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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.
 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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SAPERAVI SHILDA 2016 – KAKHETI - GEÓRGIA
 
 A Saperavi é uma casta tintureira, emblema nacional da Geórgia. O páis, considerado como o berço do vinho faz 
“vinhos laranjas” sensacionais, mas este tinto é um vinho feito dentro das técnicas modernas. A região de produção, 
Kahketi é responsável por cerca de 75% da produção nacional. Sejam os “laranjas” ou os vinhos convencionais, o que 
tenho da provado vindo da Geórgia, está supreeendendo positivamente. Vale a pena abrir sua taça a novas castas!!!

Corte de uvas: 100% Saperavi.

Notas de Degustação: Cor rubi brilhante. Aroma de boa intensidade de frutas escuras (cerejas e ameixas). No 
paladar mostra bom frescor e taninos macios. Fácil de beber e gostar, com corpo médio e boa intensidade; retrogosto 
frutado. Ótimo para bebericar ou acompanhar comida.

Estimativa de Guarda: é um vinho pronto para ser bebido, mas aguenta mais 1 ou 2 anos!

Notas de Harmonização:  Vinho bem versátil, vai bem com carnes vermelhas (como iscas de filé), com carnes cozidas 
no estilo de Goulash, ou cozidas com legumes, aves, carne suína, embutidos, massas leves e antipastos. Queijos leves 
a médio curados. Acompanhou muito bem cubos de file cozidos com bacon, cenouras, cebolas, cogumelos, salsão e 
alho porró.
 
Serviço: servir entre 16 e 17ºC.

Faixa de Preço - $$

Em BH: HIPPER FRIOS – Loja Lourdes: R. Marília de Dirceu, 240 – Tel.: (31) 3213-4082. 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.
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LOPEZ DE HARO TEMPRANILLO 2018 – RIOJA – ESPANHA
 
 A Lopez de Haro é uma bodega tradicional de Rioja. Faz vinhos em vários estilos, e este é sem dúvida um 
“best buy”. Produzido a partir de vinhas com idade mínima de 50 anos, este é um Tempranillo clássico - floral e 
frutado com notas de alcaçuz picante e café. Esta é uma excelente introdução ao vinho espanhol moderno, fácil de 
beber e acessível em preço.  A etiqueta verde no contra-rótulo indica que este vinho tem um ou dois de colheita 
e que conservam características de vinhos jovem, frutados e refrescantes. Ou que não se encaixam nas outras 
categorias.

Corte de uvas: 100% Tempranillo.

Notas de Degustação: Cor rubi intenso. Aromas de frutas vermelhas e escuras (morango maduro, cerejas e 
framboesas), toque sutil floral. Nos exemplares de Tempranillo envelhecidos notam-se aromas de figo, de geléias 
de frutas e envolventes traços de alcaçuz e torrefação.Paladar seco, com boa acidez e ataque em boca, na medida 
em que ficou na taça além dos sabores frutados, mostrou um toque de carvalho e couro. Bom fim de boca.

Estimativa de Guarda: é um vinho que já pode ser bebido, e creio que é para ser bebido jovem e com pleno 
frescor, mas aguenta mais 2 anos fácil.

Notas de Harmonização:  Vinho bem versátil, vai bem com carnes vermelhas, aves, carne suína, embutidos como 
choriço e salames espanhóis. Acopanhou um fettucine como molho alho e óleo. Vai bem com queijos leves a médio 
curados.
 
Serviço: servir entre 16 e 17ºC.

Faixa de Preço - $$

Em BH: SUPERNOSSO
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 Dando continuidade ao assunto que começamos a desenvolver na semana passada ...
 No final da década de 1930, o vinho ocupava um lugar privilegiado na França, tanto na cultura quanto na memória do país. Desde a Grande Guerra, estava em todas 
as mesas. A França possuía 1,6 milhão de viticultores declarados, cobrindo uma área de 1,874 milhão de hectares e produzia 79 milhões de hectolitros de vinho. Este vinhedo 
passou por crises repetidas (oídio de 1848 a 1856, filoxera por volta de 1865, crise dos anos 30). Desde 1930, foram tomadas medidas para regulamentar o mercado de 
vinho (criação de um “estatuto vitícola”, de “preço social” do vinho, do Comitê Nacional de Denominações de Origem para os Vinhos e Eau-de- vida (CNAO)). 
 O último Congresso Internacional de Vinhos, em 1939, ocorreu em Bad Kreuznach, o local ideal utilizado pelos nazistas para mostrar o retorno da Alemanha ao 
cenário internacional, em particular, no setor de vinhos. Os participantes estrangeiros foram todos expulsos após quatro dias de congresso, no momento da invasão da 
Polônia pelos nazistas. 
 Verão de 1940. Os veículos blindados do general von Rundstedt atravessavam as Ardenas. A “guerra de esperar o primeiro ataque alemão” deu lugar à “estranha 
derrota”. Nas estradas da França, havia o êxodo sob uma onda de calor. Em todos os lugares, produtores de vinho começaram a agir para que o exército alemão não pusesse 
as mãos no que o país fazia de melhor - o “vinho”.
 Nas vinhas, as adegas foram muradas às pressas, as melhores garrafas enterradas com os porcos e os rótulos adulterados, transformando a pior zurrapa em “grand 
cru”. Era uma honra do artesão que os nazistas saissem com chá de ervas em vez de um Mouton-Rothschild!.
 Esta é a versão do “romance nacional”. Diz-se que as tropas da Wehrmacht, com uniforme de verde-oliva, saquearam, beberam e esvaziaram as reservas francesas 
de vinho, enquanto a maioria dos viticultores franceses tentava protegê-los com os meios disponíveis. Para Christophe Lucand, esses atos estão longe de refletir a maioria 
dos comportamentos observados entre os viticultores da época. Em seu último trabalho, Wine and War: Como os Nazistas Assumiram o Controle da Vinha Francesa (editado 
pela Armand Colin Publishing), o historiador lança uma nova luz sobre as relações entre os alemães e o mundo do vinho francês sob o Ocupação.
 “A diferença é imensa entre aqueles que, em número reduzido, reduziram suas atividades ou renunciaram voluntariamente ao comércio com o Reich, e os comerciantes, 
muito menos escrupulosos” - Christophe Lucand
 Na realidade, porém, coragem e ousadia raramente fizeram jus às histórias relatadas. Confrontado com a massa de arquivos históricos à nossa disposição, as histórias 
mais incríveis, às vezes extraídas de uma imaginação digna do cenário de peças de teatro, dão lugar a uma história mais brutal. A história do vinho na França durante a 
ocupação nazista de 1940 a 1944 é na verdade, o de uma tragédia que há muito tempo se queria esquecer. A cadeia de eventos parece traduzir uma fatalidade implacável. 
Revela a queda de um mundo que se rende ao compromisso e covardia maior. Além de todos os valores morais registrado na sociedade do início do século XX século, o 
historiador se esgotaria para identificar os inúmeros sinais de acomodação servil, ganância incrível, maldade latente e revoltantes traições de atores inteiramente habitado 
pela única busca por imensos lucros e rápido, custe o que custar a consciência e o interesse nacional. 
 Nós não responderemos não à questão de saber se é natural que a lógica comercial prevaleceu sobre o sentido patriótico, mas é necessário mostrar a extensão 
impensada da única lei do lucro naqueles tempos difíceis, sem prejudicar aqueles que fizeram seu trabalho honestamente, às vezes levando seus negócios à morte comercial 
definitiva e prematura.
 Portanto, podemos entendê-lo facilmente, o mundo na Segunda Guerra e a ocupação alemã do país constituem um evento que ajudou a reconfigurar em profundidade 
a paisagem do vinho francês e seu equilíbrio. Nestas condições históricas, não se pode separar esse período da lógica da continuidade que precedeu e tornou possível, nem 
mante-lo entre parênteses, associando sua dimensão ao seu carater único e estritamente acidental. Contrariamente a este princípio, no entanto, os discursos do mundo 
profissional do vinho e de todos aqueles associados a ele, geralmente dão bem pouca atenção sobre as mudanças bruscas, descontos envolvidos e momentos de ruptura.
 A história dos mundos do vinho, muitas vezes muito concordada e pacientemente reinventada pelos próprios atores, contando com longas escalas de tempo, às vezes 
imemoriais, onde tradições vistas como ancestrais dificilmente concordam com as evocações de crises e guerras que quebram com a unidade das histórias mais esperadas. 
De certa forma, em geral, a vontade obsessiva do mundo do vinho de querer remover a vinha dos caprichos do tempo para registrá-la na permanência de uma ordem 
natural, biológica e geológica, considerada superior, não suporta os momentos de desordem, crise e questionamento. 
 Como tal, os efeitos da Segunda Guerra Mundial e da Ocupação Alemã, quando não são simplesmente negados em palavras, são convertidos em momentos fugazes 
de teste de uma permanência finalmente triunfante. O estudo desse período tão singular deriva tanto de um problema de método quanto de uma questão central do 
historiador. Trata-se aqui de definir e contextualizar o local em uma longa história de períodos considerados “outliers” cujos os efeitos podem ser compreendidos algumas 
vezes várias décadas depois, sujeitos a ir além da retórica dominante e essencial das fontes.

VINHO & GUERRA – PARTE 2
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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UM PROCESSO ALTAMENTE ORGANIZADO E PLANEJADO - Lucand refuta a idéia de saques desorganizados. Ele acredita que o vinho foi um dos principais alvos dos 
nazistas, mesmo antes do início da Blitzkrieg. Um produto “altamente estratégico, considerado essencial para abastecer a população civil alemã, essencial para manter o 
moral de suas tropas em combate e essencial para alimentar os circuitos mundiais do Reich”, afirmou.
 Acima de tudo, seu livro demonstra, com documentos comprovativos, que muitos viticultores ou comerciantes, longe de serem submetidos à agonia da presença do 
inimigo, aproveitam a situação para obter seu preenchimento completo.
 Em Berlim, o vinho francês tinha muitos apoiadores. Existem aqueles que, de acordo com uma antiga doutrina formulada na época de Bismarck, consideravam a França 
um solo superficial gigantesco, e outros que simplesmente o adoravam como um solo estelar - Hermann Göring, comandante-chefe da Luftwaffe, tinha uma preferência 
pelas garrafas de Bordeaux enquanto Joachim Von Ribbentrop, chefe de diplomacia, era um ex-comerciante de vinhos espumantes e tinham verdadeira paixão pelo vinho 
francês.
 No verão de 1940, as tropas alemãs aproveitaram a desvalorização do franco e a força do reichsmark para operar “grandes compras de vinho”. Lucand descreve o 
mercado como um pouco casual, mas com base em preços muito acima do normal: “as vendas estavam completamente descontroladas e, na prática, excederam todos os 
preços”.
 Rapidamente, os alemães entenderam a necessidade de um suprimento regular de “vinho básico” e buscaram suprimentos nas vinhas austríaca ou sudeta, que 
estavam sob sua bandeira. Menos vendas sob pressão na França, mais pedidos seriam atendidos.
 Para detectar as melhores safras e garantir a produção dessa mercadoria estratégica, a Kommandantur coloca em cada província de vinho um Weinführer, um 
“comerciante de vinho uniformizado”, geralmente um ex-comerciante, responsável pela organização do mercado - este é o caso de Otto Klaebisch em Champagne.
 Esses homens conhecem não apenas os melhores produtores, mas também as engrenagens de sua economia e os interlocutores que participam dela. Alguns eram 
até francófilos, sabendo tudo sobre os estoques ou o funcionamento de grandes casas e eram difíceis de se enganar.
QUEM ERAM OS WEINFUHRERS? - Esses homens conheciam não apenas os melhores produtores, mas também as engrenagens de sua economia e os interlocutores que 
participam dela. Alguns eram até francófilos, sabendo tudo sobre os estoques ou o funcionamento de grandes casas e eram difíceis de se enganar.
Muitos deles tinham relações anteriores com os grandes produtores da França antes da Segunda Guerra, eram amigos entre si, passavam Natais juntos, alguns eram 
padrinhos de casamento uns dos outros e padrinhos nos nascimentos dos filhos.
 Na Borgonha - Friedrich Doerrer, depois chegou Adolph Segnitz – Importador do DRC para a Alemanha.
 Na Champagne – Otto Klaebisch – era produtor e importador de Champagnes. Era francês de nascimento (Cognac) e cunhado de Joachin Von Ribbentrop Ministro 
das Relações Exteriores - casado com a filha de Otto Henkel – maior produtor de espumante da Alemanha.
 Em Bordeaux – Heinz Bomers – maior importador de vinhos para a Alemanha, foi proprietário do Smith-Haut-Lafitte!
 O trabalho destes homens era comprar grandes estoques de vinho. O mais barato era destinado às tropas, o melhor era enviado aos dignitários nazistas ou à 
Alemanha, onde era imediatamente vendido no mercado internacional com grande lucro, ajudando assim a financiar as campanhas militares do Reich.
 Como Lucand ressalta, citando, por exemplo, um relatório detalhado fornecido ao Grupo da Libertação sobre a Direção-Geral de Estudos e Pesquisa, que se alguns 
viticultores relutaram em vender sua “zurrapa” ao inimigo, outros tiveram menos escrúpulos: “As casas de champanhe, assim como muitos viticultores, e muitos manipuladores 
de vinho, tiveram uma atitude mais do que benevolente em relação ao inimigo “.
 Na região do Champagne, a cota de fornecimento semanal de vinhos era de 500.000 garrafas de espumantes, sendo que 10% era o fornecimento regular da Moet 
& Chandon. 
UMA VISÃO MAIS HERÓICA – O casal de jornalistas americanos, Don e Patie Kladstrup, estavam no Vale do Loire fazendo uma reportagem com o prefeito de Vouvray, 
Gaston Huet, sobre a escavação de um túnel para o trem na região. Ao conversar com Huet sobre vinhos, descobriram uma incrível história sobre a época da Segunda Guerra 
Mundial e os vinhos da região. Eles decidiram se aprofundar no assunto e criaram este livro de agradável leitura.
 Don Kladstrup é ex-correspondente jornalístico de televisão. Ele já ganhou três Emmys e muitos prêmios por toda sua atividade. Katie é escritora free-lance e escreveu 
sobre a França. Ambos são colaboradores da revista Wine Spectator.
 O livro “Vinho & Guerra – Os franceses, os nazistas e a batalha pelo maior tesouro da França”, é um prato cheio para acompanhar a luta entre os vinicultores e o 
exército alemão da Segunda Guerra Mundial pelo excelente vinho francês. A obra segue a trajetória de cinco importantes famílias das principais regiões vinícolas da França, 
durante a ocupação nazista: os Drouhin, na Borgonha; os Miaihle, em Bordeaux; os Hugel, na disputada região da Alsácia; os de Nonancourt, na Champagne e os Huet, no 
Vale do Loire, numa leitura fascinante e de tirar o fôlego.
 Após a Primeira Guerra Mundial, a safra de 1939 prometia ser péssima para os vinhos franceses. Para completar o temor, a Alemanha nazista ganhava força e 
ameaçava invadir a França. Após a anexação da Áustria e a invasão da Tchecoslováquia, esse temor ganhou ainda mais intensidade. Finalmente, com a invasão alemã na 
Polônia, França e Inglaterra decidiram entrar na guerra. 
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 Durante algum tempo, antes da luta se iniciar, os produtores de vinho voltaram suas atenções para suas videiras e esqueceram um pouco a iminente ameaça nazista. 
Em abril de 1940, no entanto, as tropas alemãs invadiram a França, que se rendeu facilmente. Ao se darem conta do que se passava, já era tarde demais para os vinicultores 
salvarem seu tesouro.
 A contra-ofensiva francesa exigiu a formação de uma eclética parceria, envolvendo desde homens, mulheres e até crianças arriscando suas vidas por uma causa que 
significava não só proteger a economia da França, como preservar um de seus prazeres mais autênticos – o vinho. Os proprietários do famoso restaurante parisiense La 
Tour d’Argent ergueram uma parede para ocultar suas vinte mil garrafas mais valiosas, mas as restantes 80.000 foram tomadas pelas tropas alemãs e enviadas para Berlim, 
sendo em parte recuperadas ao final da guerra.
 O livro revela a astúcia dos produtores de vinho, que chegaram a usar teias de aranha para “envelhecer” as paredes falsas que camuflavam suas melhores garrafas, 
além de “empurrar” as piores safras para os alemães, enviar encomendas para a destinação errada (trocando Hamburgo por Homburg, por exemplo) e sabotar trens 
carregados de vinho para a Alemanha. 
 Sobressai igualmente neste livro a coragem dos vinicultores que abrigaram judeus e transportaram membros da Resistência dentro de barris, bem como a atitude 
impatriótica de alguns colaboracionistas, que trabalharam junto aos ocupantes em proveito próprio.
MERCADOS NEGROS DURANTE A GUERRA – Durante a Guerra, muitos comerciantes de vinho enriqueceram e até mesmo se tornaram bilionários! Nem todo mundo 
jogou o jogo da colaboração econômica, de acordo com o historiador, mas a Alemanha, sendo um dos únicos compradores, tornava difícil não vender para os nazistas. 
 E foi o mercado negro que ganhou mais força durante a guerra: “Os maiores comerciantes do mercado, principalmente em Beaune, venderam os vinhos em proporções 
inimagináveis e de forma completamente anônima, sem faturas. Portanto, no lançamento contábil, não há evidências e não sabemos as quantidades exatas que abasteceram 
a Alemanha durante a guerra”.
  Para fazer esse comércio, as principais grandes casas comerciais tinham filiais em Mônaco: “Desde a década de 1930, Mônaco era um paraíso fiscal que abrigava 
empresas de fachada, e comerciantes desses ramos de atividades usavam de transações clandestinas, para oculta-las do Estado francês. Portanto, sem impostos, sem 
declarações e na época da Libertação, pouca ou nenhuma evidência”.
COMÉRCIO INTERNACIONAL - Em sua pesquisa, Christophe Lucand também descobriu que esse comércio com a Alemanha tornou possível ficarem conhecidos os vinhos 
da Borgonha em todo o mundo: “Eles eram vendidos na Suíça, em estados neutros, como na Suécia, através de empresas estabelecidas em Mônaco. “Esses vinhos também 
foram vendidos para os Estados Unidos e Inglaterra. No coração da guerra, tudo é possível na realidade. Porque o comércio continuou.” De alguma forma, a Alemanha 
salvou o mercado de vinhos na França, mas foi então em 1945 que os Estados Unidos e a Inglaterra assumiram o controle do mercado destes rótulos. E compraram esses 
vinhos a preços muito altos.
 Um negócio que tivemos problemas para descobrir. Ao contrário do champanhe, que é entregue em garrafas, o vinho da Borgonha era levado para a Alemanha em 
barris. Comboios de carros-tanque ou vagões relâmpagos cruzavam a França: “Nós sabemos apenas que, para vinhos de luxo, 60 a 70% da produção da Borgonha foi direta 
ou indiretamente direcionada ao Reich”.
QUALIDADE SIGNIFICATIVAMENTE ENFRAQUECIDA - As vinhas sofreram terrivelmente com a guerra, segundo o historiador. Elas precisavam ser mantidas: “e sabemos 
como isto era complicado. A viticultura exige a adição de produtos como enxofre e ferro”. E havia uma segunda razão para essa qualidade, que caiu acentuadamente, é que 
o comprador alemão tinha pouca consideração pela qualidade. 
 Muitas denominações foram usurpadas com vinhos medíocres de qualidade, frequentemente vendidos sob nomes de grande prestígio. Alguns comerciantes franceses 
chegaram a pedir para as autoridades alemãs e para o governo de Vichy evitar qualquer controle em nome da empresa e da liberdade de comércio.
OS VENTOS DA MUDANÇA - Com o passar do tempo, o sofrimento dos franceses aumentava. A escassez de comida e conforto revoltava a população. O exército de 
Resistência ganhava cada vez mais força e adesão da população cansada da ocupação alemã. Os vinicultores, em seus campos de concentração ou lutando na guerra, só 
pensavam em uma coisa: seus vinhos. O que lhes dava força para suportar o horror da guerra era pensar em seus vinhedos e sua produção. A possibilidade de voltar para 
casa e cuidar tranquilamente daquilo que ama, era a principal meta dessas pessoas.
 As esperanças voltaram a crescer com as notícias de que as tropas americanas entrariam na guerra e libertariam a França da ocupação nazista. A invasão dos 
Aliados na Normandia, em 1943, voltou a levar sorrisos aos rostos franceses, que começaram a pensar em suas vidas normais que levavam antes do sofrimento da guerra. 
Finalmente os alemães estavam se retirando da França!
 A partir de 1944, quando o vento começou a mudar com mais força, alguns aproveitadores de guerra tentaram se redimir pelas atividades desenvolvidas junto 
dos alemães - é o caso, por exemplo, de Marius Clerget, à frente da casa Les Grands Crus de Bourgogne, em Pommard, quem juraria em seu julgamento ter fornecido 
informações às redes da Resistência.
 “A diferença é imensa entre aqueles que, em número reduzido, reduziram suas atividades (...) ou renunciaram voluntariamente ao comércio com o Reich, e os 
comerciantes, muito menos escrupulosos, cujo enriquecimento às vezes fantástico repentinamente colocou suas casas em uma posição incomensurável com a situação do 
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período pré-guerra ”, afirma Lucand.
 Na fase que se seguiu a Libertação da França, os viticultores que se sentiram ofendidos uniram forças e embarcaram em um marketing baseado no Pinard. “O 
patriotismo se tornou um argumento comercial incomparável. Decidiram adotar vinhetas, aplicadas nas garrafas, especificando: “Nem uma gota de vinho vendida aos 
alemães durante a guerra” ou “Casa que não trabalhou com os Alemães durante a Ocupação”. “
 Se, para alguns, a Ocupação representou uma “era de ouro” real (os resultados financeiros sem precedentes de certas casas como Louis Roederer ou Moët & Chandon 
provam isso), poucas foram, no entanto, condenadas por terem negociado com o inimigo.
 Apoiado em arquivos, o trabalho de Lucand destaca a importância estratégica da vinha francesa e mostra que, ao contrário da crença popular, o temível planejamento 
nazista e as imensas taxas nunca poderiam ter sido bem-sucedidos sem a ajuda de Vichy e a cumplicidade de muitos profissionais, enólogos ou comerciantes. Com base 
nessa observação, Christophe Lucand percebe que não houve um estudo em escala nacional real sobre esse tema. 
 Durante muito tempo, a história dos mundos da vinha e do vinho permaneceu congelada em histórias imaginárias e heroicas de resistência a ocupação. A realidade 
segundo Lucand é bem diferente: o mundo dos vinhos e das vinhas precisa se afastar das imagens de coragem e resistência. O historiador, portanto, acha difícil esclarecer 
esse período: 
• a interpretação do depoimento das testemunhas da época, construindo um heroico “discurso consensual e benevolente” para todo o setor do vinho de maneira geral; 
• o desaparecimento de dados das contas das empresas; 
• quantidades significativas de vinho foram vendidas no mercado negro e portanto, sem nenhuma emissão de documento fiscal. 
 As fontes utilizadas no seu estudo foram documentos fiscais no nível tributário, documentação de empresas privadas, fundos documentais de sindicatos comerciais e 
de viticultura e detalhes de ações iniciadas pelo Centro de Arquivos Econômicos e Financeiros (CAEF). 
 No final da guerra, certas casas da Borgonha deram muito dinheiro à resistência. Jogando nas duas frentes, entre a França livre e a colaboração econômica com os 
alemães. Na Libertação, apenas alguns comerciantes franceses foram condenados a 1 ou 2 meses de prisão.
 O mercado de vinho sobreviveu às agruras da Segunda Guerra, e pelo que lemos, este é um tema que muitos preferem esquecer, ou esconder!!! Saúde !!!
(Baseado em informações sobre o mercado de Vinhos durante o Século XX, especialmente durante as Grandes Guerras, encontradas na internet e que serviram de base para 
a Live “Vinho e Guerra” de 30/04/2020).
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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

“BORDEAUX ESTUDA ALTERNATIVAS 
DE VENDAS” - JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO 29/05/2020

 Pandemia desorganizou o sistema de comercialização dos Grands Crus de 
Bordeaux... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/
coluna/jorge-lucki-bordeaux-estuda-alternativas-de-vendas.ghtml

“NAPOLEÃO BONAPARTE E O 
VINHO” - MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMÍDIA - 28/05/2020

 Uma recente notícia publicada no site da revista inglesa Decanter reabriu o 
baú de curiosidades relacionando Napoleão Bonaparte ao vinho.
Documentos encontrados relatam que Bonaparte e sua entourage consumiam por 
dia 50 garrafas de vinho, além de vários destilados. Um detalhe importante: esta 
ração vínica era enxugada não em seu palácio, mas em sua prisão-exílio na ilha de 
Santa Helena, para onde foi enviado após a derrota em Waterloo em 1815 e onde 
morreu em 1821. Desse menu constavam apenas um Champagne e generosas dez 
garrafas de Bordeaux.
Embora seja famosa sua frase “na vitória merecemos o Champagne e na derrota 
precisamos dele”, Bonaparte gostava mesmo era de Borgonha, tanto que em Elba 
pediu para trocar duas das garrafas de Bordeaux por duas de Borgonha. Dentre os 
vinhos da Borgonha, seu predileto era o Chambertin.
Sobre ele, disse: “nada faz o futuro parecer mais cor de rosa do que contemplá-
lo através de uma taça de Chambertin”. A frase faz mais sentido ao saber que 
Napoleão costumava beber este tinto diluído em água, transformando-o quase em 
um rosé.........
Bonaparte só deixou o hábito de consumir este Grand Cru quando sua saúde se 
deteriorou, nos últimos anos de seu exílio em Santa Helena. Mesmo diluído em 
bastante água, era impossível para o estômago sensível do ex-imperador suportar o 
tinto. A partir daí seu vinho passou a ser o Vin de Constance, branco doce da África 
do Sul.
Há registros de que mais mil litros de Vin de Constance foram enviados a Bonaparte 
em Santa Helena. Teria sido este néctar o único alimento que Napoleão consumiu 
em seus derradeiros momentos no leito de morte. Uma autópsia concluiu que a 
causa mortis do imperador foi câncer no estômago, embora haja suspeitas de 
envenenamento por arsênico... Leia a reportagem completa em: http://www.
marcelocopello.com/post/napoleao-bonaparte-e-o-vinho

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-bordeaux-estuda-alternativas-de-vendas.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-bordeaux-estuda-alternativas-de-vendas.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/napoleao-bonaparte-e-o-vinho
http://www.marcelocopello.com/post/napoleao-bonaparte-e-o-vinho
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“VOCÊ DEVE ENFIAR O NARIZ NA TAÇA DE VINHO ANTES DE PROVÁ-
LO. AQUI ESTÁ O PORQUE” - DAVE MCINTYRE

THE WASHINGTON POST - LIFESTYLE - FOOD - 22/05/2020

 Ao sentir o aroma do seu vinho, você pode aprender muito sobre ele. O rótulo disse tudo o que pode e você inspecionou o vinho em sua taça em busca de pistas 
sobre sua idade, corpo e estilo. Agora é hora de realmente começar a trabalhar e sentir o aroma.
 Sentir o aroma do seu vinho, ou “cheirar” como dizem alguns amantes de vinho, é uma parte importante do ritual de degustação. Os provadores de vinho enfiam o 
nariz profundamente em um copo (uma razão importante para não encher até o alto) e inalam profundamente; depois, inclinam a taça à medida que continuam avaliando 
os aromas do vinho. Em ambientes mais casuais, muitas vezes vejo pessoas “cheirando” com indiferença um copo embaixo do nariz, sem saber o que estão fazendo ou por 
quê.
 “A maioria das pessoas fareja porque acha que é algo que precisam fazer para parecer que elas sabem o que estão fazendo - mas não é só para mostrar”, escreveu 
Grant Reynolds e Chris Stang em seu novo livro deliciosamente caprichoso, “How to Drink Wine”, publicado este mês pela Clarkson Potter.
Seu cabernet cheira a repolho. Pode ser salvo? - Um cheiro rápido pode ajudar a determinar se o vinho está com defeito. Um vinho pode, mesmo arrolhado apresentar 
cheiros estranhos como porão mofado, cachorro molhado, mostrar notas de redução (como enxofre, repolho) ou ter muita acidez volátil (lembrando verniz para unhas, tinta, 
vinagre) ou brettanomyces (toque de curativo médico, couro de sela suada, cheiro de “curral”). Também pode mostrar sinais de envelhecimento prematuro (aromas cansados   
e cozidos), embora você provavelmente tenha notado as pistas visuais em seu copo. Eu gosto de fazer essa detecção inicial antes de girar o copo, porque o turbilhão traz 
outros aromas que podem mascarar as falhas.
 Agora agite o copo. Não faça com tanto vigor que derrame o vinho - um movimento circular suave servirá. Você pode manter o copo sobre a mesa para aumentar a 
estabilidade enquanto o move, ou agita-o com elegância no ar. O movimento é semelhante a bater claras de ovo, apenas suave. A idéia é liberar os aromas do vinho no 
volume do bojo da taça. É por isso que um copo de vinho tradicional é mais largo na parte inferior; a abertura estreita na borda ajuda a focar os aromas............
Então, o que estamos procurando? Provadores profissionais tentam identificar aromas primários, secundários e terciários. Aromas primários vêm das uvas - as várias 
frutas, ervas, flores, legumes e especiarias. Aromas secundários derivam do processo de fermentação - terra, fumaça, rochas. E aromas terciários se desenvolvem desde o 
envelhecimento - carvalho, oxidação e sabores complexos que se desenvolvem na garrafa à medida que o vinho se transforma ao longo dos anos na adega.
 Mas não pense em uma lista de verificação. Este é o momento de envolver o seu mais valioso ativo de degustação de vinhos: a sua imaginação. Você percebe o aroma 
de frutas? Que tipo? Cerejas? Elas são frescas, maduras ou compotadas como ao maraschino? Pimenta - é branca, preta ou verde? Talvez seu vinho branco lembre o aroma 
de jasmim, lichia, madressilva ou sabugueiro, e seu tinto mostre notas de lavanda, azeitonas pretas e sálvia. Ele cheira a mar? Pedras molhadas após uma tempestade de 
verão? Talvez o vinho tenha uma lembrança de férias nas Ilhas Gregas, uma “trattoria” amigável em uma cidade montanhosa da Toscana ou um bar de vinhos em Paris.
 Pode parecer uma experiência extracorpórea e, de fato, existem vinhos que me fazem querer entrar em transe meditativo. Mas também pode promover conversas. É 
perfeitamente normal e aceitável que outra pessoa diga: “Sinto cheiro de rosas” e que você exclame: “Sim, entendi!” ............
Olhe antes de saborear: a aparência de um vinho oferece sabor, pistas de sabor. Degustação com sua imaginação envolvida é uma excelente maneira de se conectar 
com o mundo exterior. Aconselho as pessoas que são novas no vinho a “cheirar tudo, provar com discrição”. Meu amor pelo vinho me ajudou a desviar minha atenção da 
neblina de auto-absorção entre meus ouvidos e me concentrar no mundo maior lá fora. Tornei-me mais aventureiro com a comida e atento ao meu redor. Afinal, quem sabe 
quando o sabor de algo que eu provei, ou o cheiro de algo que eu entrei, pode sair do meu copo de vinho?
 “Você não precisa aprender a provar, precisa aprender a prestar atenção”, escrevem Reynolds e Stang. “Os aromas podem evocar memórias e associações fortes, 
de modo que o cheiro de um vinho pode torná-lo mais atraente para beber, idealmente lembrando outra coisa que você gosta de cheirar, como lavanda ou frutas frescas 
- ou bolas de tênis, se algo estiver errado com você”.... Leia a reportagem completa em: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/yes-you-should-stick-your-
nose-in-the-wine-glass-before-you-taste-it-heres-why/2020/05/22/f211607e-99bf-11ea-a282-386f56d579e6_story.html
 Dave McIntyre - é escritor freelancer de vinhos e gastronomia e colunista de vinhos no The Washington Post. Suas colunas aparecem na seção Comida de quarta-
feira, embora normalmente sejam postadas online vários dias antes. Também é co-fundador do “Drink Local Wine” - um site que virou organização projetada para promover 
a redação on-line sobre “vinhos daqui, onde quer que ‘aqui’ esteja”. A DLW realizou conferências anuais no Texas, Virgínia, Missouri, Colorado e Maryland para apresentar 
escritores e blogueiros a produtores de vinho.

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/yes-you-should-stick-your-nose-in-the-wine-glass-before-you-taste-it-heres-why/2020/05/22/f211607e-99bf-11ea-a282-386f56d579e6_story.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/yes-you-should-stick-your-nose-in-the-wine-glass-before-you-taste-it-heres-why/2020/05/22/f211607e-99bf-11ea-a282-386f56d579e6_story.html
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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

O SABOR DO VINHO: ABRIR CAMINHO PARA A LEVEZA
 Vinhos tintos claros, vinhos alaranjados, vinhos brancos tensos, essas novas expressões estão gradualmente ganhando espaço no universo do paladar.
Chega de poder imponente, envelhecimento generosamente arborizado, açúcar acentuado... Nos vinhos, como em todas as outras áreas, a tendência é de 
leveza, naturalidade e experiências originais.
 Embora os padrões de consumo tenham mudado consideravelmente nos últimos quinze anos, como vimos nas diferentes partes deste dossiê, o estilo do 
vinho também passou por mudanças significativas. Uma mutação está em andamento, tanto técnica quanto estilística. Com os vinhos amadeirados e maciços 
dos anos 90 e início dos anos 2000, os viticultores, tecnicamente avançados, exploram novas regiões de sabor, se libertam das regras de apelação e afastam 
certos limites enológicos.
 Uma crescente curiosidade, às vezes motivada pela demanda de mercados estrangeiros, e uma busca pela diversificação de sabores contribuíram para o 
renascimento de vinhedos inteiros e o interesse em variedades de uvas nativas há muito ignorado. O incrível desenvolvimento de vinhos do Jura e Savoy, bem 
como certas expressões do sudoeste ou do Vale do Loire, testemunham isso. As uvas capazes de amadurecer enquanto moderam os graus alcoólicos, como 
Carignan e Conoise no sul da França ou Aligoté na Borgonha, agora encontraram seu lugar.
 Em um estilo que favorece a extração e as fazendas generosamente arborizadas que, sob a influência do famoso crítico americano Robert Parker, predominam 
há muito tempo em tintos de Bordeaux, Borgonha ou no Vale do Rhône ..., estamos testemunhando uma inflexão estilística a favor de vinhos mais frutados e 
mais digeríveis, com taninos mais finos e melhor integrados.... Leia mais em: https://www.larvf.com/le-gout-du-vin-place-a-la-legerete,4676170.asp 
(Fonte - Revue du Vin de France – Jean-Emmanuel Simond – 28/05/2020).

AMBIENTE: A VINHA PEDIU PARA FICAR VERDE
 Por causa do aquecimento global, os viticultores precisam enfrentar colheitas cada vez mais precoces. Diante do aquecimento global, impulsionada a 
limitar ou mesmo abandonar os pesticidas, a vinha também deve lidar com um bairro cada vez mais crítico em sua maneira de trabalhar ... correndo o risco de 
degradar a imagem do vinho.
Este é sem dúvida um dos desafios mais significativos da última década para a vinha. Questões ambientais estão girando na cabeça como música latejante. E 
a indústria do vinho, ciente da situação, está tentando de todas as formas progredir em várias frentes ao mesmo tempo.
 Tanto que entre 2010 e 2018, segundo a Agence Bio, a área de cultivo orgânico mais que dobrou, representando cerca de 10% da área da vinha 
hexagonal, ou 94.000 hectares de videiras certificadas e em conversão para 2018. Uma área que, de acordo com estimativas iniciais (dados oficiais ainda não 
publicados), ultrapassou a marca de 100.000 hectares em 2019. Isso representa 6.726 propriedades vitícolas em toda a França. De fato, a viticultura é um dos 
bons alunos, todos os setores agrícolas combinados. E o progresso é rápido em todas as regiões.
 É preciso dizer que as expectativas dos consumidores, que querem beber melhor e mais saudável, são muito altas. Isso também se reflete em um aumento 
de dois dígitos nas vendas de vinhos orgânicos nos vários canais de distribuição. Segundo a Agence Bio, 12% das bebidas alcoólicas - o vinho representa a 
maioria esmagadora desse número - compradas pelos franceses são orgânicas e representaram em 2018 (últimos dados oficiais) um faturamento de 1,053 
bilhões de euros, ou o dobro em relação a 2013. Um desenvolvimento muito rápido e inimaginável há dez anos. E a tendência ainda está crescendo... Leia mais 
em: https://www.larvf.com/environnement-le-vignoble-prie-de-se-mettre-au-vert,4676168.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Jérôme Baudouin 
– 28/05/2020).

TAÇAS E CHAMPAGNES: A BUSCA PELO GRAAL
 Flautas compridas, copos com formas elegantes e generosas, os cinco champanhes de nossa degustação encontraram o cálice que revelou todo o seu 
requinte. Com que taça para saborear seu champanhe favorito? Existe um vidro universal? Cada modelo é desenvolvido para um tipo específico de bolhas? 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/le-gout-du-vin-place-a-la-legerete,4676170.asp
https://www.larvf.com/environnement-le-vignoble-prie-de-se-mettre-au-vert,4676168.asp
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Para descobrir, testamos quatorze copos com cinco champanhes com estilos muito diferentes. Uma experiência rica em lições.
 Hoje, todos os provadores, amadores e profissionais reconhecem que a forma de um copo influencia o sabor e os aromas do vinho, seja espumante, 
parado, oxidativo ou até doce. Para saber mais, testamos quatorze copos muito diferentes com cinco champanhes com perfis diferentes (blanc de blancs, blanc 
de blancs ...). E verificamos novamente, a percepção do mesmo champanhe muda significativamente de uma taça para outra. E qualquer que seja seu caráter.
CINCO VÁRIOS ESTILOS DE CHAMPAGNE - Mas existe uma taça universal ou você precisa de um copo adequado para cada tipo de champagne? Para 
responder a essa pergunta, optamos por testar cinco champagnes com vários estilos. Optamos pelo VO cuvée da propriedade Jacques Selosse, uma mistura de 
vários vinhos da Côte des Blancs e várias safras, depois pelo S 2007 cuvée do Salon, um puro Chardonnay de Mesnil-sur-Oger e o branco do vintage branco 
2002 de Delamotte. Por fim, selecionamos um pinot noir não-vintage puro de Benoît Lahaye, um dos vinicultores de referência em Bouzy, e uma mistura 
de Grands Crus da Côte des Blancs e Montagne de Reims da casa Jeeper, relançada pelo empresário Michel Reybier, também proprietário do Château Cos 
d’Estournel em Saint-Estèphe.
Vídeo do dia:
PARA CADA VINHO, DOZE TAÇAS NO BANCO DE ENSAIO - Não desejávamos aqui realizar uma bancada de testes de todas as marcas presentes no mercado 
- muito entediante - e selecionamos quatorze copos usados, apreciados e recomendados por profissionais. Na Riedel, uma fabricante de vidro austríaca, que 
encontramos em muitas estrelas, selecionamos duas flautas de cristal: um novo modelo, o Superlegerro (sem chumbo) e uma flauta mais clássica chamada 
Performance. Na Spiegelau, fabricante de ponta que fornece os copos usados   pelo comitê de degustação da La RVF, optamos por um recém-chegado, o Novo, 
um clássico, o Authentis, o Highline e, finalmente, o Expert, o vidro padrão da marca Jacques Selosse. Também queríamos testar uma jovem marca francesa, a 
Sydonios, reconhecida por muitos sommeliers. Suas taças universais feitas sem chumbo são muito populares para champagne.
 Para ampliar essa seleção, consultamos alguns membros do comitê de degustação, incluindo Alexis Goujard, encarregado de Champagne pelo Guia dos 
melhores vinhos da França. Ele nos aconselhou sobre o copo de vinho branco da Zalto. As casas de Salon e Delamotte, que apreciam o vinho doce da Zalto, 
bem como o modelo Audrey da Schott Zwiesel, nos ajudaram a expandir nossa seleção.
 Para copos maiores, recorremos à Lehmann Glass, que produz o Jamesse Prestige Grand Blanc 76 cl, uma taça soprada pela boca, e o Jamesse Grand 
Blanc 75 cl, uma taça mecânicao. O último copo selecionado foi o Bormioli Rocco no Alto Tre Sensi Medium usado pelo Jeeper.
IDENTIFICANDO A TAÇA CERTA - No total, catorze copos, mas apenas doze deles testaram com cada vinho. Assim, o Spiegelau Expert só foi testado com 
vinhos das marcas Jacques Selosse e Benoît Lahaye. O copo Audrey de Schott Zwiesel apenas com os champanhes Salon e Delamotte. E o Bormioli Rocco no 
Alto Tre Sensi Medium apenas com champagne Jeeper. Todos os outros copos foram testados com todos os champagnes.
 E a conclusão? Se a forma do copo muda a percepção do champanhe, ficou claro para nós que cada cuvée tinha sua taça favorita, o copo certo, de uma 
maneira capaz de melhorar seu equilíbrio aromático e gustativo, criando boas degustações!... Leia mais em: https://www.larvf.com/verres-et-champagnes-
la-quete-du-graal,4675994.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Roberto Petronio – 28/05/2020).

HAMBURGUER E VINHO: COMO HARMONIZAR A BEBIDA COM O DESEJADO SANDUÍCHE
 Hambúrgueres com muitos acessórios dentro do pão pedem vinhos estruturados, para aguentar a força da carne, do queijo derretido e de ingredientes 
como o bacon e suas notas defumadas.
O Dia do Hambúrguer é comemorado a nível mundial nesta quinta-feira, 28 de maio, e o dia do vinho... Bom, vamos combinar que todo dia é dia de vinho. E 
a boa notícia é que a nossa bebida favorita pode harmonizar lindamente com os sanduíches, criando experiências descontraídas e alegres.  
 Lembramos da sequência final do longa Sideways – Entre umas e outras (2004), quando o protagonista Miles, interpretado por Paul Giamatti, abre uma 
garrafa de Château Cheval Blanc 1961, numa lanchonete e toma a joia em copo de papel. Na companhia de um cheeseburguer e onion rings.
 Curioso é que, por mais decadente que seja a cena, o desolado Miles acerta em cheio na harmonização. Para hambúrgueres, o casamento perfeito são 
vinhos estruturados, para aguentar a força da carne e do queijo derretido. Por isso, os Bordeaux vão sempre bem, obrigado. Proporcionando uma experiência 
inusitada e, sim, muito agradável.
 Claro, quanto melhor o hambúrguer, melhor será a experiência. Outras boas sugestões de harmonização são Cabernet Sauvignon (melhor sem madeira 
ou com breve estágio em barricas) e Syrah, a casta que segura bem até, vamos dizer, uma certa ousadia com molhos... Leia mais em: https://revistaadega.uol.
com.br/artigo/hambuguer-e-vinho-com-taca-certa-sim-e-uma-bela-experiencia_12210.html (Fonte – Revista ADEGA – REDAÇÃO – 28/05/2020).

https://www.larvf.com/verres-et-champagnes-la-quete-du-graal,4675994.asp
https://www.larvf.com/verres-et-champagnes-la-quete-du-graal,4675994.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/hambuguer-e-vinho-com-taca-certa-sim-e-uma-bela-experiencia_12210.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/hambuguer-e-vinho-com-taca-certa-sim-e-uma-bela-experiencia_12210.html
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RAMIRANA, DA CHILENA VENTISQUERO, TRAZ VINHOS FRUTADOS NA COSTA PACÍFICO
 Com solos graníticos e pedregosos, de alta permeabilidade, a Ramirana faz vinhos elegantes e frutados no Vale do Maipo, destacando a uva Syrah. 
Ramirana é uma vinícola boutique sob o comando da chilena Ventisquero, e sua produção nasce nos vinhedos Trinidad, localizados a cerca de 35 quilômetros 
do mar, na área de Maipo Costa.
 O plantio começou em 1998, e os vinhedos de baixa produtividade, com influência da costa do Pacífico, favorecem os vinhos balanceados, elegantes e 
frescos onde a fruta está no comando. O projeto tem à frente o enólogo Alejandro Galaz.
 O enólogo Alejandro Galaz faz trabalho dedicado aos vinhos chilenos de regiões costeiras, buscando o frescor do clima próximo ao Oceano Pacífico... 
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/ramirana-da-chilena-ventisquero-traz-vinhos-frutados-na-costa-do-pacifico_12294.html 
(Fonte – Revista ADEGA – REDAÇÃO – 19/05/2020).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/ramirana-da-chilena-ventisquero-traz-vinhos-frutados-na-costa-do-pacifico_12294.html
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