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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão 
ai mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 
786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 chegamos a 
mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos 
e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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BRANCAIA TRE ROSSO TOSCANO 2016 – TOSCANA - ITÁLIA
 
 Em 1981 o casal suíço Brigitte e Bruno Widmer comprou a vinícola Brancaia, na região de Chianti Classico, na 
Toscana. Apenas dois anos depois, a Casa Brancaia foi classificada em primeiro lugar como os melhores produtores 
de Chianti em uma degustação de Chianti Classico. Desde então, se estabeleceu rapidamente em nível internacional. 
O próximo passo seria expandir as regiões de cultivo, e assim em 1989, adquiriram mais um vinhedo em Chianti 
e em 1998 chegaram até Maremma, a apenas 10 quilômetros do mar. Sem dúvida, um dos melhores produtores 
italianos dos últimos tempos. Este vinho passa 12 meses em barrica. 

Uvas: Blend com 80% Sangiovese, 10% Merlot e 10% Cabernet Sauvignon. A Merlot confere redondeza e elegância; 
a Cabernet Sauvignon dá estrutura e equilíbrio, a Sangiovese frescor e frutas. O percentual dos cortes é definido a 
cada safra pelo enólogo.

Notas de Degustação: : Cor vermelha intensa. Notas de frutas vermelhas e escuras (framboesas e amoras), flores, 
alcaçuz e um toque de leve tosta e tabaco, conferindo boa complexidade. Este vinho tem um corpo médio, taninos 
macios, muito gostoso de ser bebido. Fresco, equilibrado e macio. As notas florais reaparecem no fim de boca dando 
uma bela sensação de harmonia

Estimativa de Guarda: Pronto para beber, mas aguenta 5 anos fácil. Bebido num momento ótimo.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas ou assadas, massas com 
molhos meio condimentados. Acompanhou muito bem um Ravioli com ragu de linguiça.

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

Faixa de Preço – $$$

Em BH – GRAND CRU/TUTTO ITALIA – Av. Ns. do Carmo, 1650 - Sion / Belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 3286-2796.  - LOJA GRAND CRU BH SHOPPING 
- Rodovia BR 356, 3049, Piso Mariana, Loja 98 - Belvedere - Belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 3228-4310  - LOJA GRAND CRU DIAMOND MALL – 
Avenida Olegário Maciel, 1600 - Shopping Diamond Mall - Lourdes- Belo Horizinte- MG - Loja 071- 2º piso – Tel.: (31) 2537-3526.
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CASTILLO DE ENERIZ 2019 – NAVARRA – ESPANHA

 A família Fernández de Manzanos tem uma tradição na viticultura que remonta ao ano de 1890. Os vinhos da 
linha Castillo de Enériz são elaborados em uma moderna vinícola, adquirida em 2014, localizada em Enériz, vilarejo 
próximo de Pamplona. Este projeto faz parte do grupo Manzanos Wines, que reúne 11 vinícolas, com vinhedos 
em Navarra e na Rioja. Os vinhos Castillo de Enériz aliam qualidade muito boa a preços bastante atraentes. Nos 
vinhedos da DO Navarra são cultivadas as uvas Graciano, Garnacha e Tempranillo, além das francesas Chardonnay, 
Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. Vinificação tradicional para este rótulo, que passou quatro meses em barricas 
de carvalho

Uvas: 60% Graciano e 40% Garnacha.

Notas de Degustação: : cor rubi de boa intensidade, com reflexos violáceos. Olfato com frutas vermelhas e negras 
maduras, notas minerais, toque tostado e de especiaria doce (baunilha e carvalho). No paladar mostrou boa acidez 
e taninos macios, médio corpo, com boa persistência. Fácil de beber e de gostar.

Estimativa de Guarda: Está pronto, mas pode aguentar mais 3 a 4 anos.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas ou assadas. Filé tornedor ao 
molho madeira, fondue de carne, parpadelle ao ragu de costela e queijos de massa meio curada.

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

Faixa de Preço – $$$$

Em BH: PREMIUM - Rua Estevão Pinto, 351 - Serra - 30220-060 - Belo Horizonte - MG  - 31 3282-1588 I  Em SP: PREMIUM - Rua Apinajés, 1718 
- Sumaré - 01258-000 - São Paulo - SP - 11 2574-8303.
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 Neste final de semana, provei com amigos dois rótulos de Nebbiolo produzidos pela vinícola brasileira Viapiana e conversamos sobre esta uva originária da região 
do Piemonte, na Itália, onde foi identificada no século XIII.
 A Nebbiolo é a uva dos grandes vinhos tintos italianos, como os reputados Barolo e Barbaresco e, é conhecida também como Chiavennasca ou Spanna. Ela é uma 
casta tinta tradicional de Piemonte, no noroeste da Itália, e por ser bastante delicada e sensível às variações de solo e clima, é difícil de ser cultivada e raramente se adapta 
em outros terroirs. Em certos aspectos tem as mesmas dificuldades de adaptação da Pinot Noir a outros “terroirs”, e tem com esta uva francesa a característica de produzir 
tintos mais claros. Seu vinho será melhor apreciado em uma taça estilo para Pinot Noir para que seus delicados aromas de rosas, coulis de framboesa e erva-doce penetrem 
no seu olfato.
 O nome da casta é baseado nas condições climáticas da região de Piemonte, onde a presença de neblina (nebbia) nas primeiras horas da manhã e no final da tarde 
é frequente nos vinhedos plantados nas colinas, na época do outono, período em que a uva é colhida.
 A Nebbiolo é uma uva nobre, que exige cuidados especiais para que possa crescer e amadurecer em sua plenitude. Os vinhedos desta casta são uns dos primeiros 
a brotar, mas o amadurecimento é tardio. A uva tem cacho alongado e casca fina, e seus bagos têm alta concentração de pruína, uma substância que confere um aspecto 
ligeiramente esbranquiçado ou cinza à variedade. Essa razão também influenciou o nome da uva, já que as tonalidades lembram névoa (nebbia).
 A casta é marcada por sua notável intensidade e complexidade na produção de vinhos. Apesar de sua casca ser relativamente fina, ela apresenta estrutura maciça, 
rica em taninos e com alta acidez natural, o que favorece a elaboração de vinhos de grande longevidade.
Seus vinhos têm aroma intenso e complexo, com características únicas. Na boca são poderosos, tânicos, com grande acidez e bastante austeridade. Perfeitos para acompanhar 
momentos gastronômicos que possuam sabores marcantes e fortes, os tintos elaborados com a casta Nebbiolo acompanham de forma única e com duradouro momento de 
prazer e degustação carnes assadas, ossobuco, risotos ricos como o milanês, e queijo grana padano.
 A uva produz vinhos tintos que podem ter longa guarda. Alguns dos vinhos elaborados amadurecem mais de 10 anos antes de serem apreciados e degustados, 
quando atingem o melhor ponto de consumo. Para muitos críticos, suas qualidades só aparecem com o seu amadurecimento por um longo tempo de guarda.
 Quando jovens, os vinhos exibem forte acidez e taninos muito firmes, sendo praticamente impossíveis de serem consumidos. Com o envelhecimento, a acidez e os 
taninos conseguem atingir um equilíbrio e os vinhos ganham complexidade e elegância. A maturidade também deixa esse vinho com um intenso aroma de frutas negras, 
violeta, rosa, alcatrão, especiarias e couro.
 Os tipos de vinhos mais conhecidos produzidos com a Uva Nebbiolo são: Barbaresco e Barolo. Esses vinhos têm enorme qualidade e estão entre os melhores tintos 
do mundo de Baco. No terroir de Barolo, a casta Nebbiolo atinge sua mais alta qualidade, produzindo tintos únicos, com sabores persistentes e grande riqueza aromática. 
Já os vinhos Barbaresco, que também utilizam a Nebbiolo, são mais leves, macios e não precisam de longa guarda para chegarem ao seu ponto ideal de consumo.
 Outros vinhos produzidos com a uva Nebbiolo que se destacam são o Gattinara, pela sua complexidade e preço inferior ao de outros vinhos, e o Roero, um DOCG 
que também têm preços mais acessíveis. Aliás, este é um momento perfeito para provar esses vinhos, porque os preços de Barolos e Barbarescos estão subindo e é provável 
que você encontre ótimos preços nas áreas vizinhas de Gattinara e Roero.
 Antes de criar uma referência absoluta para seus vinhos, é importante dizer que na verdade, nem todo Nebbiolo tem taninos extremamente altos. Além disso, nem 
todos os Nebbiolo cheiram a flores (especialmente a rosas). Cada região do norte da Itália tem uma expressão diferente.
Barolo DOCG
 A cor de seus vinhos geralmente é granada pálida, o que realmente não dá nenhuma pista da intensidade deste vinho. Seus taninos são duros e precisam de um bom 
tempo de guarda, os sabores são ousados, as vezes sutis, as vezes de alcatrão, mas sempre mostram elegância.
 Os sommeliers adoram descrever os Barolos com duas palavras: “rosas” e “alcatrão”. Claro, Barolo é na verdade a mais frutada e mais encorpada de todas as regiões 
de Nebbiolo no norte da Itália. Espere sabores de framboesa, cereja vermelha, rosas, flores secas, cacau, anis, alcaçuz, pimenta da Jamaica ou do Reino, trufas e um toque 
as vezes terroso.
 Barolos envelhecem pelo menos 18 meses em barrica, com um total de três anos de envelhecimento antes do lançamento ao mercado. Embora pareça muito, este 
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vinho foi feito para envelhecer. A maioria dos exemplares feitos tradicionalmente só começam a aparecer no mercado com mais de 10 anos (quando os taninos começam a 
amaciar).
 Riserva Os vinhos com o rótulo Barolo “Riserva” são envelhecidos por um período mínimo de cinco anos.
 O termo Vigna em um rótulo indica um vinho feito a partir de um vinhedo específico. Existem onze comunas diferentes na região do Barolo, com dois estilos principais 
de sabor diferentes com base no tipo de solo: calcário versus arenito). A influência do enólogo também é importante, mas isso fica como um outro assunto, sobre estilos de 
vinificação.
 Os Barolos vindos de regiões com solos calcários tendem a ser mais leves, como os da comuna de La Morra. As comunas com solos de arenito-argila mais intemperizados, 
incluem Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba e Castiglione Falletto, e criam vinhos de grande complexidade. 
Barbaresco DOCG
 Os solos principalmente férteis à base de calcário em Barbaresco, juntamente com seu clima ligeiramente mais ameno, resultam em vinhos com menos taninos do que 
Barolo. Isso não quer dizer que o Barbaresco não seja tânico, é apenas mais agradável e fácil de beber e gostar, preparando seu paladar para um Barolo.
 Em termos de sabores, o Barbaresco oferece frutas vermelhas, com aromas de morango, framboesa, cereja, que se misturam com rosas, flores secas e notas mais leves 
de anis. 
 O Barbaresco deve envelhecer 26 meses (cerca de 2 anos), com pelo menos 9 meses em barril, enquanto o Barbaresco Riserva deve envelhecer 50 meses (cerca de 4 
anos), com um mínimo de 24 meses em barril.
 Uma comparação de sabor entre Barolo e Barbaresco revela que eles têm gosto semelhante.
Roero DOCG
 Roero também fica em Alba, no Piemonte, entre Barolo e Barbaresco. Este vinho continua a voar sob o radar, embora tenha sido recentemente elevado ao status DOCG 
em 2004. Os vinhos Nebbiolo de Roero são tão intensos e estruturados quanto o Barolo (mas geralmente custam apenas uma fração do seu preço). Eles também têm as 
frutas doces do Barbaresco.
 O Roero Riserva requer pelo menos 32 meses de envelhecimento, incluindo seis meses em barrica.

Outras regiões da Nebbiolo na Itália
Boca – aqui a Nebbiolo é chamada de Spanna e os vinhos nascem de cortes com a Vespolina e Uva Rara. Estes são vinhos terrosos e rústicos com alta acidez, alto tanino e, 
muitas vezes, aromas de ferro dos solos da região.
Bramaterra – aqui a Nebbiolo também é chamada de Spanna, com vinhos criados a partir da mistura com Vespolina e Uva Rara. Os vinhos são mais leves no estilo, com 
aromas simples de frutos vermelhos frescos e rosas com tanino médio e ampla acidez. Muitos consideram um pecado abrir uma garrafa antes dos 10 anos.
Canavese Nebbiolo - Um Nebbiolo monovarietal com um mínimo de 85% de Nebbiolo (mas geralmente mais) vindo das províncias do norte do Piemonte, onde a rara uva 
branca Erbaluce cresce. Os vinhos parecem igualmente florais e terrosos, com taninos fortes e notas de alcaçuz. Para qualidade, busque aqueles exemplos sérios com cerca 
de 14% de álcool.
Carema - Outra joia do norte do Piemonte que produz Nebbiolo no lado mais claro - imagine rosas, violetas, trufas e morangos silvestres. O envelhecimento deve ser de 
no mínimo três anos e os Riserva requerem quatro!
Fara – aqui a Nebbiolo é chamada de Spanna e os vinhos incluem Spanna, Vespolina e Uva Rara. Fara é considerado um vinho muito antigo, cultivado nas colinas a oeste 
de Milão. Os vinhos apresentam aromas ricos lembrando frutos secos e couro rústico.
Ghemme DOCG e Gattinara DOCG - Duas regiões vizinhas do norte do Piemonte, que produzem vinhos Nebbiolo monovarietais com ricos aromas de frutas secas e notas 
rústicas de terra.
Langhe Nebbiolo - Langhe é a região que abrange Barolo, Barbaresco e Roero. Os vinhedos em locais fora das regiões DOCG estão posicionados nas colinas mais baixas 
ou em parcelas voltadas para o norte, onde é mais difícil amadurecer o Nebbiolo. Ainda assim, em safras excelentes, este é um ótimo lugar para procurar por bons vinhos.
Lessona - O melhor Lessona é 100% Nebbiolo, embora algumas incluam uma mistura de Vespolina, Croatina e Uva Rara. Os solos arenosos da região produzem vinhos de 
elegância ágil com notas florais perfumadas de rosas, peônias e violetas. No paladar, o Lessona tem alta acidez e é muito estruturado, sendo aconselhável envelhecer por 
cerca de 10 anos para atingir o pico.
Nebbiolo d’Alba - Uma região ainda maior que abrange grande parte do centro-sul do Piemonte produz uma grande quantidade de vinhos Nebbiolo de bom custo e 
benefício. Nebbiolo d’Alba varia no sabor de frutado e floral a herbáceo e rústico. Este é um vinho onde a vindima certa fará realmente a diferença!
Valtellina, Lombardia. Na vizinha Lombardia existe um vale transversal que se abre para o Lago de Como. Aqui, nas colinas voltadas para o sul, você encontrará a 
Nebbiolo, que aqui se chama Chiavennasca. A região é muito mais fresca e produz vinhos com notas ácidas de frutos silvestres terrosos e alta acidez. É aqui que você 
encontrará o raro vinho Sforzato ou Sfursat, que é essencialmente um Nebbiolo feito no estilo de Amarone della Valpolicella. 
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OS NEBBIOLOS DA VIAPIANA

NEBBIOLO MICROLOTES 2015 – Um vinho de cor rubi claro com reflexos granadas mostrando os sinais da evolução. Aromas florais, frutas 
vermelhas como cerejas, nota de alcaçuz e toque de especiaria lembra o carvalho. Na boca tem boa textura e elegância, os taninos já estão 
macios, mas presentes e temos um longo e prazeroso final de boca de um vinho com tudo bem integrado. Uma pena que está esgotado.

VIA 1986 NEBBIOLO 2017 - Um vinho de cor rubi claro sem grande sinal de evolução. Aromas florais de violeta, frutas vermelhas como 
cerejas, nota de alcaçuz, aqui aparece uma nota terrosa ou de cogumelo e toque de especiaria lembrando o carvalho. Na boca tem boa 
textura e elegância, os taninos estão amaciando, mas presentes e todo o conjunto cria um longo e final de boca.

 Se você ainda não provou um Nebbiolo, os vinhos brasileiros produzidos em Flores da Cunha, pela Vinícola Viapiana podem ser um bom 
começo. Passada de geração em geração, a paixão pela produção de vinhos foi a motivação para, em 1986, ser elaborada a primeira safra 
da vinícola Viapiana. Hoje a Vinícola se consolidou como sinônimo de qualidade e em 2009, percebendo o potencial enoturístico da região 
no Rio Grande do Sul, inaugurou o Enoespaço Viapiana, evidenciando diferenciação e consolidando a marca em conceito grife. 

 Aproveite para comentar se gostou ou não!!! Saúde!!! (baseado em artigos disponíveis na internet)
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“O VALOR DA MÍNIMA INTERVENÇÃO” 
-  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 26/02/2021

 Correntes que enfatizam manejo natural fazem surgir o gênero dos “vinhos 
laranja”. Trabalhar o vinhedo de maneira sustentável, respeitar ao máximo a matéria-
prima e conduzir a vinificação com mínimo intervencionismo tem sido cada vez mais 
a conduta preconizada por bons produtores mundo afora para que seus vinhos 
tenham caráter e senso de origem (terroir), única forma de se diferenciar no mercado 
da globalização. Ainda que esse seja o objetivo de todo vinhateiro consciencioso, 
cada um interpreta e age segundo suas crenças e princípios. Mesmo preservando 
suas identidades, os vinhos têm perfis distintos.
‘ Começa com o manejo do vinhedo. Por mais que um produtor queira praticar 
uma cultura orgânica no campo, nem sempre as condições climáticas da região 
onde ele está situado permitem. Em se tratando de França, por exemplo, no Rhône 
e na Alsácia não há grandes empecilhos, enquanto em Bordeaux (e na Borgonha, 
de certa forma, também) a situação é mais complicada. Lá, o clima úmido... Leia 
a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-
manejo-natural-faz-surgir-o-vinho-laranja.ghtml

“VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM FERMENTAÇÃO 
SELVAGEM?” -  RODRIGO DONSECA

REVISTA ENCONTRO - O MUNDO DO VINHO - 11/2020

 Existe um organismo microscópico, monocelular, do reino dos fungos, sem 
o qual os vinhos não existiriam. É a levedura, que transforma o açúcar presente 
no mosto (suco das uvas) em álcool e gás carbônico. Este processo – fermentação 
– foi explicado por Louis Pasteur em 1863, mas por milênios vários alimentos ricos 
em sabores e aromas – pães, bolos, queijos, vinhos, cervejas e muitos outros – são 
obtidos por fermentação. Hoje, ao buscar informações sobre seus vinhos favoritos, 
os consumidores podem se deparar com termos como fermentação natural ou 
selvagem, ou uso de leveduras autóctones (ou nativas, ou selvagens, ou indígenas). 
Apenas marketing ou a maneira de conduzir a fermentação realmente influencia o 
gosto do vinho?
 Diversos gêneros de leveduras são normalmente encontrados nos vinhedos, entre 
outros Kloeckera/Hanseniaspora, Pichia, Metschnikowia, Candida, Kluyveromyces, 
Brettanomyces. Formam um variado ecossistema. Podem, também, ser cultivadas 
e produzidas industrialmente. Neste caso predomina o gênero Saccharomyces, e 
suas variadas espécies e cepas, raramente encontradas na fruta. Tomam a forma 
de um pó seco inerte que, ao ser hidratado, as reativa. Tanto as naturais como as 
comerciais geram alguns subprodutos, em pequenas quantidades, que influenciarão 
o vinho. O enólogo defronta-se então com dois caminhos: permitir a fermentação 
espontânea, conduzida pelas leveduras autóctones, ou fazer uma inoculação com 
leveduras industrializadas. Estas seriam escolhidas entre as várias espécies e cepas 
disponíveis, selecionadas em função de suas capacidades específicas.
 Como era de se esperar, os produtores puristas alegam que somente as 
leveduras naturais do vinhedo imprimem ao vinho seu gosto autêntico, sendo um dos 
elementos integrantes do terroir. Caso o produtor deixe o mosto desassistido e sem 
adições de enxofre, a fermentação começará espontaneamente depois de algumas 
horas ou dias, pois toda fruta vem com várias leveduras do vinhedo. Estas variam 
de vinhedo para vinhedo, podendo mudar a cada ano. O processo espontâneo 
sofre pouca influência do enólogo, e pode ter consequências indesejáveis, como a 
predominância de uma das leveduras naturais que contribua com sabores impuros. A 
contribuição positiva seria uma gama extra de sabores provenientes dos subprodutos. 
Como não toleram o álcool acima de 5%, geralmente uma cepa de Saccaromyces 
cerevisae leva a fermentação ao seu final. Estas cepas estão presentes no ambiente 
da vinícola e nos equipamentos de transporte e processamento de uvas, e daí passam 
ao mosto
... Leia a reportagem completa em: https://encontro.presslab.com.br/20201101/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-manejo-natural-faz-surgir-o-vinho-laranja.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-manejo-natural-faz-surgir-o-vinho-laranja.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://encontro.presslab.com.br/20201101/
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“A ROTA DA SAUVIGNON BLANC E SUAS ALIADAS” - MIRIAM AGUIAR 
MONITOR MERCANTIL - 19/02/2021

 No último artigo, falei dos vinhos brancos do Vale do Loire, ressaltando a consagração da Sauvignon Blanc na região e, como esta cepa está longe de ser uma 
exclusividade do Loire, achei importante falar de suas aparições em outras regiões. A Sauvignon Blanc tem produtores e consumidores adeptos no mundo todo; é a terceira 
cepa mais plantada mundialmente e a segunda para vinhos finos, só ficando atrás da Chardonnay.
 Originária da região de Bordeaux, foi a partir do cruzamento entre a Sauvignon e a Cabernet Franc, no séc. XVII, ali no oeste da França, que surgiu a poderosa 
Cabernet Sauvignon. Em Bordeaux, tem papel muito importante, embora os seus vinhos no Loire sejam mais estrelados, até porque ali ela faz vinhos varietais e, em 
Bordeaux, ela é parceira dos cortes de brancos secos e doces. O suficiente para que suas marcas estejam impressas nas características sensoriais dos vinhos, especialmente 
nos brancos secos.
 Os vinhos tintos são dominantes em Bordeaux (em torno de 80%). A grande área de produção de brancos secos mais acessíveis ao bolso é Entre-deux-Mers, e os de 
maior requinte estão nas AOCs de Pessac-Léognan e Graves, que ficam logo abaixo da cidade de Bordeaux. Já os vinhos brancos doces, muito prestigiados na região, são 
produzidos pelas AOCs a sul dessa faixa de brancos secos. São vinhos licorosos, feitos a partir de uvas desidratadas pelo fungo Botrytis Cinerea, fenômeno favorecido pelo 
clima temperado oceânico.
 Geograficamente falando, é possível fazer uma analogia com o que se diz dos vinhos tintos da margem direita e esquerda dos dois grandes rios que formam o estuário 
da Gironda, em Bordeaux. Ali se dividem os perfis dos cortes: mais Cabernet Sauvignon à esquerda e Merlot à direita. No caso dos brancos, podemos dizer que na margem 
esquerda do Rio Garonne, a sul da cidade de Bordeaux, se encontra a nobreza dos vinhos brancos secos e licorosos (Graves, Sauternes, Cérons e Barsac) e, na margem 
direita, os de custo mais acessível e qualidade variável, desde os secos e mais simples de Entre-deux-Mers até excelentes brancos licorosos, especialmente em Loupiac e 
Saint-Croix- du-Mont.
 As parceiras de corte da Sauvignon Blanc em Bordeaux são a Sémillon e a Muscadelle. Sémillon e Sauvignon perfazem 92% do vinhedo de uvas brancas, com 
quantidades bem semelhantes. No entanto, a proporção de Sauvignon é maior nos secos e a de Sémillon é superior nos doces. A primeira confere frescor e potência 
aromática (vegetal, cítrico tropical, flores brancas) aos vinhos. Já a Sémillon oferece untuosidade, corpo, aromas de mel e frutas secas. Finalmente, a Muscadelle entra em 
mínima proporção, aportando notas florais aos vinhos.
 Fora da França, a Sauvignon está bem espalhada e é sempre possível encontrar algum exemplar de boa qualidade em quase todas as origens. Vale destacar os 
lugares que empregam a uva de forma mais significativa em suas produções, com a obtenção de bons resultados. Começando pelo Velho Mundo, a Sauvignon Blanc é 
parceira importante hoje dos vinhos da Rueda, noroeste espanhol, onde ela participa de vários cortes com a Verdejo, variedade muito cultivada na região, resultando em 
atraentes vinhos frescos e aromáticos... Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/a-rota-da-sauvignon-blanc-e-suas-aliadas/
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“DO VOLUME DO RESERVADO AO GLAMOUR DO DON MELCHOR: A 
SAFRA DA VCT PARA CHEGAR AO TOPO” - MIRIAM AGUIAR 

NEOFEED - 21/02/2021

 Filial local da chilena Concha y Toro, a VCT Brasil se consolidou como a maior importadora de vinhos do País em 2020, com um volume de mais de 2,2 milhões de 
caixas de 9 litros, o equivalente a 26,4 milhões de garrafas. Entenda o que está por trás dessa escalada.
 Filial da vinícola chilena Concha y Toro, a VCT Brasil ganhou destaque no mapa da gigante andina em 2020. Com um crescimento de 85,5% sobre 2019 em seu 
volume de rótulos importados, segundo a Ideal Consulting, a empresa respondeu por uma fatia de quase 10% de todas as garrafas importadas no mercado brasileiro no 
período, em plena pandemia.
 Em 2020, a VCT Brasil importou mais de 2,2 milhões de caixas de 9 litros, o equivalente a 26,4 milhões de garrafas e a 25% de todo os vinhos chilenos que entraram 
no Brasil. O Pão de Açúcar foi o segundo maior importador, em volume, seguido por Interfood, Wine e pela Casa Flora. O desempenho rendeu à VCT o prêmio Adega Ideal 
de maior importadora brasileira de vinho no período.
 “Os pilares de 2020 vão se manter. O vinho é uma bebida que se desenvolveu no Brasil. O esforço de distribuição, que todos estão fazendo, não vai ficar para trás”, 
afirma Átila Jeunon, diretor comercial da Concha y Toro. Ele acredita que o crescimento seguirá acelerado em 2021, mas não no mesmo ritmo do ano passado.
 À parte dessa perspectiva, o pódio no ranking não foi o único feito da companhia em 2020. Com esses indicadores, a empresa adiantou, em dois anos, os resultados 
que havia traçado em um plano de negócios que começou a ser colocado em prática em 2018.
Implementada pelo chileno Maurício Cordero, que assumiu a direção da filial brasileira no fim de 2017, a estratégia em questão visava a mesclar as marcas de maior volume 
da vinícola com o retorno da atenção aos seus rótulos ícones.
 Quatro marcas ganharam destaque com essa orientação. Duas delas respondem por boa parte do volume comercializado em 2020: o popular Reservado, campeão 
em vendas da VCT no Brasil, e o Casillero del Diablo, o segundo rótulo mais vendido do mundo, com mais de 70 milhões de garrafas por ano.
 Já sob a ótica dos rótulos que são referência, as apostas da empresa se concentraram no ícone Don Melchor, que tem preço sugerido de R$ 999, e na linha Marques 
de Casa Concha, vendida por um valor médio de R$ 160 a garrafa para o consumidor.
 A adoção dessa estratégia marcou, de fato, uma mudança na proposta da VCT. .......................
 Além dessas iniciativas e da decisão de dar mais foco às quatro linhas voltadas a consumidores distintos, outros fatores são vistos como as razões por trás do aumento 
nas vendas no ano passado. Entre eles, o fechamento das fronteiras, que fez com que o consumidor comprasse no mercado brasileiro vinhos que muitas vezes trazia de suas 
viagens internacionais.
 Os números também foram impulsionados pela qualidade dos rótulos, que são oferecidos em diversas faixas de preço. O Reservado, por exemplo, está em R$ 32,90. 
Outro elemento que mostrou sua força foi o conhecimento das marcas.
 “Durante a pandemia, as pessoas tinham pressa em fazer suas compras e minimizar o tempo em loja e de eventual exposição ao vírus”, diz Pietro Capuzzi, head de 
marketing da companhia no Brasil. “E as marcas mais líderes e conhecidas ganharam destaque nessa escolha do consumidor.”... Leia a reportagem completa em: https://
neofeed.com.br/blog/home/do-volume-do-reservado-ao-glamour-do-don-melchor-a-safra-da-vct-para-chegar-ao-topo/
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“O DECLÍNIO DO CARVALHO” - JANCIS ROBINSON
JR – 27/02/2021

 
 Como nossas atitudes em relação ao carvalho mudaram. Uma versão ligeiramente mais curta deste artigo foi publicada pelo Financial Times. Jean-Marc Roulot de 
Meursault é visto acima com apenas uma de suas muitas alternativas aos barris de carvalho.
 Pelos próximos dois meses ou mais, os dois grandes fornecedores auxiliares do negócio de vinho, produtores de cortiça e tanoeiros, estarão ansiosos por observar os 
boletins meteorológicos no hemisfério norte. Geadas prejudiciais, como as que encolheram a safra de vinho de 2017 na Europa, têm um sério efeito subsequente em seus 
resultados financeiros.
 Mas, tal como a indústria da cortiça ao longo dos últimos 25 anos ou mais teve de lidar com a ameaça de fechos alternativos para garrafas, especialmente cápsulas 
de rosca, os fabricantes mundiais de barris têm uma ameaça mais recente: a indiferença.
 O carvalho tem sido de longe o material preferido para barris de vinho. Por ser impermeável, flexível, mas duro, o carvalho tem uma afinidade natural com o vinho. 
À medida que o vinho envelhece, ele permite a entrada de oxigênio suficiente para estimular a estabilidade e a clareza e seus sabores parecem combinar particularmente 
bem com muitos vinhos. O carvalho americano é usado para o envelhecimento de muitas bebidas alcoólicas e xerez, mas para os produtores de vinho o carvalho francês 
tem sido o melhor, até porque, por séculos, o governo francês tem administrado extensas florestas cuidadosamente dedicadas às necessidades dos vinicultores.
Por volta da virada do século passado, no entanto, os consumidores perderam o amor pelos vinhos abertamente de carvalho. Considerando que nas décadas de 1980 e 
1990, os produtores de vinho se gabavam para mim sobre quantos novos barris franceses compravam a cada ano - e por várias centenas de dólares cada, este seria seu 
maior custo de capital anual - ‘carvalho’ deixou de ser um elogio a uma crítica.
 Novos e pequenos barris conferem o sabor mais a carvalho; os mais velhos, pelo menos os grandes. Muitos produtores de vinho em países novos na produção de 
vinhos sofisticados e novos na seleção dos melhores barris feitos com a madeira mais sensivelmente temperada, acabaram fazendo vinhos com gosto cru de carvalho. 
Esses sabores de carvalho, muitas vezes bastante óbvios, podem inundar a fruta e talvez não seja surpreendente que tenha havido uma reação anti-carvalho entre os 
consumidores.
 Entre os produtores de vinho bem treinados, são as propriedades físicas do carvalho, a maneira como ele suaviza o vinho e o deixa mais complexo, que foram 
valorizadas, e não o sabor que ele transmite. Mas houve uma mudança notável de barris novos e pequenos para a reutilização de barris várias vezes na mesma adega ou 
vinícola, em vez de vender barris de segunda utilização a um produtor de vinho menos próspero.
 Da mesma forma, houve uma mudança do tamanho do barril mais tradicional de cerca de 225 litros para recipientes maiores para o envelhecimento do vinho entre 
300 e 600 litros, cuja marca de carvalho no vinho é menos marcada.
 Os recipientes de fermentação de madeira são populares para vinhos tintos inteligentes - bem como para tanques de aço inoxidável - mas o concreto está experimentando 
um renascimento em popularidade, em todos os tipos de formas e tamanhos, especialmente os grandes ovos de concreto, que estimulam o contato entre as borras da 
fermentação e o vinho. E em algumas regiões, houve um retorno aos potes de argila gigantes e até ânforas, pois a tradição continua a superar a tecnologia. Alguns 
dos principais produtores de Meursault estão envelhecendo alguns de seus vinhos em taças. Jean-Marc Roulot, na foto acima, tem uma mistura de globos de vidro, seis 
recipientes de barro cozido, um barril de aço e barris Stockinger, bem como as peças de carvalho tradicionais da Borgonha. Ele controla o que está onde e seu desempenho 
em uma planilha.
 Tenho observado nos últimos anos uma evolução real daquilo de que se gabam os produtores de vinho. Costumava ser como seus barris são novos e pequenos; 
frequentemente agora é quão velho e grande................
 Como Seguin Moreau, Chêne & Cie oferece uma série de alternativas à base de carvalho para barris, mas de Pracomtal descarta uma diversificação séria. ‘Nosso 
pequeno grupo se chama Chêne & Cie [Oak & Co], portanto, do ponto de vista de imagem e credibilidade, e devido à experiência de nossa equipe de vendas, teríamos 
dificuldade em vender aço ou argila!’
 Carvalho e vinho podem ser um casamento feito no céu, mas a taxa de divórcios está aumentando lentamente.... Leia a reportagem completa em: https://www.
jancisrobinson.com/articles/oak-decline
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“GRENACHE OU GARNACHA: A MESMA UVA, 3 GRAFIAS” -  ÉRIC ASIMOV
THE NEW YORK POST – WINES – 22/02/2021

 
 A Se você pegar uma única variedade e produzir vinho em três regiões distintas, quão diferentes os vinhos serão? Qual a importância da escolha da uva na 
determinação do caráter de um vinho?
 Extremamente importante, obviamente. Mas está longe de ser o único fator. Solo e rocha, clima, métodos de cultivo, altitude e inclinação, intenção do enólogo - todos 
os elementos do terroir podem ser tão importantes.
 Às vezes, eles podem ser ainda mais. Chablis e Sancerre, embora feitos de chardonnay e sauvignon blanc, ocasionalmente podem ser confundidos um com o outro, 
especialmente se ambos forem feitos de uvas cultivadas em calcário Kimmeridgian, que pode ser encontrado em ambas as regiões.
 Ao mesmo tempo, vinhos feitos de uvas idênticas podem muitas vezes ter sabores diferentes, sutilmente se os vinhos vierem de diferentes partes do mesmo vinhedo, 
e às vezes profundamente se vierem de diferentes partes do mundo.
 Este mês iremos provar três vinhos diferentes elaborados a partir de uma única casta: se o vinho é francês, a uva é grenache; se o vinho for espanhol, é garnacha. E 
é escolha do enólogo como chamá-lo se vier dos Estados Unidos (este produtor o chama de grenache).
 Aqui estão as três garrafas que sugiro:
 La Bruja de Rozas 2018 - Comando G Vinos de Madrid Sierra de Gredos (Adegas europeias, Charlotte, N.C.) $ 28
 Gigondas Cuvée Tradition 2016 - Domaine Gour de Chaulé (Rosenthal Wine Merchant, Nova York) $ 29
 Tributo a Grace Santa Barbara County Grenache 2018 $ 33
 Se você não conseguir encontrar essas garrafas, ainda terá algumas opções. Você pode olhar para trás, para nossa unidade da Wine School em grenache da 
Califórnia, por exemplo, embora alguns desses vinhos fossem misturas e estejamos procurando por grenache puro. Você também pode olhar para algumas das garrafas 
nesta análise de 2016.
 Também exploramos Gigondas na Wine School, e você pode ver essa seleção de garrafas.
 Quanto à garnacha, o Comando G faz um maravilhoso conjunto de vinhos, embora alguns deles sejam bastante caros. Outros tintos de Sierra de Gredos, ou Vinos de 
Madrid, como a denominação mais ampla é formalmente conhecida, devem ser feitos de garnacha, assim como muitos vinhos de Montsant, embora estes também possam 
ser blends................
 Eu provavelmente não serviria grenache com pratos que você normalmente combinaria com um tinto italiano, já que o vinho não terá um nível semelhante de 
acidez.... Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2021/02/22/dining/drinks/wine-school-assignment-grenache.html
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FINAL DE ABRIL.2021 - VAMOS AO ... VALE DO SÃO FRANCISCO

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

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA - 20.SET A 05.OUT.2021

 2021 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da SICÍLIA E MALTA. A Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, separada da Itália apenas pelo 
Estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos que começaram a ser produzidos na região 
ainda no século VIII A.C, quando chegaram os primeiros gregos com a intenção de construir colônias.
 A Sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. Em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 A ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a Sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 Não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de Agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
Olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de 
Palermo, além do próprio Etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na Sicília. Na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
Não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro Antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda Itália. Do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com Etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da Europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.
 Há também Siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e Arquimedes (que aliás, nasceu em Siracusa).

 A ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice 
pluviométrico, proporcionando condições ideais para o cultivo de videiras. Além das uvas e do vinho, a região exporta 
cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. A Sicília é uma ilha vulcânica, com ventos 
fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). Uma experiência imperdível, 
adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 
  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da Europa. 
Enquanto produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro 
boom em termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 
  Os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma 
enorme curiosidade. Em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho 
independente do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. O que é surpreendente em 
Malta é que, para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 Segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua 

individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a Gellewza (uma variedade de casca tinta para tintos e rosés) são cultivares de 
uvas costeiras resistentes à filoxera. As videiras têm idade indeterminada, provavelmente com cerca de 50 anos, e ainda são frequentemente cultivadas a seco 
e cultivadas no método tradicional de vaso.

INFOS & RESERVAS: Na ZENITHE TRAVELCLUB Consultoria e Operadora de Experiências EnoGastronômicas | Belo Horizonte | Tel: (31) 3225-7773 | 
Contato: fit1@zenithe.tur.br  | http://zenithetravelclub.blogspot.com.br 
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NOTÍCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

TRABALHO ANIMAL DE CAVALO OU A ANTIGA ARTE DE REVITALIZAR O SOLO
 Fortes, calmos e resistentes, os cavalos de tração devem ser treinados e não deixados livres como “loucos”. Essa prática está se desenvolvendo na vinha, 
em detrimento do uso de herbicidas químicos. São três a cinco intervenções anuais com trator ou cavalo, o que dá melhores resultados.
 O trabalho na vinha está a desenvolver-se, enquanto a sacha química diminui. Trabalhar o solo melhora sua estrutura, areja, permite melhor penetração 
da água durante as chuvas, promove um terroir vivo. Esta ação remove as ervas que competem com a videira, corta as raízes superficiais das videiras.
 Normalmente, o viticultor trabalha o solo de três a cinco vezes por ano com um trator equipado com arados ou lâminas específicas. Alguns viticultores 
apaixonados agora realizam parte dessas operações a cavalo, especialmente em vinhas velhas ou em parcelas estreitas e pequenas. O trabalho é físico e 
exigente. É mais longo, mais complexo, mais caro.
 Fortes, calmos e resistentes, os cavalos de tração devem ser treinados e não deixados livres como “loucos”. Aos olhos dos praticantes, traz ao viticultor 
um solo ainda mais flexível e vivo, um melhor conhecimento do seu terroir e uma grande energia!
 Pierre Gonon (Domaine Gonon, em Mauves) trabalha a terra três a cinco vezes por ano. Ele intervém na queda da crista, que consiste em trazer de volta o 
solo do meio da fileira para as vinhas. Na primavera, ele realiza a operação reversa, a estreia. Em seguida, ele faz dois ou três arranhões no solo até a queda. 
Aqui, em abril, ele faz a estreia de um enredo de Syrah de 90 anos com a ajuda de Samson, um burro de carga Comtois de 10 anos. Pierre Gonon dirige o 
arado para que a lâmina raspe as vinhas, retire a terra e a coloque de volta no meio da fileira. Trabalho de precisão.
 A opinião de Jean Gonon, proprietário do Domaine Gonon (AOC Saint-Joseph, Vale do Ródano): “Na degustação, é claro que é impossível saber se 
o solo foi trabalhado a cavalo. O desenvolvimento de um grande vinho de terroir é o resultado de um conjunto de gestos, como a escolha das seleções em 
massa, d ‘trazer a mínimo de insumos e trabalho do solo. O terroir fica então vivo, as vinhas ficam com melhor saúde. Ao trabalhar desta forma, parece-me 
que a maturação das uvas é melhor. Na boca, o vinho não mostra esta gordura e arredondamento de fruta muito doce. Permanece na estrutura e finesse, 
bastante tânica, um pouco áspera e reservada. Muitas vezes mostra mais frescura e salinidade, um melhor equilíbrio. Manter-se-á mais tempo, dez a quinze 
anos por um Saint Joseph em vez dos seis a dez anos mencionados nos livros.”... Leia mais em: https://www.larvf.com/,vins-cheval-revitaliser-les-sols-
travail,4518776.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Florence Bal – 25/02/2021).

A ARTE DE PREVER A EVOLUÇÃO DE UM VINHO
 Tanto para profissionais como para amadores, os testes de resistência do ar permitem uma avaliação simples e segura da capacidade de envelhecimento 
de um vinho.
 É uma operação muito simples. Durante a elaboração do vinho, alguns viticultores realizam testes de resistência ao ar. Concretamente, deixam uma 
amostra de mosto ou vinho em garrafa de vidro ou transparente em contacto com o ar entre 24 horas e cinco dias. A observação visual, olfativa e gustativa dá-
lhes uma ideia do “bom poder de permanência” do vinho e do seu potencial de envelhecimento ou da sua possível fragilidade. Quanto mais o vinho se aguenta 
na prova, mais adequado é para o envelhecimento.
 Notam a forma como o vinho evolui: se melhora com o arejamento ou, pelo contrário, se muda a sua cor e os seus aromas, se oxida. O viticultor age 
em conformidade, por exemplo praticando a colagem para remover as substâncias oxidáveis, retirando-o se estiver muito reduzido, protegendo-o com gases 
inertes ou adicionando SO2 se tiver tendência para oxidar. Este teste pode ser feito após a prensagem, decantação, no final da fermentação alcoólica durante 
o envelhecimento e antes do engarrafamento.
 Este teste simples usado pelos viticultores também pode ser praticado com sucesso por amadores. É uma forma fácil de prever o desenvolvimento do vinho 
de que gosta, independentemente da sua notoriedade e potencial teórico de envelhecimento.
 A grande vantagem dos testes de resistência do ar é que os amadores podem realizá-los em casa. Por outro lado, os amadores muitas vezes os praticam 
sem necessariamente saber, por exemplo provando uma garrafa aberta no dia anterior. Se eles fizerem esse teste em casa em vinhos jovens, os resultados darão 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/,vins-cheval-revitaliser-les-sols-travail,4518776.asp
https://www.larvf.com/,vins-cheval-revitaliser-les-sols-travail,4518776.asp
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a eles uma visão valiosa sobre a condição do vinho e sua capacidade de evoluir rapidamente ou não.
 Claramente, se vou prová-lo agora ou em alguns anos. Se nada mudou após 4 a 5 dias, se o vinho permanece límpido, fresco com notas florais e frutadas, 
sem perda de cor, sem lado murcho, se a aeração arredondou os taninos, o vinho vai durar muito tempo. Mas se muito rapidamente, no mesmo dia ou no 
seguinte, um vinho branco fica amarelo, ou mesmo marrom, se um vinho tinto fica desbotado com reflexos de cobre ou laranja, se as notas oxidativas de acelga, 
noz dominam, sabemos que não vai segurar. Melhor beber e rápido!
O GOSTO DA VINHA - Damien Bonnet, da propriedade Brin em Gaillac, realiza regularmente testes de resistência do ar. Ele enche os copos com dois terços 
dos vinhos para testar, cobre-os com um lenço ou um pano de prato limpo e, em seguida, os deixa na cozinha ou na adega. Ele então os prova duas vezes por 
dia durante 4 a 5 dias para avaliar seu progresso. Ele realiza este teste antes de colocar seus tintos em barris para saber se eles resistem à oxidação leve, quando 
os tintos são envelhecidos em cubas para extraí-los se a redução não se dissipar com a aeração. Ele faz isso antes de engarrafar para descobrir se precisa 
adicionar enxofre para protegê-los... Leia mais em: https://www.larvf.com/,vins-l-art-de-predire-evolution-du-vin-vieillissement-oxydation,4517580.
asp (Fonte – Fonte – Revue du Vin de France – Florence Bal – 01/10/2020).

ENGARRAFAMENTO, UM CHOQUE QUE SACODE O VINHO 
  O engarrafamento é uma operação traumática. Dependendo do tipo de safra, o vinho deve ser deixado em repouso por mais ou menos tempo para 
recuperar suas qualidades.
 Todos já ouvimos os preconceitos oratórios de um viticultor ao provar o seu néctar:”Cuidado, o vinho acaba de ser engarrafado”, dando a entender que 
não se encontra no seu estado normal. De fato, durante o engarrafamento, o vinho sofre um choque temporário que pode ser traumático. É “bottle schock”. 
Durante este período, a maioria dos vinhos faz pouco a seu favor e muitas vezes tem um gosto ruim. Felizmente, essa “indisposição” permanece temporária, 
eles recuperam a maior parte de suas qualidades após algumas semanas ou meses de repouso completo.
 O engarrafamento ocorre após o amadurecimento, quando o enólogo considera que o seu vinho está acabado. Realizam-se a partir de novembro para 
os primeiros vinhos (Beaujolais Nouveau), a partir de janeiro para os rosés ou vinhos para beber rapidamente e após vários meses ou anos de envelhecimento 
para os vinhos se conservarem. Freqüentemente, os viticultores fazem várias “apostas” na mesma safra.
 Muitas propriedades recorrem a empresas engarrafadoras que prestam serviços com os seus equipamentos na propriedade. Para o viticultor, é preferível 
efetuar a operação em dias de alta pressão, porque engarrafado num dia de forte depressão, o vinho se degenera e perde aromas... Leia mais em: https://
www.larvf.com/,la-mise-en-bouteilles-un-choc-qui-bouscule-le-vin,4478248.asp (Fonte – Fonte – Revue du Vin de France – Florence Bal – 16/11/2020).

https://www.larvf.com/,la-mise-en-bouteilles-un-choc-qui-bouscule-le-vin,4478248.asp
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