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3vinotíciasAgENDA:
DEgUSTAÇõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO

ABS-RIO-FLAMENgO
OS SURPREENDENTES VINHOS DOS 
VINHEDOS DE DUPLA PODA

16/10/2018 - 19:30

até a virada do século XX para o 
XXi, todos os viticultores brasileiros 
se submetiam às forças da natureza, 
manejando seus vinhedos no ciclo 
natural das videiras, e colhendo as uvas 
no verão. a partir do ano 2000, estudos 
acadêmicos foram comprovados, na 
prática, por viticultores do sudeste, 
manejando vinhedos de forma a colher 
frutos no inverno. Rogerio dardeau 
fará uma apresentação detalhada 
desse processo, numa degustação de 
rótulos que já se mostram consagrados 
como vinhos de inverno.

Valor Individual: R$148,00 (sócio)  
R$193,00 (não sócio). 
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

SãO PAULO

SBAV-SP
DEgUSTAÇãO DE VINHOS COM 
ADOLFO LONA

23/10/2018 - 20:00

no próximo dia 23 de outubro, a 
sbav-sP receberá o enólogo argentino 
adolfo Lona, proprietário da vinícola 
que leva seu nome, para uma 
degustação exclusiva para os amigos 
do vinho. Lona veio para o Brasil em 
1973 e em pouco tempo tornou-se 
referência no mundo da vitivinicultura 
nacional, principalmente no universo 
dos espumantes. desde 2006, o 
enólogo elabora seus próprios rótulos 
pelo método tradicional em sua adega 
na cidade de Garibaldi, no Rio Grande 
do sul.

Valor Individual: R$50,00 
(associados) e R$100,00 (não 
associados)
Inscrição: (11)3814-7905| vinho@
sbav-sp.com.br

ABS-SP
A FORÇA DO ALENTEJO

17/10/2018 - 20:00

Por muitos anos, o ditador oliveira 
salazar tentou transformar o alentejo 
no celeiro de Portugal, plantando 
grãos no lugar de vinhedos. a política 
não deu certo e ainda resultou na 
perda de vinhedos antigos e históricos 
na maior região vinícola portuguesa. 
Com a morte do ditador e, em 1974, o 
fim do regime que antes comandava, 
acelerou-se o replantio de vinhedos 
e a abertura de novas e modernas 
vinícolas. Como resultado, o alentejo 
é hoje fonte de tintos e brancos de 
excelente qualidade e preços em 
geral atraentes, ancorados tanto em 
tradicionais castas portuguesas como 
em variedades estrangeiras.

Valor Individual: R$100,00 
(associados) e R$90,00 (associados 
participantes)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENgO
TOUR DE FRANCE: NEM SÓ DE 
BORDEAUX E BORgONHA VIVE A 
FRANÇA

06, 13 E 27 DE NOVEMBRO - 19:30

de volta ao nosso calendário anual, 
o curso “Tour de France, nem só de 
Bordeaux e Borgonha vive a França” 
vai promover uma deliciosa viagem 
virtual a esse país encantador, famoso 
por sua romântica “Cidade luz” e por 
seus vinhos. em breve divulgaremos 
todo o cardápio e os preços, mas você 
já pode fazer sua reserva!

Informações: (21)2285-0497 
(21)2265-2157 e abs@abs-rio.com.br
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BELO HORIZONTE

DEgUSTAÇãO VINOTICIAS DE VINHOS TOP´S
nada melhor do que uma degustação única! Pelos seus vinhos, pelas regiões 
degustadas e pelas comparações propostas. a degustação será desenvolvida em 4 
tempos: Recepção com Grandes espumantes e Champagnes, Comparando Grandes 
Tintos Velho Mundo, Comparando Grandes Tintos novo Mundo e para não esquecer, 
um grande Vinho de sobremesa!

LIMITADO A 10 VAgAS
Informações: (31) 98839-3341 Márcio oliveira

- Save the Date -
22/10/2018 - 20:00

vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS
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BELO HORIZONTE

DEgUSTAÇãO PREM1UM WINES

Márcio oliveira, editor da Vinotícias, conduzirá mais uma degustação na sede da 
PReM1UM, em Belo Horizonte, ocasião em que os participantes terão a oportunidade 
de provar rótulos exclusivos.

Local: sede da PReM1UM - endereço: Rua Professor estevão Pinto, 351, serra.

Informações: (31) 3282-1588 com Yasmina, (31) 99122-6170 com norah ou (31) 
99112-7512 com Pollyana. 

VAgAS LIMITADAS A 10 PARTICIPANTES.

- Save the Date -
24/10/2018 - 20:00
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BELO HORIZONTE

CONVIVIUM TOSCANINI
26/10/2018 - 20:00

nada melhor do que realizar mais um dos nossos encontros de 2018, com novos e 
antigos amigos e compartilhar uma taça de vinho e uma boa conversa no Convivium 
Toscanini, com um buffet preparado especialmente para o evento!
Entradas: - Mesa de pães e antepastos – Buffet i Bolinho de Bacalhau – Volante i Barquete 
de salmão
Buffet: - alligot i Filé Grelhado i salada de Folhas i Frango Grelhado ao Molho de 
Laranja.
Sobremesa: -Mousse de Castella – Buffet i Creme de abacaxi – Buffet.

Local: TOSCANINI – Rua arturo Toscanini, n.º 61 – santo antônio.

VALOR: R$100,00 (taxa de serviço inclusa)

Inscrições com Marcio Oliveira – WhatsApp: 98839-3341 ou pelo Email: 
molivierbh@gmail.

TRAgA SEU VINHO COM O TEMA DE “CELEBRANDO A PRIMAVERA COM VINHOS” 
PARA COMPARTILHAR COM OS AMIgOS. – 1 gF POR PARTICIPANTE. SUgESTãO 
DO VALOR MÍNIMO DO VINHO: R$ 70,00.
IMPORTANTE: ESTE EVENTO SERÁ REALIZADO SE HOUVEREM PELO MENOS 20 
INSCRIÇõES. PAgAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO OU CARTãO DE DÉBITO.
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gARZON SAUVIgNON BLANC 2018 – MALDONADO - URUgUAI.

 Bodega localizada próximo a vários pontos turísticos uruguaios, como Punta del Leste e La Barra, a Garzon é a 
combinação perfeita entre história e futuro. Com grande influência da brisa do oceano atlântico (a apenas 18 Km de 
distância), os pequenos vinhedos, com menos de um hectare cada, revelam toda a expressão de seus microclimas. Para a 
vinícola os grandes vinhos do mundo são elaborados onde a variedade de uva tem as melhores condições, tais como em 
Garzon, onde seus vinhos representam esta perfeita integração.  
 a Bodega Garzón no Uruguai é um projeto milionário e ambicioso do mundo do vinho. a vinícola é de proprietários 
argentinos bilionários do ramo do petróleo, a família Bulgheroni. em Mendoza, a mesma família também é dona das 
bodegas Vistalba e argento. o complexo da Garzón no Uruguai (chamado de agroland) chama a atenção de turistas do 
mundo inteiro. Quem visita Punta del este (a mais de 70 km da bodega) e é apaixonado por vinhos normalmente inclui um 
visita, tour e/ou almoço na vinícola Garzón no seu roteiro.
 amêndoas e castanhas foram a primeira produção da agroland que logo ficou famosa pelos azeites, premiado como 
o melhor azeite do mundo fora da europa (pela organização internacional World’s Best olive oil). Foi apenas em 2008 que 
as primeiras videiras foram plantadas, descobrindo-se a vocação do terroir para uvas, além das oliveiras. Foi o renomado 
italiano alberto antonini, que presta assessoria enológica à vinícola, que desembarcou por lá em 2007 para avaliar o terroir 
e sugeriu um teste. dai para frente, seus vinhos tem se mostrado de excepcional qualidade.

Notas de Degustação: cor amarelo palha com reflexos esverdeados, mostrando a jovialidade da safra. aromas de frutas brancas frescas (pêras, pêssego 
branco), frutas cítricas e notas herbáceas e florais. no paladar é leve, fresco, com ótima acidez e equilíbrio. Fim de boca muito agradável, realçando a acidez, 
frutas cítricas e toques minerais.
guarda: Já pode ser bebido, mas como um grande vinho, irá evoluir muito bem pelos próximos 5 anos.  
Notas de Harmonização: entradas leves como saladas, queijos de cabra, preparações da cozinha japonesa, como sushi e sashimi, além de pratos a base de 
peixes com molhos cítricos.
Temperatura de Serviço: 7 a 8ºC.
Onde comprar: em BH: HIPPER FRIOS - Feira dos Produtores - av. Cristiano Machado, 1950 - Cidade nova – Tel.: (31) 3484-5357 i delikatessen - Rua 
alberto Cintra, 32 - Cidade nova. Telefone: (31) 3466-1693 – (31) 9731-1324.

 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! os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

www.premiumwines.com.br/
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QUINTA DO VALLADO PORTO TAWNY RESERVA – DOURO – PORTUgAL

 a Quinta do Vallado, construída em 1716, é uma das Quintas mais antigas e famosas do Vale do douro. Pertenceu 
à lendária dona antónia adelaide Ferreira e mantém-se até hoje na posse dos seus descendentes. situa-se nas margens 
do Rio Corgo, um afluente do Rio douro, mesmo junto à foz, perto da localidade de Peso da Régua.  durante cerca de 
200 anos a Quinta do Vallado teve como principal atividade a produção de vinhos do Porto, comercializados posteriormente 
pela Casa Ferreira (que pertencia à Família). depois de dona antónia adelaide Ferreira, foram o seu bisneto - Jorge Viterbo 
Ferreira, e trisneto - Jorge Cabral Ferreira, os responsáveis pelo grande desenvolvimento e crescimento da Quinta. os 
enólogos são Francisco olazabal & Francisco Ferreira.
 o Vinho do Porto Reserva é produzido a partir de uvas selecionadas de grande qualidade, e tanto pode ser branco 
como tinto. em geral, ficam sete anos em maturação dentro da madeira, sendo depois engarrafados. estes vinhos devem 
ser tratados da mesma forma que os standard, isto é, não envelhecem dentro da garrafa (por isso, esta deve ser mantida 
sempre na vertical) e após a sua abertura podem ser consumidos num prazo não superior a seis meses. os Reservas têm 
a particularidade de poderem ser bebidos quer como aperitivo quer como vinho de sobremesa. Caso escolha beber antes 
das refeições, aconselha-se a que se sirva fresco, mesmo tratando-se de um reserva tinto.
 dentro dos Reserva distinguem-se os Reserva Tawny, que apresentam uma cor tinta aloirada, com os aromas de frutos 
secos, torrefação e madeira, resultantes do estágio mínimo obrigatório de sete anos em madeira, a complementarem-se 
com alguns aromas remanescentes de fruta fresca. na boca, já é notória a macieza característica dos vinhos envelhecidos 
em casco. são os mais raros, somando dá menos de 1% no mercado.

Notas de Degustação: cor âmbar viva e brilhante, com aromas que combinam frutas negras e vermelhas (ameixas e cerejas) com frutos secos e especiarias.  
na boca apresenta-se rico, fresco e com um final longo e explosivo. ataque delicioso, rico e aveludado, com bastante frescura. o final é muito persistente e 
complexo. Mistura de várias castas a partir de Vinhas Velhas (Tinta Roriz, Tinta amarela, Touriga Franca e Touriga nacional, entre outras). o vinho estagiou em 
tonéis, balseiros e cascos de carvalho.
guarda: Já pode ser bebido, mas como um grande vinho, irá evoluir muito bem pelos próximos anos.    
Notas de Harmonização: frutas secas, como damasco, figo e tâmara, além de queijos azuis e de meia cura; e ainda castanhas, amêndoas, avelâs e nozes. 
ou melhor do que isso, com um crumble de maçã com gelado de baunilha.
Temperatura de Serviço: 10 a 14ºC.
Onde comprar: em BH: ADEgA CB – Rua do ouro, 548 – serra - Tel.: (31) 2515-9977.

www.premiumwines.com.br/
adegacb.com.br/
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 a alsácia é sem dúvida uma região diferenciada na França. a descrição de sua arquitetura, em grande parte repleta de casinhas em “enxaimel*”, sua 
gastronomia e vinhos lembra muito mais a alemanha. situada entre as margens do rio Reno, a leste, que delimita hoje a fronteira franco-alemã, e a cordilheira 
de Vosges, a oeste, a alsácia tem uma história conturbada, pontilhada de guerras e conflitos, o que fez com que fosse considerada, por várias vezes e de forma 
alternada, território alemão e francês.
 a história nos fala que entre os anos 962 e 1648 a região fazia parte do sacro império Romano-Germânico, que a cedeu para a França, pelo Tratado de 
Westfália, a parte sul de seu território. Pouco mais tarde, em 1681, a parte setentrional, onde se situa estrasburgo, foi também anexada ao território francês, e 
desta forma, durante um longo período (até 1871), a alsácia juntamente com a Lorena, foram partes integrantes da França.
 Quando a França, em 1871, perdeu a guerra contra o império alemão, a região voltou ao domínio teutônico, só voltando a ser território francês em 1919, 
com a vitória dos aliados na i Guerra Mundial, pelo Tratado de Versalhes. 
 a alsácia permaneceria francesa até 1940, quando as forças do iii Reich invadiram a região e a anexaram. a retomada francesa viria em 1945, com a 
derrota alemã. Hoje a alsácia é uma de suas regiões mais ricas e de extrema importância política e econômica, lembrando que se situa em estrasburgo a sede 
do Parlamento europeu. 
 a alsácia possui desta forma uma forte identidade cultural, às vezes francesa, às vezes alemã, o que torna a visita a essa belíssima região, arduamente 
reconstruída depois da destruição da segunda Grande Guerra, uma experiência extremamente rica, curiosa, e porque não dizer “imperdível”.
 os vinhedos alsacianos se estendem por uma estreita faixa de cerca de 170 km de cumprimento, que vai desde a cidade de Marlenheim, perto de 
estrasburgo, até a cidade de Than, mais ao sul, próxima à fronteira com a suíça. Com isto, a alsácia é certamente uma das regiões com a maior diversidade 
geológica da França. Trata-se de um verdadeiro e impressionante mosaico de “terroirs”, que vai do granito ao calcário, passando pela argila, xisto, areia e 
greda. essa grande variedade de solos e sub-solos, que ocupa uma superfície de 15.500 hectares, é propícia ao desenvolvimento de um grande número de 
castas e confere aos vinhos da região uma personalidade única, ao mesmo tempo singular e complexa.
 a alsácia é uma região de grandes brancos, todos muito característicos, que não encontram paralelo em nenhuma outra região do mundo. Resumidamente, 
as castas principais são a fantástica Riesling, a exótica Gewürztraminer, a Pinot Gris e a Pinot Blanc, todas adquirindo aqui um caráter único e especial. são 
vinhos que podem ser muito finos, complexos e de grande classe. os mais simples são refrescantes e saborosos, combinando muito bem com peixes e frutos 
do mar. a região também produz bons Pinot noir e, no caso de alguns produtores, fantásticos vinhos de sobremesa, além do reputado espumante Crémant 
d´alsace.
 a variedade de microclimas e solos que se encontra pela região é enorme, o que possibilita ao “vigneron” alsaciano adaptar da maneira mais sábia as 
uvas regionais aos terrenos mais adequados. o peso do conceito de terroir é aqui levado tão a sério quanto na Borgonha.
 o plantio de diferentes castas ao mesmo tempo e no mesmo vinhedo é aceita em algumas parcelas de vinhas, bem como a fermentação das variedades 
juntas. nos grands crus altenberg de Bergheim e Kaefferkopf as uvas são plantadas, colhidas e vinificadas juntas. É a chamada “cofermentação” tão defendida 
por produtores como Marcel deiss.

A CLASSIFICAÇãO DOS VINHOS DA ALSÁCIA -  atualmente, os vinhos tranquilos da alsácia dividem-se oficialmente em dois níveis: existe a “appellation 
alsace Protégée” (alsace aoP), que produz cerca de 95% dos vinhos com indicação Geográfica feitos nessa região.
 os 5% restantes são produzidos com uvas dos melhores vinhedos e vendidos sob a denominação “appellation alsace Grand Cru Protégée”.
 Parece simples, mas as coisas ficam levemente confusas se você leva em conta que o primeiro nível (alsace aoP) abrange, na verdade, três subcategorias: 
1) o vinho geral da alsácia; 2) vinhos com denominação geográfica complementar e 3) vinhos lieux-dits (vinhos de climats, pequenas regiões geográficas).

ALSÁCIA, UM MOSAICO DE TERROIRS 
EXCEPCIONAIS NA FRANÇA

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIgO
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 a indicação regional alsace aoC/aoP foi criada em 1945 e abrange mais de cem vilarejos nos departamentos (estados franceses) do Bas-Rhin e do Haut-
Rhin. Ligados à tradição alemã, os vinhos ostentam no rótulo o tipo de uva com que são feitos, quando são monovarietais (100% da mesma uva, a maioria dos 
casos). Quando se utiliza uma mistura de várias cepas, o nome “edelzwicker” aparece no rótulo.

São três as categorias dos vinhos: 
 AOP ALSACE – 12.000 ha de vinhedos – a denominação mais comum. abrange a maior parte dos vinhedos.
 AOP ALSACE gRAND CRU – 500 ha de vinhedos – esta denominação só pode ser utilizada por 4 castas: Riesling, Gewürztraminer, Muscat e Pinot Gris. 
o terroir (tipo de solo, inclinação do terreno e exposição ao sol) desempenha aqui fator preponderante. Leva-se em conta também o rendimento por hectare e 
o grau de açúcar das uvas. são 50 os vinhedos Grand Cru da alsácia e devem ser mencionados nos rótulos.
 AOP CRÉMANT D´ALSACE – os vinhos espumantes da região, que gozam de grande prestígio, pertencem a esta categoria. são elaborados pelo Método 
Tradicional como o champanhe (segunda fermentação na garrafa), e são brancos na sua maioria. Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris, Pinot noir e, raramente, a 
Chardonnay, são as uvas utilizadas. os rosés são feitos exclusivamente com a uva Pinot noir.

ESTILO DOS VINHOS - os vinhos na alsácia são, quase sempre, monocastas. as principais uvas autorizadas para os brancos são Riesling, Gerwurztraminer, 
Pinot Gris e Muscat. Chamadas de “castas nobres”, são praticamente as únicas autorizadas para a elaboração dos “Grands Crus”, com exceção do altenberg 
de Bergheim e Kaefferkopf, em que se pratica a plantação conjunta de diferentes castas. outra exceção à regra, a uva sylvaner é autorizada para o Grand Cru 
Zotzenberg. Para as denominações genéricas, aoC alsace ou aoC Vin d’alsace, também valem as castas Chasselas, savagnin Rose, Pinot Blanc e sylvaner. 
Para os tintos, a única uva autorizada é o Pinot noir.
 duas grandes escolas de produção de vinho atuam na região. de um lado, os defensores dos brancos secos e minerais, como os Rieslings de grande 
guarda elaborados pelo domaine Trimbach que conduz seu processo de vinificação de modo a garantir que seus produtos sejam secos. do outro, os que 
preferem adiar a data da colheita, para obter uvas com alto grau de maturidade que, depois de fermentadas, resultarão em vinhos com um certo grau de 
“volume”, “gordura” ou “sucrosidade”. nessa linha, se situam os excelentes Zind-Humbrecht e Marcel deiss, por exemplo, que referem deixar a natureza ditar 
como será o vinho obtido a cada safra.
 Com a introdução massificada nas décadas de 70 e 80 do século passado do aço inox, do frio, da tecnologia de prensagem das massas e dos sistemas de 
clarificação dos mostos, verificou-se um aumento da qualidade dos vinhos brancos mesmo em regiões altamente produtivas e que não dispunham de condições 
naturais para produzir vinhos de qualidade. no entanto, os vinhos brancos tornaram-se excessivamente tecnológicos, demasiado efémeros e sem identidade. 
durante estes tempos de massificação, apenas a Borgonha, o Loire, a alsácia e os vales do Reno, Mosel e nahe se mantiveram fiéis à intemporalidade dos seus 
vinhos brancos.
 Terá sido esta falta de identidade, aliada às descobertas científicas que relacionam o consumo de vinho tinto com a saúde do coração, que conduziram a 
um decréscimo acentuado do consumo de vinho branco no final da década de 80 do século passado.
 durante a década de 90 foi possível responder a algumas questões sobre a contribuição do método de maturação utilizado nos vinhos de Borgonha para 
a qualidade final dos vinhos brancos, qualidade essa que resulta da interação entre as leveduras das borras totais, os constituintes do vinho e os constituintes 
da madeira. ao terminar a fermentação alcoólica, com o esgotamento dos açucares, as leveduras deixam de ter um substrato que as alimente e a partir do qual 
se multipliquem, acabando por morrer. Mas esta morte não é uma tragédia - muito pelo contrário, é uma última dádiva que o vinho branco agradece. 
 a questão do açúcar residual nos vinhos alsacianos é bastante complexa e é, em parte, responsável pela imagem, por vezes negativa, que parte do 
público tem dos vinhos da região. se, de fato, nos vinhos técnicos, produzidos em escala industrial, o açúcar é usado para mascarar os defeitos de um mosto 
desequilibrado, nos vinhos de “terroir”, feitos por produtores rigorosos, a sucrosidade se revela como uma tipicidade das mais interessantes. Um vinho 
desequilibrado com pouco açúcar residual nos dará a sensação de ser muito mais “doce” do que um vinho equilibrado, com níveis mais altos de açúcar.

OS ESTILOS E OS TERROIRS DA ALSÁCIA -  na alsácia, talvez mais do que em qualquer outra região francesa, os vinhos revelam muito mais a identidade 
do terroir de onde vêm do que simplesmente as características de uma determinada variedade de uva.
 os brancos alsacianos variam, então, muito em função do estilo de cada produtor, da geologia do “terroir” e das castas utilizadas. Um branco a base 
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de Riesling apresenta, geralmente, mais corpo e profundidade, maior tensão e acidez   do que um Muscat, por exemplo, de perfil mais simples e frutado.  os 
Gerzwustraminer são geralmente redondos, aromáticos, com notas florais e de frutas maduras. Um Pinot Gris será mais generoso, com nuances defumadas e 
tostadas.

PRODUTORES E VINHOS DE DESTAQUE:
DOMAINE PAUL BLANCk – em Kientzheim. a recepção é muito cordial de Philippe Blanck, um homenzarrão de dois metros de altura, grande também na 
simpatia. Tem como sócio seu primo Fréderic nesta pequena vinícola que tem 1/3 de seus vinhedos na categoria Grand Cru.
DOMAINE TRIMBACH – em Ribeauvillé. situado em Ribeauvillé, bem próxima de Colmar e Bregheim, esta pequena cidade rivaliza com Riquewhir em termos 
de beleza. a produção de vinho nessa tradicional família remonta a 1628! instalada em um belo prédio bem na entrada da cidade, é um dos nomes mais 
respeitados da alsácia e tem uma produção expressiva.
DOMAINE DOPFF-AU-MOULIN – em Riquewhir. o forte aqui são os espumantes, que representa a maior parte da produção. a tradição remonta ao avô 
do atual proprietário, que morou em Champagne. o simpático presidente Pierre-etienne dopff. Foi o introdutor dos vinhos espumantes na região. a casa foi 
fundada em 1574.
HUgEL & Fils – em Riquewhir. Um dos maiores nomes da alsácia, de grande prestígio internacional. a casa foi fundada em 1639 e a sede (também do século 
XVi), muito bem preservada, fica no centro da encantadora cidade de Riquewhir.
MAISON MARCEL DEISS – em Bergheim. Uma casa com uma filosofia revolucionária que produz grandes vinhos. Utiliza processos biodinâmicos e dá prioridade 
absoluta ao conceito de terroir. apesar de produzir ótimos monovarietais, tradicionais da região, vem se dedicando à produção de vinhos que mesclam várias 
uvas plantadas num mesmo vinhedo (e colhidas na mesma época!). Vinhos instigantes e excelentes.
 Brancos e tintos da alsácia podem ser excelentes opções para nossas taças. não deixe de prová-los! saúde !!! (material escrito baseado em visita à região 
e vários artigos da internet).
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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

“UMA SEMANA PARA BEBER SÓ JEREZ” - POR JORgE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 12/10/2018

 entendo que há apenas duas bebidas apropriadas para servir antes de uma refeição, espumante (seco) e Jerez. ambas têm a propriedade de limpar e 
preparar as papilas para o que vem pela frente, podendo seguir com o primeiro prato e eventualmente com os seguintes. Começar com um espumante brut 
(ou extra-brut) já não é novidade e o aumento generalizado do consumo mostra que o gênero deixou de ser associado apenas a comemorações. o Jerez, por 
outro lado, não tem tanta demanda nem o mesmo apelo, mas vem saindo da fase de letargia em que se encontrava nas últimas décadas e recuperando parte 
do glamour que chegou a ter no passado...

Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5916223/uma-semana-para-beber-so-jerez#

Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores de vinhos do país e colunista do jornal Valor econômico. escreve também para a Revista Prazeres da Mesa.

SELEÇãO DE ARTIgOS

https://www.valor.com.br/cultura/5916223/uma-semana-para-beber-so-jerez%23
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“COLHEITA DE 2018: PROVAVELMENTE A MELHOR DESTE SÉCULO”- POR PEDRO gARCIAS
FUgAS - 13/10/2018

 após o inverno, já se saberá com mais certeza se a colheita de 2018 é, como tudo indica, realmente fabulosa. a única verdade inquestionável que já se pode avançar 
é que as castas que melhor resistiram aos fenómenos climatéricos deste ano e ao míldio foram as castas tradicionais. 
 se em Portugal existisse a tradição das vendas de vinhos en primeur (ainda antes de serem engarrafados e chegarem ao mercado), valia a pena fazer já algumas 
compras de vinhos da colheita de 2018. em algumas regiões ainda se vindima, mas do que se conhece pode afirmar-se com segurança que o ano de 2018 vai ter um lugar 
reservado na galeria das colheitas antológicas em Portugal. sobretudo nos tintos. Com alguma probabilidade, poderá ser mesmo a melhor deste século — e nestes 18 anos 
já houve várias colheitas extraordinárias.
 Falo de qualidade. em quantidade, foi menor. Houve muitos problemas um pouco por todo o país, como queda de granizo, ataques severos de míldio e escaldão. no 
início de agosto, quando as temperaturas se aproximaram dos 50 graus durante alguns dias, o cenário era quase catastrófico. as uvas mais expostas cozeram e secaram e o 
que se começou a ver em muitas vinhas — cachos ressequidos ao pendurão — fez aumentar ainda mais o ambiente depressivo que se havia instalado com as trovoadas da 
Primavera e o avanço do míldio. Mas, curiosa ironia, a vaga de calor dos primeiros dias de agosto acabou por ter algo de providencial, porque permitiu estancar o míldio (a 
partir de certa temperatura, a doença deixa de progredir) e poupar os viticultores a mais tratamentos fitossanitários.
 ao contrário do oídio, o míldio não afecta a qualidade do vinho, apenas influi na quantidade. depois de atacadas, as uvas ou não nascem ou secam. ora, menos 
uvas é quase sempre sinónimo de maior qualidade. no douro, o povo diz que “ano de míldio é ano vintage”. Claro que ano “vintage” para uns é ano horribilis para outros, 
sobretudo para aqueles que dependem da venda de uvas. Houve gente que perdeu quase tudo nesta colheita. esses, e foram muitos, não terão boas recordações de 2018, 
nem merecem que se fale em vindima gloriosa. seria gloriosa se fosse genericamente muito produtiva e de grande qualidade.
 Vindimas dessas acontecem muito raramente. e, com as alterações climáticas, a probabilidade de acontecerem é, em boa verdade, mais diminuta. Há cada vez mais 
fenómenos climáticos extremos e os ciclos da vinha tornaram-se mais imprevisíveis.
 neste ano agrícola, o inverno foi frio e seco, o que é sempre bom para a necessária dormência da vinha. Mas foi também pouco chuvoso (68% abaixo do valor 
médio). no final da estação, 84% do território nacional estava em seca severa e extrema. na colheita de 2017, as vinhas já chegaram ao final do seu ciclo em completo 
stress hídrico. Uma Primavera pouco chuvosa e um Verão novamente seco e seria uma tragédia. a videira, apesar de muito resistente, também tem os seus limites. Mas a 
Primavera prolongou o frio do inverno e trouxe muita chuva (e muito míldio, como já foi dito). Foi a terceira Primavera mais chuvosa desde 1931. encheram-se as barragens 
e as terras de água e o frio foi atrasando a rebentação da vinha. em 2017, quando chegámos a agosto, as uvas estavam prontas a vindimar, apanhando toda a gente de 
surpresa. este ano, o Verão chegou tarde e a maturação foi-se alongando no tempo certo, arrastando o grosso da vindima para setembro e outubro, como antigamente. a 
partir de setembro, a amplitude térmica também foi aumentando (dias quentes e noites mais frescas) e o fim da maturação decorreu nas condições ideais, com tempo seco.
 Foi uma vindima sem chuva e isso é sempre um factor determinante na qualidade da produção. Mas o que verdadeiramente distingue a colheita de 2018 é o 
extraordinário equilíbrio dos vinhos. no douro, por exemplo, as uvas chegaram perfeitas à adega, sãs e com um equilíbrio pouco comum em termos de acidez e álcool 
provável. “em tintos, é uma vindima muitíssima boa, das mais equilibradas que tenho visto. Tanto para doC douro como para Porto. nos brancos, é uma colheita boa, não 
extraordinária”, assegura Luís sottomayor, o director de enologia da Casa Ferreirinha...Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/10/13/fugas/opiniao/colheita-de-
2018-provavelmente-a-melhor-deste-seculo-1846709

Pedro Garcias é jornalista com pós-graduação em Cultura Portuguesa, escreve semanalmente sobre vinhos no suplemento Fugas Público, jornal a que está ligado desde a 
sua fundação, em 1990. É também produtor de vinho e azeite no concelho de Vila nova de Foz Côa, na sub-região do douro superior. (Fonte: http://fugas.publico.pt).

https://www.publico.pt/2018/10/13/fugas/opiniao/colheita-de-2018-provavelmente-a-melhor-deste-seculo-1846709
https://www.publico.pt/2018/10/13/fugas/opiniao/colheita-de-2018-provavelmente-a-melhor-deste-seculo-1846709
http://fugas.publico.pt
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“QUANTO MAIS VELHO MELHOR? PEQUENA PROBABILIDADE!” - POR RODRIgO FONSECA
REVISTA ENCONTRO - O MUNDO DO VINHO - 05/2018

 o vinho, em garrafas de vidro com vedação de cortiça, somente se popularizou no século XVii. Minimizando a influência de oxigênio, foi possível guardar e apreciar a 
bebida anos após a produção. até então raríssimos vinhos envelheciam bem, em geral aqueles com alto teor de açúcar, elaborados com uvas passificadas. Mas vale a pena 
guardar vinhos por muitos anos? e quais? 
 Cerca de 90%, ou até mais, dos vinhos hoje produzidos podem (devem) ser consumidos entre o engarrafamento e três a cinco anos de vida. Métodos de produção 
modernos permitem elaborar vinhos prontos para consumo, com aromas e sabores vivazes e frutados, bom frescor e taninos já macios. entretanto, os 10% restantes de 
brancos e, principalmente, tintos evoluem na garrafa se guardados por períodos de 5 a 40 anos, ou até mais. a parcela é pequena, mas muito importante, porque são 
esses vinhos que dão prestígio às suas regiões, e indiretamente valorizam todos os outros vinhos ali produzidos. Qualquer vinho, porém, começa sua vida após o término da 
fermentação, quando começa também a envelhecer. 
 os de consumo imediato são engarrafados após a estabilização, ou após passar breve tempo em recipientes de madeira. sua evolução se dá na garrafa, através de 
reações químicas e pela absorção de mínimas quantidades de oxigênio contido na garrafa e infiltrado através da vedação. Pode-se dizer que melhoram durante um curto 
período, e logo começam a decair. 
 os vinhos de guarda, por outro lado, são elaborados visando à evolução por muitos anos e à permanência num patamar ótimo por longo período, antes do declínio. 
a evolução compreende, entre outras transformações, a mudança do aroma para bouquet (aroma complexo, com muitas sutilezas, e grande fineza, que contrasta com o 
frutado dos vinhos mais simples), um melhor equilíbrio e integração entre seus principais elementos (concentração, acidez, textura, álcool e madeira, se utilizada), e mesmo 
maior persistência. os tintos ainda se beneficiam do amaciamento dos taninos, que podem se tornar sedosos nos grandes vinhos. Com a guarda, a cor evolui e resíduos 
podem se formar. 
 Para ter potencial de evolução são necessárias algumas características, como amadurecimento (quase) perfeito das uvas e rendimentos (t/hectare) reduzidos. Tais uvas 
resultarão em vinhos com grande concentração de compostos formadores de aromas e sabores, taninos maduros (nos tintos), compostos fenólicos e várias outras substâncias. 
se os vinhos passarem por barricas de carvalho francês ou americano, receberão substâncias que enriquecem sua gama de aromas e sabores, enquanto a micro-oxigenação 
através da madeira dá início a transformações físíco-químícas importantes, que continuarão após o engarrafamento. 
 estas dependem, entre outros fatores, do pH, da acidez total, da quantidade de oxigênio dissolvido quando do engarrafamento, do oxigênio absorvido durante o 
envelhecimento, da quantidade de so2 presente, dos tratamentos de clarificação e filtração pré-engarrafamento e da temperatura de arrnazenamento. as reações envolvem 
polimerizações de compostos fenólicos, hidrólise dos precursores de aromas e sabores, esterificações e a oxi-dação de constituintes. Como as reações ocorrem continuamente, 
o vinho terá ‘gostos’ diferentes ao longo dos anos. o formato da garrafa também influencia, sendo o processo de evolução mais lento em grandes formatos, como Magnum 
(1.500 ml). 
 algumas variedades são mais propícias a envelhecimento, como as brancas Chenin Blanc e Riesling, e as tintas Cabernet sauvignon, syrah, nebbiolo, Baga, Tempranillo, 
Tannat e aglianico. Vinhos à base de Chardonnay, Pinot noir, Merlot e sangiovese, bem como espumantes têm potencial de envelhecimento um pouco menor. Vinhos doces, 
botritisados ou não, fortificados ou não, também ganham com o envelhecimento. 
 Finalmente, é bom lembrar que envelhecer vinhos tem custo alto para o produtor e para o consumidor, aumenta o risco de perda, e é essencial fazê-ia em temperatura 
adequada. a valorização também é um risco, bem-vindo!

Rodrigo Fonseca – É engenheiro, chef e sócio do restaurante francês Taste Vin e sócio da PReM1UM importadora de Vinhos.
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“QUAIS OS ALIMENTOS DIFÍCEIS DE COMBINAR COM VINHO?“ - POR MARCELO COPELLO
VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 12/10/2018

 É bom lembrar que apesar da virtualmente infinita variedade de tipos e estilos de vinhos, uvas, países, regiões e terroirs, que se prestam a todos os gostos 
e ocasiões, existem, no entanto, alimentos que são bem difíceis de combinar com vinho. eu disse difíceis, mas não impossíveis.
 Geralmente os sabores extremos são difíceis, como alimentos muito ácidos, muito amargos ou muito picantes.

Por exemplo:
- Picles, Vinagre ou qualquer vinagrete
- Frutas cítricas, como limão, laranja e abacaxi
- saladas muito temperadas
- Folhas verdes escuras como espinafre e couve
- Pratos com muita pimenta
- alimentos com algum amargor como feijão preto, feijoada e chocolate são dificeis
- alcachofras
- aspargos
- ovos
- dendê
- Curry
- sorvete
- Wasabi e shoyu
 estes são todos alimentos complicados de combinar com vinho, mas não impossíveis. em alguns casos estes alimentos de sabor radical, se combinados 
com ciência, com o vinho exato, podem proporcionar harmonizações fantásticas. Que vinho com o que? isso seria tema para vários posts, mas adianto que para 
sabores radicais, vinhos de exceção às vezes resolvem, como Porto e Jerez.

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/quais-os-alimentos-dificeis-de-combinar-com-vinho

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

http://www.marcelocopello.com/post/quais-os-alimentos-dificeis-de-combinar-com-vinho
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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27 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO – JORNADA ENOgASTRONôMICA PELO PERU – VENHA CONHECER 
A LIMA COLONIAL E MODERNA E DESCOBRIR QUE O PERU É O MAIS ANTIgO PRODUTOR DE VINHOS DA 
AMÉRICA DO SUL.   

 .  Uma jornada que cavalga entre os primórdios da chegada de Pizarro no Peru com a fundação em 1532 da “Ciudad de los Reyes”, hoje Lima, trazendo 
consigo a cultura das vinhas e vinhos, e vanguarda indiscutível nos dias de hoje que a torna referência e Capital Gastronômica da américa. não é a toa que 
entre os 50 Melhores Restaurantes da américa Latina, o Peru tem 3 restaurantes reconhecidos, entre eles o Maido, o melhor da américa latina. Para entender 
este caldeirão da culinária tradicional, chifa, nikkei e cevicherias, nada melhor que uma aula Magna num importante instituto Gastronômico, visitando um 
de seus mercados e participar de uma oficina de Chocolate. Hospedagem no fértil Vale do iCa, numa Fazenda centenária e na vinícola mais destacada do 
Peru, instalados dentro do próprio vinhedo. Tudo isto sem esquecer o “espírito nacional do Peru”, o Pisco, do qual conheceremos os seus segredos. VenHa e 
eXPeRiMenTe! sinta, perceba e deguste!
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 99791-8093

VIAgENS
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NOTÍCIAS ENOgASTRONOMICAS E DICAS

CAMPEONATO MUNDIAL DE DEgUSTAÇãO: BÉLgICA OBTEM 2 ESTRELAS
 Campeões de 2018, os provadores belgasjá haviam triunfado no primeiro Campeonato Mundial de Provas RVF. os belgas não são campeões mundiais 
de futebol de 2018, mas sim campeões de dupla ocultação! no sábado, 13 de outubro, no Chateau saint-Pierre-de-serjac (Languedoc), os cinco “Red devils” 
esmagaram seus oponentes, marcando 144 pontos, um recorde.
 23 equipes provadores estavam reunidos sábado, 13 de outubro, 2018 no Château saint-Pierre-de-serjac em Puissalicon, perto de Beziers (Languedoc), 
para participar da 6ª edição da prova cega Campeonato Mundial organizado pela a Revista de Vinhos da França.
 o programa inclui 12 vinhos provados, 6 vinhos brancos e 6 vinhos tintos de todo o mundo, e que teve que identificar a principal variedade de uva, país 
de origem, nome, vintage, e possivelmente o produtor.
DUAS ESTRELAS NA CAMISETA BELgA  - durante a primeira edição do Campeonato Mundial de Provas Cegas da RVF, a Bélgica já havia conquistado o título. 
ela ficou em segundo lugar em 2014 e 2015 e quarto em 2016. depois de um ano difícil em 2017, quando os belgas terminaaram na última posição, os “Red 
devils” estão de volta este ano no topo do pódio, tornando-se a única equipe coroou duas vezes a prova cega do campeão mundial.
Uma merecida vitória! Com 144 pontos, eles registram a maior pontuação desde o início da competição!
o segundo feito desta edição de 2018 é para o crédito da equipe de Taiwan, que participou pela primeira vez no Campeonato e que colocou-se diretamente 
na quarta posição. Uma equipe para seguir! a equipe Brasileira ficou em penúltimo lugar, obtendo 61 pontos, e ficando a frente da espanha. Foi composta 
por Luiz Batistello, Caroline Mastroianni, diego dequi e Bruno Vianna. Leia mais em: https://www.larvf.com/vin-degustation-championnat-du-monde-aveugle-
classement-rvf-equipes-belge-belgique,4601799.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Pauline Vey - 13/10/2018).

ALAIN gRILLOT: “MINHA MENSAgEM PARA OS JOVENS: FAÇA O VINHO QUE VOCÊ QUER FAZER”
 em Crozes-Hermitage, alain Graillot explorou com sucesso o jogo entre um solo muito pedregoso e uma variedade de uma grande personalidade, syrah. aos 74 anos, 
o famoso enólogo de Crozes-Hermitage, um grande praticante de vinificação, retorna às suas aventuras no vinho, na França e no exterior. ele fala sobre sua sucessão com 
seus dois filhos e protestos contra as observações anti-vinho do Ministro da saúde.
alain Graillot: Com a gente, La Guiraude representa uma parte variável da produção, mas uma parte de que gostamos muito: na garrafa, colocamos o melhor equilíbrio 
possível. eu tenho um carinho especial por 2009, uma safra muito boa, solar, muito rica. e você vê, este vinho escapa a maturidade, mantém bastante frescura e equilíbrio. 
Um vinho que oferece - desculpe pelo termo - uma bebida muito agradável.
RVF: drinkability? a academia de Vinhos Franceses, que você pode presidir, não pode nos ajudar a substituir termos obscuros como este? a. G .: Posso oferecer-lhe outro, 
que um dos seus colegas, um ex-membro da RVF, antoine Gerbelle, gosta: “torchability”. eu só uso entre amigos.
RVF: Você é considerado um dos melhores especialistas de toda a colheita da uva. o que este método de vinificação lhe traz? a. G .: eu não me considero um apóstolo 
de toda a colheita. não é a solução para todas as questões levantadas pela vinificação, mas é assim que eu quero fazer vinho. eu descobri quase por acaso. Hoje, sei que 
podemos vinificar o contrário, mas continuo fiel a este método ... Leia mais em: https://www.larvf.com/alain-graillot-mon-message-aux-jeunes-faites-le-vin-que-vous-avez-
envie-de-faire,4601675.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Por denis saverot e Roberto Petronio - 10/10/2018).

ADEgA PAROU DE FUNCIONAR! E AgORA?
 saiBa o QUe FaZeR CoM os VinHos Caso sUa adeGa QUeBRe - Você tem uma bela coleção de vinhos em casa. a adega é seu xodó. Você comprou com todo 
o cuidado. Colocou em um local arejado, longe do sol e outras fontes de calor. está sempre de olho nela. Mantém a temperatura ajustada. Confere a umidade. Porém, um 
dia, de repente, ela dá um problema e para de funcionar. o que fazer?
 obviamente que a primeira providência é ligar para a assistência técnica especializada da marca do seu eletrodoméstico. eles vão lhe orientar quanto ao mal 
funcionamento e possível conserto do aparelho. no entanto, enquanto o problema não é resolvido, o que fazer? Tirar os vinhos da adega e passar para a geladeira? Quanto 
tempo eles aguentam nessa situação sem estragar?

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/vin-degustation-championnat-du-monde-aveugle-classement-rvf-equipes-belge-belgique%2C4601799.asp
https://www.larvf.com/vin-degustation-championnat-du-monde-aveugle-classement-rvf-equipes-belge-belgique%2C4601799.asp
https://www.larvf.com/alain-graillot-mon-message-aux-jeunes-faites-le-vin-que-vous-avez-envie-de-faire%2C4601675.asp
https://www.larvf.com/alain-graillot-mon-message-aux-jeunes-faites-le-vin-que-vous-avez-envie-de-faire%2C4601675.asp
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 acalme-se. se sua adega climatizada quebrou, primeiramente, evite ficar abrindo e fechando a porta. dessa forma, você minimiza a troca de calor entre o ambiente 
e a adega, e assim a temperatura mais baixa vai se manter por mais tempo, mesmo com o aparelho quebrado. do mesmo modo, evite ainda ficar manuseando os vinhos.
 se o problema for resolvido em pouco tempo (as principais marcas têm assistências técnicas que dão prioridade para esses consertos), não há com que se preocupar. 
Mesmo que a temperatura não se mantenha no mesmo patamar (as adegas funcionam com temperaturas de 6ºC a 16ºC geralmente), essa pequena variação por um curto 
período de tempo não deve causar qualquer problema em seus vinhos. Haveria problema se essa mudança fosse por períodos mais longos e com variações maiores de 
temperatura... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/adega-parou-de-funcionar-e-agora_11330.html (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo – 11/10/2018).

MARCO ZERO DO VINHO
 Complexo arqueológico areni-1, na armênia, é o local da mais antiga vinícola do mundo. na parte centro-sul da armênia, não muito longe do monte aratat, onde 
supostamente noé plantou os primeiros vinhedos depois do dilúvio Universal, os cientistas acreditam que está o berço da vitivinicultura mundial. em 2007, o vilarejo de areni 
ganhou notoriedade após a descoberta de um sítio arqueológico onde pesquisadores encontraram o primeiro sapato e também a primeira vinícola da história.
 Às margens do rio arpa, areni-1, como foi batizada, tem mais de 6.100 anos. ela começou a ser escavada em 2007, mas os resultados dos achados da equipe dos 
arqueólogos Gregory areshian e Boris Gasparyan só foram divulgados alguns anos mais tarde, após eles encontrarem uma grande cuba de 60 centímetros de profundidade 
enterrada ao lado de uma bacia rasa com 1 metro de comprimento feita de argila e com abas elevadas.
 segundo os pesquisadores, esse modelo de equipamento sugere que os primeiros viticultores prensavam as uvas com os pés. o mosto da uva pisada escorria para a 
cuba, onde era deixado para fermentar. o vinho depois era colocado em jarras.
TINTOS E MORTOS - Uma das evidências que fazem com que os cientistas acreditem que a instalação era mesmo usada para a produção de vinho foi a descoberta de 
traços do pigmento conhecido como malvidin, responsável por dar cor ao vinho tinto, nas bordas da bacia. ao redor dos equipamentos também foram encontradas sementes 
e outros resquícios de videiras, além de vasos que serviriam para consumir a bebida.
 Uma das principais curiosidades da areni-1 é que, no mesmo local onde se prensava as uvas e produzia o vinho, foram encontradas cerca de 20 sepulturas. ou seja, 
mais que uma vinícola, o lugar talvez fosse um cemitério. e, por isso, os pesquisadores acreditam que o vinho ali produzido era, na verdade, para homenagear os mortos.
 Provavelmente havia um aspecto ritualístico na produção, já que copos foram encontrados dentro e ao redor dos túmulos. o vinho, portanto, talvez fosse feito para 
os ancestrais ali enterrados, para fazê-los felizes.
SAPATO E VITICULTURA - Mais curioso ainda é que areni-1 também é o local onde foi encontrado o primeiro sapato de couro da história, com mais de 5.500 anos. o 
objeto teria sido achado ao lado da bacia de prensa, o que sugere que, desde aquela época, o vinho era pisado com pés descalços.
 além de ter desencavado a mais antiga vinícola do mundo, essa descoberta também serve de base para entender quando o homem passou a domesticar a vinha. 
Traços de vinho já haviam sido descobertos no irã, datando de mais de 7.400 anos. no entanto, a cave armênia – o primeiro aparato de vitivinicultura em grande escala 
encontrado – sugere que a domesticação da parreira só teria ocorrido cerca de mil anos depois. somente com plantas já domesticadas seria possível criar lagares maiores, 
pois assim seria possível colher mais do que se fossem vinhas selvagens, que produzem menos fruta. ou seja, estamos falando dos primórdios da agricultura no mundo.
 na verdade, isso já era uma agricultura sofisticada, pois era preciso conhecer o ciclo da planta, a quantidade de água na irrigação, como prevenir contra doenças etc., 
ou seja, todos os detalhes para que a videira pudesse produzir adequadamente.
 os pesquisadores acreditam ainda que os vinhos lá feitos eram preservados com resina, o que lhes daria um sabor similar aos Retsina gregos. eles devem ter sido 
produzidos com algumas das variedades autóctones encontradas na região, como a areni, Kakhet, sireni ou Tchilar, por exemplo.
PeReGRinos - após a descoberta do berço da vitivinicultura, areni-1 tornou-se um lugar de “peregrinação” de enólogos e enófilos. Produtores do calibre de Paul Hobbs, por 
exemplo, já estiveram visitando as caves e, mais que isso, interessaram-se em produzir vinhos na armênia. desde 2014, Hobbs iniciou um projeto em parceria com os irmãos 
Vahe e Viken Yacoubian para fazer vinhos em aghavnadzor, um pouco ao norte de Yerevan, capital armênia. Quem também possui projeto no país, em arevadasht, é o 
famoso enólogo-consultor Michel Rolland. Junto com o enólogo argentino Gabriel Rogel, eles têm a Karas Wines. Karas, deve-se dizer, é o nome dado às ânforas armênias... 
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/marco-zero-do-vinho_11333.html (Revista adeGa – arnaldo Grizzo – 15/10/2018).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/adega-parou-de-funcionar-e-agora_11330.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/marco-zero-do-vinho_11333.html
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