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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO SãO PAULO

ABS-RIO-FLAMENGO
TOUR DE FRANCE: NEM SÓ DE 
BORDEAUX E BORGONHA VIVE A 
FRANçA

06, 13 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

ABS-RIO-BARRA
VINHOS DE ALTURA

05/11/2018 - 19:30

Vinhos tintos e brancos provenientes de 
vinhedos situados a 800 metros acima 
do nível do mar ou mais apresentam 
atributos especiais devido ao clima, 
à amplitude térmica e ao solo. Para 
mostrar isso em detalhe nosso professor 
euclides Penedo Borges preparou 
uma degustação especial com vinhos 
de altura de excelente qualidade e 
escolhidos com esmero.

Valor Individual: R$286,00 (sócio)  
R$372,00 (não sócio). 
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
DEGUSTAçãO ESPECIAL: 
NEDERBURG

05/11/2018 - 16:30

apresentação e degustação 
especial, reservada aos alunos e ex-
alunos dos cursos de Formação de 
sommeliers e Profissionais da aBs-
sP. nela, serão degustados vinhos 
de um dos produtores sul-africanos 
mais conhecidos e admirados pelo 
consumidor brasileiro, a nederburg, 
que integra o grupo distell, distribuídos 
no Brasil por nossa parceira Casa 
Flora. a apresentação da nederburg 
e degustação de alguns rótulos 
representativos da ampla gama que 
produz serão conduzidas por elmarie 
Botes, enóloga responsável por toda 
a linha de vinhos brancos da vinícola. 
Não perca mais essa atividade 
exclusiva e inscreva-se logo, já que 
as vagas são limitadas!

Valor Individual: R$15,00 
(associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
DEGUSTAçãO DE VINHOS 
ESPANHÓIS

09/11/2018 - 20:00

a importadora Hispania traz 
exclusivamente vinhos espanhóis, 
prezando a viticultura tradicional, 
ecológica, orgânica e biodinâmica das 
doCs de Ribeira del duero, Cigales, 
Ribeira del Guardiana, almansa, La 
Mancha e Jumila, Rioja e navarra. 
atualmente, trabalha com mais de 20 
rótulos e tem projeto para expandir os 
negócios nos próximos meses.

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

A CASTA RIESLING PELA 
IMPORTADORA VINDAME

05/11/2018 - 19:30

a importadora Vindame patrocinará 
uma degustação de rótulos da casta 
Riesling, que produz vinhos aromáticos 
e de sabor marcante. a apresentação 
será de Michael shüter.

Valor Individual: R$50,00 - apenas 
para associados da aBs  
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br
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BELO HORIZONTE
CURSO DE INFORMAçãO BÁSICA DE VINHOS

08 E 22 DE NOVEMBRO - 20:00

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores 
do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para terminar! descomplicando o tema, 
o curso desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características 
do vinho. duas aulas sobre a história do vinho, os principais países produtores e as uvas mais 
emblemáticas. aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, armazená-lo, escolher 
a taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. no Curso Básico 
de informações de Vinhos você fará um passeio pelos países produtores mais importantes, 
as características de cada variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de 
armazenamento e consumo, decifrando os diferentes rótulos, introdução à harmonização.
Assuntos desenvolvidos: 
História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, o Vinho e sua elaboração, Tipos de Vinhos 
(brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados). o enólogo, o sommelier e o enófilo. análise 
sensorial do Vinho: avaliação Visual, avaliação olfativa, avaliação Gustativa, avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de degustações. Guarda e serviço do Vinho. acessórios do Vinho. Formação 
de adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões Produtoras. degustações 
orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e notas de Críticos. Ficha de avaliação

SOMENTE 10 VAGAS. Reservas pelo Tels.: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 440,00 (pode ser pago de 2 vezes)
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 

o Participante do Curso recebe a apostila “aBC da deGUsTação de VinHos” e degusta no 
mínimo 14 vinhos diferentes (mínimo de 7 rótulos a cada Encontro).

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.

vinotícias
O MUNDO DO VINHO EM SUAS MÃOS
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6vinotícias

 o importador de vinhos franceses Chez France apresentará no dia 07 (quarta-feira) à partir das 19h30 novos vinhos. serão 8 rótulos de pequenas vinícolas 
franceses, a serem degustados: Champagne Vollereaux Brut (92 pts Wine spectator) - pinot noir, pinot meunier, Chardonnay i Chablis domaine Maurice Lecestre 
2017 (chardonnay)i Côtes du Roussillon - domaine Mas olivier 2016 (roussanne, marsanne, grenache) i Bourgogne Pinot noir domaine Jaffelin 2017 i Côtes de 
Ventoux La Cavée 2013 (grenache, syrah) i Faugères - domaine Mas olivier - “Parfum de schistes” 2014 (grenache, syrah) i Bordeaux supérieur Chateau Haut 
Rozier 2016 (merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon) i Bordeaux Médoc Chateau Laffite - Laujac 2012 (merlot, cabernet sauvignon). além da degustação 
à vontade, o buffet de finger-food da chef silvana trará novidades - para harmonizar a degustação - que não estão no cardápio!  Philippe Watel, marido da 
silvana, ministrará 2 mini-palestras sobre as regiões dos vinhos degustados. Valor individual: R$130 por pessoa, vinho, buffet e água...e 20% de desconto na 
compra de qualquer rótulo da feira! Garante o seu lugar no 3227-7764 ou clique no link para reservar!

https://aubonvivant.us9.list-manage.com/track/click?u=75fa380da7cd55884b3e5726c&id=dcc0dd7236&e=02a341c454

https://aubonvivant.us9.list-manage.com/track/click%3Fu%3D75fa380da7cd55884b3e5726c%26id%3Ddcc0dd7236%26e%3D02a341c454%20
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IL NEBBIO PIO CESARE 2016 – PIEMONTE - ITÁLIA

 a Pio Cesare foi fundada em 1881 e hoje produz de 40.000 caixas de 12 garrafas. são 70 hectares de vinhedos 
próprios em Barolo e Barbaresco, com produção exclusiva com uvas próprias. a nebbiolo é uma uva autóctone 
do Piemonte, com pouca cor, taninos marcantes, que não tem grandes afinidades por carvalho excessivamente 
tostado, lembrando de certa forma a Pinot noir. 
 o vinho é proveniente de uma seleção das vinhas de serralunga d’alba, diano d’alba, Treiso e Trezzo Tinella. 
o vinho recebe uma pequena parcela de Pinot noir.

Notas de Degustação: Uma cor muito delicada típica da nebbiolo. o nariz mostra fruta vermelha como o 
morango, groselha e cereja frescos, notas de violeta e especiarias como a pimenta preta moída. Paladar frutado, 
com taninos leves e finos.  Boa acidez com estrutura média. Uma boa surpresa em se tratando de nebbiolo.

Guarda: Já pode ser bebido, aproveitaria o melhor da fruta. não guardaria para beber a médio ou longo prazo.

Notas de Harmonização: Uma cor muito delicada típica da nebbiolo. o nariz mostra fruta vermelha como o 
morango, groselha e cereja frescos, notas de violeta e especiarias como a pimenta preta moída. Paladar frutado, 
com taninos leves e finos.  Boa acidez com estrutura média. Uma boa surpresa em se tratando de nebbiolo.

Temperatura de Serviço: 16 a 17ºC.

Onde comprar:  Em BH - Enoteca Decanter – Rua Fernandes Tourinho, 503 – Funcionários – Belo Horizonte / 
MG. Telefone: (31) 3287-3618.

 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

https://www.enotecadecanter.com.br/
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 o termo vinho laranja tem colocado dúvidas na cabeça de muita gente: afinal é um vinho feito a partir de laranjas, é um vinho com cor de laranja? afinal, porque tem 
despertado tanta atenção no mundo do vinho?
 Para começar, se é vinho, ele não é feito com laranjas, nem é um coquetel com suco de laranja. o vinho laranja em resumo é vinho branco feito quando as cascas da 
uva e as sementes permanecem em contato com o suco, durante o processo de fermentação, criando ao final uma bebida de cor laranja profunda.
 o processo de fazer vinho de laranja é muito antigo, mas o revigoramento deste processo só ressurgiu nos últimos 20 anos. Muitos produtores de vinho laranja de 
hoje remontam a técnicas de 5.000 anos no Cáucaso (atual Geórgia), onde os vinhos eram fermentados em grandes vasos subterrâneos chamados Qvevri, fechados com 
pedras e selados com cera de abelha.
 de forma geral, as uvas brancas são misturadas e colocadas neste grande vaso (geralmente de cimento, terracota ou cerâmica), sendo deixadas para serem fermentação 
sozinhas por quatro dias, ou às vezes ao longo de um ano, com as cascas as sementes.
 a vinificação do vinho laranja é um processo muito natural que usa pouco ou nenhum aditivo ou conservante, às vezes nem mesmo levedura. a cor profunda do vinho 
de laranja vem da lignina presente nas sementes. Por tudo isto, têm um sabor muito diferente dos vinhos brancos que estamos acostumados a beber, resultando em aromas 
complexos e sabores amargos e oxidados, alguns lembrando Jerez. esta é a razão porque muita gente, não acostumada ao seu paladar considerar que o estilo é algo como 
- “ame ou deixe pra lá!”. 
 os vinhos laranja costumam ser descritos como robustos e arrojados, com aromas de jaca, avelã, castanha do Pará, maçã oxidada, verniz de madeira, óleo de linhaça, 
zimbro, massa azeda, flor de laranjeira e casca de laranja seca.
 no paladar, eles costumam ser encorpados, secos, tânicos (como um vinho tinto, porque muito do tanino está na realidade na semente da uva) e com acidez semelhante 
à cerveja de frutas. Muitas vezes eles são tão intensos que você pode querer ter certeza de estar sentado ao provar seu primeiro vinho de laranja.
 Hoje o termo “Laranja” costuma ser associado ao termo “Ramato”, que significa “ruivo”, em italiano e normalmente se refere ao italiano Pinot Grigio feito em um estilo 
de vinho de laranja, ou mesmo o termo “vino ambro”; em Portugal se costuma chamá-los de brancos de curtimenta. Recentemente, em 2018, simon J. Woolf escreveu um 
fantástico livro “a Revolução Âmbar” com uma boa descrição sobre este estilo de vinho, sua origem perdida no tempo, bem como fala a respeito do resgate de sua identidade 
a partir do trabalho de alguns produtores por mantê-lo vivo, além de conter um ótimo guia de produtores para conhecer e experimentar. 
 os vinhos laranja tem personalidade marcante e são bastante heterogêneos, portanto tentar classificá-los por critérios organolépticos que estamos acostumados a 
usar não é boa escolha. são por vezes indecifráveis, exigindo boa carga de paciência e experiência para entender suas várias nuances e facetas. Costumam aliar o frescor e 
notas de frutas cítricas dos vinhos brancos com os polifenóis, alguma cor e textura rugosa e tânica dos tintos.

O VINHO LARANJA VAI SE ESPALHANDO PELO MUNDO - ainda são muito raros, mas alguns produtores espalhados por alguns países têm demonstrado interesse 
crescente neste estilo natural de vinificação.
ITÁLIA - a maioria das vinícolas que produzem o vinho laranja pode ser encontrada no nordeste da itália, ao longo da fronteira com a eslovênia na região do Friuli-Venezia 
Giulia. aqui você pode encontrar vinhos laranja produzidos com as uvas autóctones da região, tais como a sauvignon Vert (Friulano), Ribolla Gialla e Pinot Grigio. o processo 
de produção do vinho laranja foi popularizado na itália pelo enólogo Josko Gravner, em 1997 após retornar de um período de pesquisas na Geórgia. 
Josko Gravner, abandonou a vinificação quando era o melhor produtor de vinhos brancos modernos da itália, em busca de um caminho obscuro, o de reencontrar a essência 
da arte da vinificação perdida no tempo. Gravner optou pela vinificação em ânforas trazidas da Geórgia, que amplificam a pureza dos seus vinhos. o seu sucesso não veio 
do dia para a noite, mas hoje os vinhos de Gravner são disputados por grandes conhecedores em todo o mundo.
alguns Produtores italianos de Vinho Laranja: Bressan “Carat” (Friuli-Venezia Giulia) / antonio Caggiano “Béchar” (Campania) / donati Camillo “Malvasia dell’emilia” (emilia 
Romagna) / Frank Cornelissen “Munjebel” (sicilia) / Cos (sicilia) / Gravner (Friuli-Venezia Giulia) / edi Kante (Friuli-Venezia Giulia) / angiolino Maule “sassaia” (Gambellara, 
Vêneto) / Radikon (Friuli-Venezia Giulia) / Rinaldini (emilia Romagna) / Franco Terpin (Friuli-Venezia Giulia) / i Vigneri por salvo Foti (sicilia) 
ESLOVÊNIA - Logo na fronteira com Friuli-Venezia Giulia, na itália, está a região de Goriska Brda, na eslovênia, que tem uma longa história de vinificação no estilo laranja. 
o vinho é muito bem integrado aqui, e você frequentemente verá vinhos servidos em taça. Há um outro vinho a ser provado por aqui – o Motnik, que é feito de forma natural, 
como o vinho laranja, em barris que são desinfetados por ervas como alecrim, louro e sálvia.

O QUE VEM A SER O VINHO LARANJA?
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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Alguns Produtores de Vinho Laranja Esloveno: Klinec / Movia “Lunar” /Princic
GEÓRGIA - a Geórgia é a região mais famosa por seus vinhos de Qvevri. os Qvevri foram os primeiros recipientes a serem usados para fermentação de vinho, com os 
achados arqueológicos supostamente datados de 6000 aC. são vasos de barro revestidos com cera de abelha e completamente enterrados no solo, onde a temperatura 
permanece constante durante todo o ano, permitindo que os vinhos fermentem no frescor natural da terra. a uva de escolha da Geórgia para vinhos qvevri naturais é 
chamada Rkatsiteli, que é conhecida por produzir um vinho com um tom vermelho-alaranjado profundo.
alguns Produtores de Vinho Laranja Georgiano: Pheasant’s Tears (do qual tenho um garrafa na adega) / alaverdi Monastery “Gurjaani” em Kakheti / our Wine em Kakheti 
/ Tbilvino “Quevris” / Lagvinari “Goruli Mtsvane,” “Tsolikouri” and “Tsitska”
CROÁCIA – os vinhos da Croácia possuem fama na região e vestígios de produção de vinho a mais de 2500 anos atrás, e faz alguns vinhos no estilo laranja
alguns Produtores de Vinho Laranja Croata: Korta Katarina
FRANçA - na França, há uma região a leste da Borgonha que produz vinhos ricos em tons laranja. a região do Jura (famosa pelo queijo Comté) produz vinhos com aromas 
de nozes chamados Vin Jaune e Côtes du Jura, que usam o estilo oxidativo da vinificação com uma uva rara chamada savagnin (e às vezes Chardonnay). embora estes vinhos 
utilizem um método de vinificação ligeiramente diferente (pressionando as cascas), os vinhos têm um sabor semelhante ao dos vinhos laranja.
alguns produtores de vinhos franceses laranja: Vin Jaune (Jura) / Côtes du Jura (Jura) / Chateau-Chalon (Jura) / Jean-Yves Peron (sabóia)
ESTADOS UNIDOS - alguns dos produtores mais experimentais estão começando a fazer vinhos naturais e estão evoluindo a técnica do vinho laranja, particularmente em 
nova York, onde a variedade de uva Rkatsiteli é cultivada.
alguns Produtores de Vinho Laranja dos estados Unidos: Channing daughters “Meditazione,” “Ribolla Gialla” and “Ramato” (new York) / Pax Mahle / Red Hook Winery “sK” 
series (new York) / salinia / scholium Project by abe schoener (suisun Valley, California) / shinn estate Vineyards “Veil” by anthony nappa (new York) /Wind Gap Wines 
“Pinot Gris”
AUSTRÁLIA - os produtores de vinho australianos mais progressistas começaram a fazer vinhos laranja principalmente com sauvignon Blanc, que produz maravilhas neste 
estilo.
alguns Produtores australianos de Vinho de Laranja: BK Wines “skin and Bones White” (adelaide Hills) / Born & Raised Wines sauvignon Blanc (Victoria) / Lucy Margaux 
Vineyards (adelaide Hills) / Patrick sullivan 
ÁFRICA DO SUL - os vinicultores progressistas na África do sul podem ser encontrados principalmente na região de swartland, no Cabo ocidental, onde os vinhedos são 
bastante antigos e têm uvas menos conhecidas.
alguns Produtores sul-africanos de Vinho Laranja: intellego “elementis” / Lammershoek “Cellar Foot” series / sadie Family Wines “Palladius” / Testalonga “el Bandito” Áustria
AUSTRIA – alguns Produtores de Vinho de Laranja austríaco: strohmeier (steiermark) / Werlitsch “amphorenwein” e “Werlitsch” (steiermark)/ Maria & sepp Muster “Gräfin” 
e “erde” (steiermark).
BRASIL - Luís Henrique Zanini, da Vallontano Vinhos nobres, do Vale dos Vinhedos, comenta que a ideia de elaboração de vinhos com essa tonalidade surgiu no ano 2000, 
tomando forma através do “projeto peverella” que, em 2008, resultou no lançamento da linha era dos Ventos. a produção anual da linha, de cerca de 600 garrafas de cada 
variedade de uvas brancas peverella e trebiano, tem sabor picante e a sugestão é harmonizar com refeições. 
 o rótulo era dos Ventos Peverella 2014, recebeu 94 pontos no Guia descorchados, maior pontuação entre os brasileiros de todas as categorias – espumante, branco, 
tinto e laranja. a uva Peverella, originária do norte da itália, foi a primeira vitis vinífera branca trazida pelos imigrantes italianos para o sul, no fim do século 19. segundo o 
guia, o vinho se destaca por sua complexidade e energia: “aqui há muita força, muitos taninos dando voltas no paladar, mas também muitas notas de frutas cítricas, muita 
laranja confitada”. Precisa de pelo menos cinco anos para alcançar o ápice.
 Há outros produtores começando a ter reconhecimento, como eduardo Zenker e Vilmar Bettu.

HARMONIZANDO ALIMENTOS COM VINHOS LARANJA - Por conta de seu sabor ousado, os vinhos de laranja combinam muito bem com comidas igualmente ousadas, 
incluindo pratos de curry, tal como a cozinha marroquina, cozinha etíope (como as panquecas chamadas injera), pratos coreanos com kimchi fermentado (bibim bap) e a 
culinária japonesa tradicional, incluindo fermentados de soja (natto). devido ao alto conteúdo fenólico (tanino e ligeiro amargor) e à acidez que eles exibem, os vinhos 
laranja tem textura que se assemelha a tintos mais suaves, e combinam com uma grande variedade de carnes, variando desde de peixes a carne bovina. 
 se você ainda não provou um vinho laranja, vale a apena a experiência! saúde !!!
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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

“INSTIGANTES BRANCOS ALSACIANOS ” - POR JORGE LUCkI
VALOR ECONôMICO - 01/11/2018

 se a alsácia já atrai pela alta qualidade que seus brancos podem atingir, algo que, na média, só a Borgonha consegue, aquele canto vitivinícola do nordeste da 
França me fascina pelas suas particularidades, que determinam uma complexa gama de vinhos. À primeira vista, parece que os vinhos alsacianos, frutados e prazerosos, são 
fáceis de beber e de se entender. afinal, é uma das raras regiões francesas em que a casta, normalmente utilizada sozinha e aparecendo com destaque no rótulo, define a 
característica principal do vinho.
 isso fica mais evidente porque as uvas ali cultivadas são diferentes entre si: das quatro principais, consideradas nobres, a riesling compõe brancos elegantes, mais secos 
e minerais; a gewurztraminer, muito aromáticos, com mais álcool e em geral com um toque adocicado; a pinot gris, macios e com bom corpo; e a muscat, bem marcados 
pela sensação de fruta fresca.
 apesar de menos prestigiadas, não devem ser desprezadas a sylvaner, que enseja vinhos leves e com frescor, bons para aperitivo e começo de refeição, e a pinot blanc, 
mais neutra, muito utilizada na elaboração de crémant d’alsace, um espumante bem correto cuja aceitação vem crescendo bastante, representando, atualmente, cerca de 
um quarto da produção vinícola da região.
 o fato de ter uma linha de brancos diferenciada, capaz de proporcionar ao consumidor um amplo leque de opções e aproveitamentos sem que ele incorra em grandes 
erros na escolha, por si só já faz com que os vinhos alsacianos mereçam atenção. a região tem uma incrível diversidade de terroirs, fazendo com que cada casta assuma 
nuances diferentes em função de onde está plantada, tudo sem perder a identidade. existe uma sinergia muito forte entre alguns desses terroirs e determinadas castas. 
aprofundando-se um pouco no assunto chega-se mais próximo do melhor que a região pode propor.
 em termos vitivinícolas, o trecho mais interessante da alsácia é a faixa estreita com cerca de 100 km de extensão, paralela ao Reno, compreendida entre as cercanias 
de estrasburgo até Mulhouse ao sul, com a cidade de Colmar mais ou menos no meio. isso se deve ao maciço de Vosges, uma cadeia montanhosa que bloqueia os ventos 
fortes e úmidos que vêm do oeste, criando um microclima bastante seco - é um dos menores índices pluviométricos da França -, e diminui os extremos de temperatura no 
verão e no outono. na sua encosta leste, aliás, entre 200 e 400 metros de altitude, ficam os melhores vinhedos.
 são condições climáticas que explicam porque numa latitude tão elevada - é a região vinícola mais setentrional do país, fora Champagne - as uvas alcançam índices 
ideais de maturação.
 embora o conceito de terroir envolva distintos elementos, como topografia do vinhedo e sua insolação, exposição, microclima e solo, é este último o maior responsável 
pela complexa trama deles na alsácia. e isso representa milhões de anos de história geológica bem movimentada. Basicamente, o quase incontável mosaico de solos e 
subsolos ali existente - calcário, argilo-calcário, xistoso, granítico, pedregoso, vulcânico, e com marna, gesso, e argila combinados - tem origem na depressão do antigo 
maciço que reunia a atual cadeia montanhosa de Vosges e a Floresta negra, que resultou na planície do rio Reno.
 só nos anos 1970 todo esse terroir foi valorizado. até então havia poucos produtores conscientes de sua importância e o mercado era dominado por negociantes e 
cooperativas mais interessados em produzir vinhos baratos. Quando um movimento de independência ganhou força, os vinhedos começaram a ganhar destaque, na medida 
em que seus proprietários começaram a individualizá-los em vez de mesclar a colheita de vários para lançar um rótulo “cuvée”.
 não demorou para, em 1975, iniciar-se um estudo com o objetivo de implantar a classificação Grand Cru, que elegeria as parcelas com melhor terroir. isso só se 
concretizou realmente em 1983, com uma primeira leva de 25 denominações, complementada com outro tanto no início da década de 1990 e mais uma em 2007, totalizando 
51 vinhedos atualmente, responsáveis por 5% da produção vinícola alsaciana. 
 Para essa implantação, levou-se em conta o potencial real de cada vinhedo, o melhor terroir, composto de noção precisa do tipo de solo e das condições específicas 
do terreno e do clima, além de boa exposição (todos estão situados nas encostas). 
 Para dar mais peso à classificação, somente vinhos provenientes das quatro castas nobres podiam ostentar no rótulo a menção Grand Cru.... Leia mais em: https://
www.valor.com.br/cultura/5962935/instigantes-brancos-alsacianos#

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.
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“DEPOIS DO VINHO DE TALHA, A NOVA MODA PODERÁ SER O VINHO RUPESTRE”- POR PEDRO GARCIAS
FUGAS - 03/11/2018

 o ressurgimento dos vinhos de talha no alentejo é uma das melhores notícias do vinho português nos últimos anos. a próxima boa notícia pode vir, quem sabe, de 
Trás-os-Montes, onde já foi pedida autorização para começar a certificar vinhos vinificados em lagares rupestres. 
 Tive um grande professor de História no então ciclo preparatório, o equivalente hoje ao 5º e 6º ano. Chamava-se Plácido e era padre em Carlão, aldeia do concelho 
de alijó, na região do douro. o padre Plácido foi o homem que mais descobertas arqueológicas fez em todo o concelho. Com ele, fiquei a conhecer antas, pinturas rupestres, 
castros, castelos romanos e também lagares escavados em rochas de granito.
 a mera existência destes lagares, associada a diversos vestígios cerâmicos, prova a longa história vitivinícola de alijó e de outros concelhos do douro e de Trás-os-
Montes (e de mais regiões nacionais). esses lagares dizem-nos que já se faz vinho por ali desde o tempo dos celtas ou, no mínimo, dos romanos. numa época de grande 
desenvolvimento tecnológico e de grande concorrência no negócio do vinho, este olhar sobre o passado não tem apenas um valor nostálgico e cultural. o passado pode ser 
o futuro de muita gente. É só ver o que se passa no alentejo, com o ressurgimento dos vinhos de talha, uma tradição iniciada pelos romanos.
  “amphora” transformou-se na palavra mágica dos vinhos alentejanos. a cada ano que passa surgem novos vinhos de talha na região. da Herdade do esporão à 
Herdade do Rocim, da Casa alexandre Relvas à Herdade do Rocim ou à Herdade Cortes de Cima, não faltam exemplos de produtores que já aderiram à nova moda. o que 
antes estava confinado a pequenos produtores artesanais, a algumas adegas e a uma ou outra casa com mais história, como é o caso da adega José de sousa, que possui 
a maior colecção de talhas da região, começa hoje a generalizar-se a todo o alentejo.
 ainda bem, porque o caminho “novo Mundo” que a região, de um modo geral, estava a seguir, com vinhos demasiado internacionais, não era muito exaltante. Com 
os vinhos de talha, o alentejo está a reinventar-se e a fazer vinhos mais originais, apesar de velhos na tradição. ao mesmo tempo, a região dá uma segunda oportunidade 
a castas locais que foram sendo abandonadas, como a Moreto e a Tinta Grossa, nos tintos, e a Perrum, a Rabo de ovelha, a Manteúdo e a diagalves, nos brancos.
 dois mil anos depois, o essencial do método de vinificação em talha pouco mudou. e é usado tanto para tintos como para brancos. depois de desengaçadas as uvas 
(agora mais com o recurso a desengaçadores eléctricos, embora em algumas adegas ainda se usem ripadeiras, tabuleiro ou mesa formado por uma grade de ripas paralelas 
de madeira onde se faz o “ripanço” manual, ou seja, o desengace das uvas), as massas são colocadas nas talhas (podem ser em barro puro ou revestidas, com cera de abelha 
ou pez, por exemplo). a fermentação ocorre de forma espontânea. Quando as massas começam a subir à superfície, são mexidas e submergidas com um rodo de madeira, 
de modo a evitar a sua oxidação e extrair o máximo de cor, aroma e sabor.
 a fermentação dura entre oito a 15 dias e, dependendo do produtor, o vinho pode ficar em contacto com as massas durante mais uns dias, semanas ou até mesmo 
meses. Uma espécie de maceração pós-fermentativa. nas tabernas alentejanas é tradição servir o vinho directamente da talha. Mas há produtores que trasfegam o vinho 
para ânforas mais pequenas (a talha comum tem uma capacidade de 600 litros, mas também são usadas, sobretudo para estágio, ânforas de 150 litros, as antigas dolia). 
no início da Primavera, o vinho começa a ser consumido ou é engarrafado. o tempo de estágio, tal como as castas ou o tipo de talha usado, varia de produtor para produtor.
 os vinhos feitos em talha são menos extraídos e, por isso, mais sedosos, finos e fáceis de beber. Por tradição, são também menos alcoólicos, o que os torna modernos. 
são vinhos de beber e para beber cedo. Por tradição começam a ser consumidos no dia de são Martinho, que é quando são abertas as talhas. É já no próximo domingo e 
vale a pena dar um salto até ao alentejo, à zona da Vidigueira, por exemplo, para assistir a esta celebração colectiva.
 o ressurgimento dos vinhos de talha no alentejo é uma das melhores notícias do vinho português nos últimos anos. a próxima boa notícia pode vir, quem sabe, de 
Trás-os-Montes, onde a Comissão Vitivinícola Regional já pediu autorização ao instituto da Vinha e do Vinho para começar a certificar vinhos vinificados em lagares rupestres. 
Um devaneio? não. num negócio em que a diferença e a originalidade são valores decisivos, os vinhos “rupestres” podem ser uma boa aposta, até porque o legado de 
vinificação rupestre em Trás-os-Montes é enorme....

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/11/03/fugas/opiniao/vinho-talha-nova-moda-podera-vinho-rupestre-1849640

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/2018/11/03/fugas/opiniao/vinho-talha-nova-moda-podera-vinho-rupestre-1849640
http://fugas.publico.pt
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“NOVO ESTUDO DIZ QUE BEBER FAZ VOCÊ, DE FATO, ESQUECER 
SEUS PROBLEMAS“ - POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMIDIA - 29/10/2018

 “Vou beber pra esquecer”, a velha frase agora tem base científica.  apenas um copo de vinho pode ser suficiente para que você descarte suas memórias 
ruins e se concentre apenas nos bons momentos, é o que sugere um novo estudo feito pela Brown University em Rhode island-eUa. 
 os pesquisadores dizem que o álcool “rouba” o caminho que forma a memória em um nível molecular. ela afeta um gene envolvido com a codificação 
da memória, que define se esta é agradável ou desagradável, e muda uma proteína que o gene produz, o que, por sua vez, faz com que você forme ‘memórias 
desejáveis’. 
 Uma taça apenas, muda o caminho por uma hora, mas três taças podem por 24 horas - isso pode explicar que depois de beber você se esqueça daquele 
tropeço e no dia seguinte não lembre como ganhou aquelas manchas roxas. 
 a dra. Karla Kaun, professora assistente de neurociência da Brown University, disse ao daily Mail online que o interesse da pesquisa é em analisar os 
efeitos do álcool nas lembranças recompensadoras. Já podemos dizer então, com base científica, que “Vinho é felicidade engarrafada”!

Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/novo-estudo-diz-que-beber-faz-voce-de-fato-esquecer-seus-problemas

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

http://www.marcelocopello.com/post/novo-estudo-diz-que-beber-faz-voce-de-fato-esquecer-seus-problemas
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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“COMO DESFRUTAR DE UMA FEIRA DE VINHOS – PARTE 1“ - POR NETON FAGUNDES
ESTADO DE MINAS - HORA DO VINHO    –   04/11/2018 

 o mercado de vinhos não é muito diferente de outros seguimentos, assim como temos feiras de bebidas diversos, feiras sobre gastronomia, temos ótimas 
e oportunas feiras de vinhos. e o que são essas feiras? Para inicio de conversa, uma feira de vinhos em geral tem 40, 50, 100, 200, 400 rótuios, dependendo 
da sua importância. isto de certa forma assusta iniciantes, que não sabem como comportar em eventos assim.
 no meu dia a dia de sommelier, quando digo que fuí em uma degustação de oito rótulos, meus amiqos acham que bebi as oito garrafas, e ficam chocados. 
aí tenho que explicar que em um evento assim provo uma pequena quantidade de cada rotulo, primeiro por que gosto de provar e segundo porque faz parte 
do ritual do vinho a gente degustar um pouco de cada rotulo, assim você apreende mais sobre os vinhos. ou seja, se tenho uma reunião com 10 amigos, posso 
tanto beber em conjunto10 garrafas de um único rotulo ou provar 10 rótulos diferentes. desta forma, bebo a mesma quantiâade, só que provo mais vinhos 
diferentes. 
 em uma feira de vinhos, a ideia e a mesma, em um mundo de opções escolho o que mais me interessa, e o que ainda não conheço, assim aumento meu 
conhecimento enológico, pois não faz sentido em uma feira com 150 rótulos eu provar apenas um ou dois vinhos porque achei eles muito bons, não tem sentido 
desta jorma, a intensão é provar o máximo de vinhos possíveis, em um mesmo momento. outro fato curioso é a quantidade. normalmente são servidos em 
feiras 20 a 30 ml de cada vinho, pode parecer pouco, mas multiplique isso por 20 a 30 provas, você com certeza vai consumir muito mais que uma garrafa de 
vinho. desta forma com está conta da para se ter a ideia de como devemos nos comportar em eventos assim. (continua na próxima coluna). .

Nelton Fagundes - Há mais de 14 anos é o responsável pelas dicas de harmonização e sugestões dos melhores vinhos da enoteca decanter na capital mineira. 
dentro do universo dos vinhos desde 1998, quando iniciou seus estudos sobre a bebida, nelton já foi eleito o melhor sommelier de loja pela sociedade Brasileira 
dos amigos do Vinho (sBaV-MG), e hoje faz parte do seleto grupo de profissionais homologados pela associação Brasileira de sommelier do Rio de Janeiro e 
está no 3º terceiro nível na Wine & spirit education Trust, escola inglesa internacionalmente reconhecida.

https://www.enotecadecanter.com.br/
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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

INGLESES ACHAM QUE ENTENDEM MAIS DE VINHO DO QUE OS FRANCESES
 a empresa de consultoria sowine, especializada no mundo do vinho, publicou no final de setembro um estudo comparando hábitos de consumo de 
franceses x britânicos. Por mais surpreendente que seja a geração milênio britânica (42%) se considera mais conhecedora em vinho do que seu equivalente 
francês (30%). eles também se consideram mais interessados em aprender sobre vinho do que os franceses (38% x 23%). Para apreciar um bom vinho os 
franceses (67%) acham que se deve conhecer um pouco mais sobre o vinho do que os ingleses (54%).
 os franceses (34%) são consumidores mais regulares de vinho do que os ingleses (26%). eles também preferem tomar o vinho na tranquilidade do lar 
enquanto que os ingleses optam por ir a espaços públicos ou ao pub. os britânicos postam mais fotos dos vinhos degustados na rede social (48%) do que os 
franceses (24%). os súditos da rainha (40%) compram mais pela web do que os descendentes dos gauleses (29%). na hora de comprar pela rede os ingleses 
procuram sites de supermercados já os franceses tiram onda e compram diretamente no site dos produtores. afinal, a França é o país dos grandes vinhos a bom 
preço. santé. (Fonte – ConeXão FRanCesa por Rogério Rebouças – 27/10/2018).

OS VINHOS DOCES NATURAIS, ESPECIALIDADE DE ROUSSILLON, ESTãO EM PERIGO?
 em busca de consumidores, os vinhos doces naturais de Roussillon estão em processo de reconquista de mercado. no Roussillon, as colheitas de uvas terminaram 
por algumas semanas e as uvas foram processadas, de acordo com o conhecimento ancestral, mas com um gosto amargo para os produtores de vinho doce natural, que 
precisam dos consumidores.
 os vinhos doces naturais brancos ou tintos - Maury, Banyuls, Grand Cru Banyuls, Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes - são produzidos a partir de uvas maturadas pelo sol 
do Mediterrâneo. seus cachos, varridos pela Tramontana, foram colhidos com grande maturidade.
 Mas é a “fortificação” que faz a especificidade desses vinhos. esta operação ancestral consiste na adição de álcool vínico no sumo dos grãos durante a fermentação, 
a fim de parar a fermentação. assim, parte do açúcar não será degradado pelas leveduras.
“VINHOS UM POUCO MENOS POPULARES” - Como resultado, os vinhos com alto teor de açúcar e alto teor de álcool (pelo menos 15 graus) foram muito populares 
como aperitivo nas décadas de 1950 e 1960. “Mas os hábitos mudaram e hoje esses vinhos tem dificuldade em encontrar seus consumidores “, diz delphine Verdaguer, no 
domaine de Rancy em Latour-de-France.
 “estes vinhos são um pouco menos populares, e as pessoas gostam de vinhos frescos, vivos e fáceis de beber, como os rosés”, acrescenta o viticultor. “esses vinhos não 
são mais divertidos”, admite Laurent Barréda, presidente da vinícola Terre des Templiers, que inclui cerca de 650 produtores de vinho em Banyuls e ele próprio um enólogo. 
“eles não estão mais no seu momento”, diz ele.
 Para o presidente da Confederação nacional do Vdn, Bernard Rouby, estes vinhos também sofrem com a falta de notoriedade e, em particular para os Rivesaltes, que 
tem uma imagem turva. “Paradoxalmente”, diz ele, “é um produto muito presente em grandes varejistas, mas com 3,50 euros!”
 Quanto à produção, vendida anteriormente em grande parte ao comércio, nunca foi valorizada. e quando o comércio entrou em colapso, “todo mundo entrou em 
colapso”, resume Xavier Hardy, Conselho interprofessional de vinhos de Roussillon (CiVR).
A PRODUçãO DE VDN DESPENCOU - a produção do Vin douce naturel, portanto, despencou em favor dos vinhos secos: segundo Hardy, há cinquenta anos atrás, para 
700.000 hectolitros, de uma produção total no Roussillon de 1,5 milhão de hectolitros. no ano passado, caiu para 145.000 hl de uma produção total de 698.000 hl.
 no entanto, estes Vdn são “mágicos”, diz Xavier Hardy. são jóias, que se mostram na medida do seu envelhecimento. estes vinhos de longa duração adquirem assim 
uma rica paleta de aromas - frutas secas, frutas cristalizadas, até as notas de especiarias ou torrefação para mais velho, associado ao poder do néctar.
 “estes são vinhos únicos e eu os comparo aos espirituosos”, diz ele. infelizmente, “nunca nos comunicamos sobre a especificidade”, ao contrário do Porto, ou Cognac 
e armagnac “, que conseguiram ser considerados bens de luxo”, diz delphine Verdaguer.
“ESTES VINHOS PERMANECERãO” - e hoje, no estado “há perigo na demora”, com o risco de que “uma arte” - fortificação, oxidação, envelhecimento no foudres - ser 
perdido, lamenta o enólogo na adega do domaine de Rancy onde estão alinhados os barris por safra.
 Um pessimismo que Bernard Rouby não compartilha. “Certamente não voltaremos aos volumes de antigamente, mas, por outro lado, esses vinhos permanecerão” 
desde que saibamos “trabalhando em sua imagem, trabalhando com os comerciantes de vinho”, diz ele.

VINHO E CULTURA
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 “estamos em um plano de reconquista do mercado”, diz Xavier Hardy, que recebeu recentemente com os 25 comerciantes de vinho CiVR de toda a França....  
Leia mais em: https://www.larvf.com/les-vins-doux-naturels-specialite-du-roussillon-sont-ils-en-danger,4603144.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – pela Redação – 
02/11/2018).

INCRíVEL, MAS é VERDADE: COURO ITALIANO FEITO A PARTIR DE BAGAçO DE UVA!!
 Você prefere seus sapatos em pinot ou chardonnay? a start-up italiana Vegea produz “couro vegetal” à base de bagaço de uva.
eles são criativos, esses italianos! Uma start-up sediada em Rovereto, ao sul de Trento, encontrou uma maneira de aproveitar duas paixões tipicamente italianas: moda e 
vinho. a Vegea produz roupas e acessórios de moda “de couro” feitos a partir de bagaço de uva.
 Um produto com baixo teor de poluentes que já interessa a mobília e o automóvel, porque é resistente o suficiente para servir de cobertura de assento. esta invenção 
é revolucionária de várias maneiras. em primeiro lugar, porque permite valorizar determinados resíduos produzidos pelos viticultores. as sementes são moídas e um óleo 
polimerizado é extraído enquanto as peles e os caules são transformados em têxteis “verdes”... Leia mais em: https://www.larvf.com/incroyable-mais-vrai-du-cuir-italien-a-
partir-de-marc-de-raisin,4601670.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Por Fabien Humbert - 09/10/2018).

ENTENDA O PROCESSO DE DUPLA PODA, QUE POSSIBILITA A PRODUçãO DE VINHOS EM REGIõES DO SUDESTE BRASILEIRO
 Com duas podas, muda-se o ciclo da videira, alterando a data de colheita. Já diziam os antigos que, sem poda, não há uva. Como sabemos, a videira tem um ciclo 
anual cujo “ápice” encerra-se entre a primavera e o verão, quando as uvas estão maduras e prontas para serem colhidas. Pouco antes, a vinha é podada, logo após outono 
e inverno, que são períodos de dormência. a vitivinicultura obedece esse passo no mundo todo. assim, no hemisfério norte, as uvas geralmente são colhidas em meados do 
segundo semestre e, no hemisfério sul, em meados do primeiro.
 Um dos grandes dilemas dos produtores durante a colheita são as chuvas (que, entre outras coisas, pode diluir o vinho) e também pragas decorrentes da umidade em 
um período crítico. então, por essa razão, regiões em que a pluviometria é muito intensa no verão, a produção de uvas para vinho não é muito bem vista.
 no entanto, é possível enganar a videira e “inverter” o seu ciclo normal com a técnica da dupla poda. em vez de uma única poda (de produção, como geralmente é 
chamada) no inverno, são feitas duas. a primeira no inverno, para a formação de ramos, e a segunda no começo do verão, o que fará com que a produção seja deslocada 
para o outono e inverno.
 assim, com essa mudança de data de colheita, regiões em que o inverno é mais seco, como o sudeste brasileiro, conseguem produzir melhores uvas e vinhos do que 
se o ciclo fosse o convencional. essa “troca” é ainda mais interessante nesses locais, pois, durante outono e inverno, a diferença de temperatura entre dias e noites também 
são mais intensas, o que favorece uma melhor maturação das uvas.
JEITINHO MINEIRO - não se pode dizer que a técnica da dupla poda seja uma novidade. na verdade, há bastante tempo que o homem sabe que, dependendo da época 
da poda, a planta produzirá em uma determinada data. durante muito tempo, produtores de uva de mesa usaram a técnica para se adaptar às demandas de mercado, 
especialmente em regiões mais quentes.
 Todavia, foi depois de um estudo aprofundado de um grupo de pesquisadores da empresa de Pesquisa agropecuária de Minas Gerais (epamig), que a vitivinicultura de 
diversos estados do sudeste floresceu. e não à toa, uma das castas de maior destaque tem sido a syrah, que foi objeto de pesquisa dos cientistas da epamig durante dois anos 
no sul mineiro. na época da publicação do estudo, o grupo a rmava que a região do sul de Minas Gerais, mais especificamente a cidade de Três Corações – onde o estudo foi 
conduzido – tinha potencial para se tornar uma nova região de produção de vinho de qualidade e que a técnica da dupla poda poderia ajudar locais com climas similares... 
Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/entenda-o-processo-de-dupla-poda-que-possibilita-producao-de-vinhos-em-regioes-do-sudeste-brasileiro_11389.
html (Fonte – Revista adeGa – arnaldo Grizzo - 01/11/2018).

https://www.larvf.com/les-vins-doux-naturels-specialite-du-roussillon-sont-ils-en-danger%2C4603144.asp
https://www.larvf.com/incroyable-mais-vrai-du-cuir-italien-a-partir-de-marc-de-raisin%2C4601670.asp
https://www.larvf.com/incroyable-mais-vrai-du-cuir-italien-a-partir-de-marc-de-raisin%2C4601670.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/entenda-o-processo-de-dupla-poda-que-possibilita-producao-de-vinhos-em-regioes-do-sudeste-brasileiro_11389.html
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/entenda-o-processo-de-dupla-poda-que-possibilita-producao-de-vinhos-em-regioes-do-sudeste-brasileiro_11389.html
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