A campanha do presidente russo Gorbachev no final dos anos 1980 para impor a sobriedade à União Soviética teve um efeito 
enorme na produção de vinho. Não apenas em repúblicas produtoras de vinho soviéticas como Moldávia, Ucrânia, Geórgia e Armênia, mas em países que até então 
enviavam grandes quantidades de vinho para a URSS: particularmente Bulgária, Romênia, Hungria - e Chipre.
 Os monopólios estatais que supervisionavam a produção e os embarques para as cidades soviéticas se desintegraram. As vinícolas coletivas perderam seu principal 
cliente. Vinhedos em toda a Europa Oriental foram abandonados, muitas vezes sem nenhum dono óbvio. Como tantas coisas que surgiram por trás da Cortina de Ferro, a 
cena do vinho na década de 1990 era caótica. Mas, com o amanhecer de um novo século, a adesão à UE acenou sedutoramente, e houve um investimento considerável 
e muitas vezes bem considerado nesses países recém-independentes que vinham produzindo vinho - geralmente muito, muito melhor vinho do que o despachado para a 
URSS - há milênios. Os resultados empolgantes e, muitas vezes, caros, desses investimentos estão agora chegando ao oeste.
 Claro que cada país é diferente, com terroir e tradições muito distintos, e este mesmo artigo é um conceito de tentar cobrir um terreno tão variado. Mas se eu conseguir 
persuadir um bebedor de vinho em Chicago ou Coventry a não torcer o nariz para um vinho da Europa Oriental, então terá cumprido seu dever.
 O primeiro vinho que escolhi para minha degustação online foi da fronteira entre a Europa e a Ásia, uma mistura tintos de duas uvas locais da Armênia, um país que 
atualmente está disputando com a vizinha Geórgia para saber qual é o berço da vinificação. Eu incluí a mistura Areni Noir / Karmrahyut 2016 da Armenia Wine Company, 
da Yerevan Winemaker, em meus vinhos recomendados abaixo de £ 10 em outubro passado. Isso me levou ao seu importador, Tanners, comerciante de vinhos da família de 
Shropshire, que tem uma variedade mais aventureira de vinhos da Europa Oriental a preços acessíveis do que muitos, então demos a eles a tarefa de fornecer vinhos para 
a degustação do Festival.
 O diretor de vendas privadas da Tanners, Robert Boutflower, confessa que sofre de palpitações enquanto acompanha o progresso da última remessa deste vinho 
do limite mais distante do mapa europeu do vinho. No início de janeiro, ele enviou um e-mail com a notícia de que ‘Os armênios estão a caminho ... mas estão desde 
novembro’. Duas semanas depois: ‘Yerevan está“ en-route… ”’. Início de fevereiro: ‘o armênio Yerevan está atualmente” mudando de navio “na Turquia. Eles dizem que 
serão duas semanas do Mar Negro ‘. 17 de fevereiro: ‘agora está limpo a Turquia e deve chegar a Liverpool em 5 de março’. 25 de fevereiro: “após mais dois atrasos e uma 
nova parada para o Yerevan, o mais cedo que podemos conseguir agora é 15 de março - tarde demais”. (Todos os pedidos para minha degustação deveriam ser entregues 
até 9 de março para permitir a entrega no próximo fim de semana.)
 Estou triste por não poder compartilhar as qualidades muito especiais da uva Areni Noir da Armênia com os degustadores, mas abaixo eu recomendo um exemplo 
mais caro, mas extremamente inspirador, envelhecido em potes de barro karas tradicionais. Alberto Antonini, o enólogo consultor toscano do produtor armênio Zorah, 
descreve Areni como um cruzamento entre um Sangiovese toscano e um Pinot Noir da Borgonha.
 Para preencher o lugar do armênio errante, escolhi um Pinot Noir, por acaso, do hotspot de vinho tinto Villány da Hungria: um 2018 puro e perfumado dos produtores 
Csányi... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/eastern-european-adventures

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.jancisrobinson.com/articles/eastern-european-adventures
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“O VINHO PERDE SEU ESPÍRITO QUANDO O ÁLCOOL É REMOVIDO?” -  ÉRIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES – WINES – 11/03/2021

 
 Os vinhos não-alcoólicos preenchem a necessidade dos sóbrios e ocasionalmente abstinentes, e a nova geração de vinhos sem álcool é promissora. O vinho é difícil 
de imaginar sem o álcool. É parte integrante de sua textura, sabor, complexidade e, claro, o zumbido.
 No entanto, o interesse por vinhos sem álcool cresceu rapidamente nos últimos dois anos.
 De acordo com dados da Nielsen, as vendas no varejo de vinhos sem álcool nos Estados Unidos dispararam durante o ano encerrado em fevereiro. 20, aumentando 
34 por cento ao longo dessas 52 semanas após permanecer relativamente estável de 2016 a 2019. O aumento foi ainda mais pronunciado, 40 por cento, no último trimestre 
daquele ano, que incluiu Janeiro Seco, um mês de abstinência voluntária alimentado pelas redes sociais.
 As vendas anuais, no valor de cerca de US $ 36 milhões no ano passado, são apenas uma pequena fração de toda a categoria de vinhos, que viu mais de US $ 21 
bilhões naquele período. Apenas sete marcas de vinhos sem álcool tiveram mais de US $ 1 milhão em vendas, informou a Nielsen.
Isso não é muito em comparação com outras categorias de bebidas não alcoólicas, como cerveja e cidra, que oferecem uma seleção muito maior do que o vinho.
 Mesmo assim, o interesse cresceu rápido o suficiente no último ano para que alguns no comércio de vinhos agora o vejam como uma oportunidade empolgante.
 “É a categoria de crescimento mais rápido em nosso portfólio no momento”, disse Kevin Pike, proprietário da Schatzi Wines, uma pequena importadora e distribuidora 
em Milão, N.Y. “É 1.000 por cento e cresce a cada dia.”
 A Schatzi importa a série Eins-Zwei-Zero de vinhos sem álcool da Leitz, um excelente e inovador especialista em riesling na região de Rheingau, na Alemanha. Agora, 
está vendendo três variedades: um riesling, um riesling espumante e um rosé espumante. Os dois espumantes também vêm em latas de 250 mililitros, e Pike disse que 
espera adicionar um pinot noir sem álcool no próximo ano.
 As vendas da ImageRetail de vinhos sem álcool dispararam no ano passado. Outro importador, Victor O. Schwartz, da VOS Selections, traz o chardonnay espumante 
Noughty sem álcool da Thomson & Scott, um comerciante mais conhecido por vender o Skinny Prosecco. As garrafas são destinadas aos que se preocupam com a dieta, e 
Schwartz disse que a resposta aos vinhos tem sido ótima.
 “Eu mergulhei meu dedo do pé na água e fiquei surpreso com o quanto está acontecendo na zona sem álcool”, disse ele. “Já estou trabalhando na ampliação da 
categoria em meu portfólio. Meus clientes querem uma variedade, e em breve teremos um rosé espumante da Noughty neste verão.”
 No passado, o suco feito de uvas para vinho e embalado em garrafas de vinho era comercializado como uma alternativa ao vinho. Mas o suco de uva e os vinhos 
sem álcool não são a mesma coisa.... Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2021/03/11/dining/drinks/non-alcoholic-wine.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
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“OS MELHORES SACA-ROLHAS DE ACORDO COM OS PROFISSIONAIS DO VINHO” -  LETTIE TEAGUE
THE WALL STREET JOURNAL – 11/03/2021

 
  De volta, quando estávamos jantando na casa de outras pessoas, sempre que via meu anfitrião lutando com um saca-rolhas menos do que desejável, me sentia na 
obrigação de fornecer uma alternativa. Veja, por exemplo, meus amigos Tom e Sue: quando os conheci, eles estavam abrindo garrafas de vinho com um daqueles saca-
rolhas tipo borboleta de duas alavancas que rasgam as rolhas com a mesma frequência que as removem. Na próxima vez que nos encontramos, eu trouxe uma ferramenta 
muito melhor, o saca-rolhas do garçom Richartz. Mais ou menos uma década depois, Tom e Sue ainda o usam.
 Tenho pensado muito ultimamente sobre esta ferramenta essencial do vinho. Em casa, eu uso três saca-rolhas de garçom Laguiole diferentes, um dos quais tem o 
nome de Robert M. Parker, Jr. gravado na alavanca. (O crítico de vinhos me deu quando visitei sua casa em Maryland, anos atrás.) E embora esses saca-rolhas tenham 
infalivelmente e facilmente aberto centenas de garrafas, me perguntei se não deveria tentar uma nova. Talvez eu estivesse perdendo um dispositivo ainda melhor?
 Marilynn Gelfman Karp, uma colecionadora de saca-rolhas de classe mundial - também conhecida como helixófila - foi uma das minhas inspirações. Existem 700 
saca-rolhas na coleção Karp, a base para “Uncorked: A Corkscrew Collection” (Abbeville Press), com coautoria de Karp e Jeremy Franklin Brooke. Karp começou a colecionar 
em 1963, quando comprou um saca-rolhas de plástico barato no corredor de uma mercearia. A sua primeira ferramenta “séria” surgiu um ano depois, quando comprou um 
saca-rolhas Zig-Zag, um desenho francês da década de 1920 com uma moldura que se expande como uma sanfona para extrair a cortiça. “Isso despertou minha curiosidade, 
pois era tão bonito, mas tão complexo demais para um trabalho aparentemente simples”, escreveu ela por e-mail. “Foi o Rube Goldberg da remoção da cortiça.”
 Aprendi com o livro da Sra. Karp que a primeira patente do saca-rolhas foi concedida ao inglês Samuel Henshall em 1795, para um dispositivo que se parece muito 
com o saca-rolhas simples em forma de T de hoje. Fiquei surpreso ao descobrir que os saca-rolhas dobráveis eram produzidos já na década de 1880. A Sra. Karp possui 
muitos exemplos cobiçados, incluindo um em forma de sereia e outro cujas alavancas têm o formato de pernas, com meias de celuloide brancas e rosa e botas de aço.
 Eu me perguntei se a Sra. Karp, com tantos saca-rolhas para escolher, usa um diferente a cada vez ou tende a confiar em um único dispositivo? Ela me indicou a 
página 156 de seu livro, onde encontrei uma fotografia de sua ferramenta: o saca-rolhas de aço fundido niquelado inglês de 1898 que ela guarda no aparador da sala 
de jantar, uma engenhoca bonita e bastante substancial... Leia a reportagem completa em: https://www.wsj.com/articles/the-best-corkscrews-according-to-wine-
pros-11615489400

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
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FINAL DE ABRIL.2021 - VAMOS AO ... VALE DO SÃO FRANCISCO

 Atualmente a vitivinicultura no Vale do São Francisco conta com cerca de 400 hectares de vinhedos, que produzem aproximadamente de 4 milhões de 
litros de vinhos finos tranquilos e espumantes por ano. 
 O vinho do Vale do São Francisco representa 15% da produção nacional. O clima semiárido, com temperatura média anual de 26ºC e índice pluviométrico 
de 550m concentrado nos meses de janeiro a abril, permite a produção de uvas durante o ano todo, sendo possível colher entre duas e três safras anualmente. 
Nesta produção, 70% dos rótulos são espumantes, 29% são vinhos tintos e 1% são de vinhos brancos. 
 Roteiro Final e Valores em construção. 

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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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA - 20.SET A 05.OUT.2021

 2021 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.

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 
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

GOULAINE, UM CRU DE MUSCADET CRIADO SOB O FEITIÇO DO PÂNTANO
 A vinha de Goulaine, um Cru de Muscadet cru, está intimamente ligada ao pântano com o mesmo nome. Instalada nas encostas que circundam as águas, 
dá origem a vinhos fascinantes e ainda pouco conhecidos.
 Se as encostas do Sèvre e do Maine já produziam vinhas no século VI, foi no século XVIII que a região de Sèvre et Maine se especializou na produção de 
Muscadet. Os terroirs são então hierárquicos: distinguem-se as comunas, às vezes mesmo as fechadas.
 Então, as denominações comunais e a menção Grands crus da denominação Muscadet Grands crus Sèvre et Maine, em voga na década de 1920, foram 
abandonadas, antes do nascimento do AOC Muscadet Sèvre-et-Maine em 1936. A atualização do valor das safras comunais é, portanto, um renascimento de 
vinhos de terroirs históricos de Muscadet (três safras reconhecidas em 2011, quatro em 2019, três em processo de reconhecimento).
 Além disso, cabe ao Muscadet destacar-se pela sua imagem como um pequeno vinho de balcão. Uma imagem ligada à sua história mais recente quando, 
durante a segunda metade do século XX, o seu sucesso popular na França e na Grã-Bretanha levou à explosão da superfície da vinha para uma produção 
orientada para os volumes em detrimento qualidade… A produção de vinhos de primeira linha está a crescer hoje, incluindo a dos crus, mas está a abalar os 
hábitos de comercialização e, para a maioria das quintas, é uma lenta revolução.
UMA SAFRA PRECOCE - Localizado a noroeste de Sèvre-et-Maine, Goulaine é o vinho Muscadet mais extenso. A sua identidade está intimamente ligada aos 
pântanos Goulaine, o coração e a alma do território. A área desmoronada dos pântanos corresponde à borda do planalto de Mauges. Os rios que correm 
do planalto cortam essa borda, formando uma sucessão de colinas voltadas para a água. As vinhas Goulaine cru estão plantadas nos planaltos e encostas 
sobranceiras ao pântano, em paisagens abertas, ensolaradas e arejadas.
 Goulaine é a safra mais antiga. É também o mais temperado, o mais influenciado pelas águas. Ele está localizado na beira do pântano e perto do Loire, 
aberto às influências oceânicas. A suavidade do inverno é ainda mais acentuada. Os verões permanecem frescos, com chuvas limitadas. Uma frescura que 
preserva a acidez das uvas, garantia de equilíbrio. Bem como os precursores aromáticos que promovem a complexidade dos vinhos. Além disso, as águas do 
pântano (1.200 hectares no inverno) reduzem as amplitudes térmicas no outono / inverno e dia / noite.
 Os solos do Goulaine cru provêm de rochas metamórficas (micaxistos e gnaisse pouco alteradas mas suficientemente fraturadas para permitir a passagem 
das raízes das vinhas), intercaladas por veios de rochas básicas (anfibolito, serpentinite, eclogite, gabro) e massa de granito. São solos rasos a moderadamente 
profundos, arenosos, pedregosos, drenantes e relativamente inférteis, capazes de aquecer rapidamente. Às vezes são enriquecidos com argilas nos porões dos 
gabbros. E algumas encostas são cobertas por pedras (formações de argila arenosa com seixos de arenito).
 Os relevos mais marcados resultam da erosão das rochas mais duras, como o anfibolito e o veio de serpentinite que forma o emblemático Butte de la 
Roche, culminando a uma altitude de 47 metros (Le Loroux-Bottereau). A área classificada exclui os solos siltosos do planalto de Mauges (de uma altitude de 
75 metros) e os solos mais argilosos localizados no sudeste do território.
SELEÇÃO DE PARCELAS - À nossa frente, abaixo, os pântanos. À distância, o castelo de Goulaine, depois a cidade de Nantes. Estamos no Butte de la Roche, a 
uma altitude de quase 50 metros. “Nosso Goulaine cru vem dessas vinhas muito antigas plantadas em solo pedregoso e raso feito de serpentinito e anfibolito 
degradado em areia e silte”, descreve Vincent Pineau (Domaine Bonnet-Huteau).
 Solos que garantem a qualidade consistente das uvas independentemente da safra. São muito filtrantes e permitem eliminar o excesso de água, mas 
também garantem um abastecimento regular de água às vinhas em caso de seca, como em 2020. ”La Butte de la Roche é um local particularmente fascinante 
para o viticultor Pierre -Marie Luneau , que nunca para de explorar o terroir de Goulaine ... Leia mais em: https://www.larvf.com/goulaine-un-cru-du-
muscadet-sous-le-charme-du-marais,4721656.asp (Fonte – Revue du Vin de France - Sophie de Salettes – 14/03/2021).

A 60ª VENDA DOS VINHOS DO HOSPICES DE NUITS-SAINT-GEORGES ESPERA CONTINUAR COM SEU IMPULSO 
 Em plena revitalização, a venda dos vinhos do Hospices de Nuits, que comemora sua 60ª edição no domingo, 14 de março, pode contar com o dinamismo 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/goulaine-un-cru-du-muscadet-sous-le-charme-du-marais,4721656.asp
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dos produtores e provadores locais.
 Agora é a hora de transformar o teste. A venda do Hospices de Nuits soou em 2020 (8 de março) um novo começo. Voltando-se mais para o mercado 
internacional, para pessoas físicas, e organizando sua transmissão ao vivo pela internet,
 Um questionamento necessário depois de uma lamentável edição de 2019 que viu algumas peças não encontrarem comprador. Incompreensível numa 
época em que sua irmã mais velha de Beaune quebrou recorde após recorde.

 Para dar um impulso este ano - o leilão Hospices de Nuits terá lugar no dia 14 de março no Château du Clos de Vougeot - a instituição local pode contar 
com profissionais locais comprometidos com a sua causa. É o caso da casa Edouard Delaunay, também em plena revitalização, desde 2017.
 “Temos uma ligação histórica com essa venda. Na década de 1950, antes mesmo do leilão, às vezes comprávamos a safra inteira. A transação era então 
feita de comum acordo. ‘Além disso, uma coleção de safras antigas em nossas caves”, sublinha Laurent Delaunay, à frente da casa.
 De forma a apoiar a “democratização” das vendas (foi introduzida no ano passado a possibilidade de comprar apenas uma parte de um lote), a casa 
Delaunay oferece aos seus clientes o agrupamento das suas compras para não adquirirem apenas uma garrafa se assim o desejarem.
 O feedback é encorajador, segundo Laurent Delaunay: “São mais os profissionais estrangeiros que têm demonstrado interesse, mas também os franceses, 
os colecionadores”........ A garrafa de Lynch-Bages nunca foi aberta: ela ainda está em uma prateleira na sala de jantar Cazes... Leia mais em: https://www.
larvf.com/la-60e-vente-des-hospices-de-nuits-saint-georges-espere-poursuivre-sur-sa-lancee,4729532.asp (Fonte – Revue du Vin de France – 
Laurent Gotti – 11/03/2021).

COM O COVID, O SABOR PASSA PELO NARIZ DOS ENÓLOGOS
 Quase 38% dos profissionais do vinho que perderam o paladar ou o olfato devido ao Covid-19 foram impedidos de exercer sua profissão, de acordo com 
uma pesquisa publicada na quarta-feira pelo Sindicato dos Enólogos da França. As mulheres são ligeiramente mais propensas (54%) do que os homens (46%) 
a apresentar distorções olfativas.
 “Como pode um músico tocar sem violino?”, Questionou Didier Fages, presidente do Sindicato dos Enólogos da França, durante a apresentação por 
videoconferência deste estudo inédito. “É uma verdadeira desvantagem profissional, uma pena dupla”, disse Pierre-Louis Teissedre, vice-presidente do sindicato, 
lembrando que além de perderem os sentidos, os profissionais do vinho perdiam “o seu instrumento de trabalho”.
 O Sindicato dos Enólogos entrevistou 2.625 profissionais do vinho em 37 países, incluindo a França (73% dos participantes), mas também Itália, Suíça ou 
Chile, para a maioria dos enólogos, mas também produtores de vinho, sommeliers ou comerciantes de vinho.
 2,7% dos entrevistados contrataram a Covid-19. Entre eles, 68% perderam o olfato e 56% sofreram de alterações do paladar. 7% das pessoas afetadas por 
ageusia (perda do paladar) ou anosmia (perda do olfato) não apresentam sinais de recuperação olfativa ou gustativa no momento da publicação, um número 
“terrível” e “muito preocupante”, segundo Teissedre.
 As mulheres são ligeiramente mais propensas (54%) do que os homens (46%) a apresentar distorções olfativas. 67% deles afirmam que esses problemas 
de saúde impactam o trabalho, contra 33% dos homens.
 Afetada em janeiro, Sophie Pallas, gerente geral do sindicato, para quem “o nariz é um instrumento de decisão diária”, sentiu “apenas o álcool e a acidez” 
do vinho com uma “sensação de prazer amputado”. O vinho “já não cheirava a nada”, testemunha por sua vez Philippe Faure-Brac, presidente do Sindicato 
da Sommellerie Francesa. O melhor sommelier do mundo em 1992 lembra uma “sensação amadeirada” na boca, “limitada aos sabores básicos” por várias 
semanas.
 Com base nestes resultados, a União recomenda nomeadamente o reconhecimento da anosmia e da ageusia como doenças incapacitantes, a “vacinação 
prioritária dos profissionais do vinho” ou a consulta anual de um médico otorrinolaringologista a todos os enologistas. A pesquisa foi realizada entre maio e 
julho de 2020 por meio de questionário elaborado por médicos otorrinolaringologistas ... Leia mais em: https://www.larvf.com/avec-le-covid-le-gout-
passe-sous-le-nez-des-oenologues,4729523.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Equipe de Redação – 11/03/2021).
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