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RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
SBAV-SP
CURSO DE INTRODUÇÃO AO 
MUNDO DO VINHO

18/03/2019 - 20:00

a sbav-sP oferece seu tradicional 
Curso de introdução ao Mundo do 
Vinho. É um instrutivo e bem humorado 
workshop de vinhos que tem por 
objetivo unir a degustação prática 
à teoria, de forma clara e objetiva. 
afinal, aprender degustando é muito 
mais prazeroso e efetivo.

Valor Individual: R$ 200,00
Inscrição: (11)3814-7905 / vinho@sabv-
sp.com.br

ABS-RIO-FLAMENgO
BRANCOS DO SUL DA FRANÇA

06/03/2020 - 19:30

o sul da França é mais conhecido pelos 
seus tintos (do Languedoc Roussilon e 
Côtes do Rhône) e pelos seus Rosés (da 
Provence). a fama desses vinhos torna 
menos conhecidos os grandes vinhos 
brancos locais.

Valor: R$179,00 e R$214,00* (não 
sócios)
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

ABS-RIO-FLAMENgO
VINHOS DA ILHA DA MADEIRA

31/03/2020 - 18:30

aos 32 graus de latitude norte, no 
oceano atlântico, e a aproximadamente 
1.100 km de Portugal continental e 900 
km da costa do Marrocos, situa-se uma 
verdadeira joia: a ilha da Madeira! essa 
pequena ilha vulcânica, além ser um 
destino turístico muito procurado, local 
de nascimento do talentoso futebolista 
Cristiano Ronaldo, também brindou o 
mundo com uma constelação de vinhos 
fortificados de minúscula produção, de 
grande distinção e de complexidade 
inigualáveis.

Valor: R$242,00 e R$291,00* (não 
sócios)
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

ABS-RIO-FLAMENgO
A gRANDE FAMÍLIA: gARNACHA, 
gRENACHE E CANNONAU

18/03/2020 - 18:30

urante muito tempo discutiu-se o possível 
parentesco entre as variedades Garnacha, 
Grenache e Cannonau, respectivamente, 
espanhola, francesa e italiana.

Valor: R$245,00 e R$258,00* (não 
sócios)
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

ABS-SP
A MAgIA DO PRIORATO

11/03/2020 - 20:00

nossa próxima degustação, quarta-
feira dia 11, vai focar os vinhos (4 tintos 
e 1 branco) do Priorato, hoje uma das 
regiões vinícolas mais incensadas da 
espanha e, sem exagero, do mundo.

Valor Individual: R$ 160,00 (associados) 
e R$ 150,00 (associados participantes) 
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br

ABS-SP
VINHO E PIZZA NAPOLETANA

16/03/2020 - 20:00

dando continuidade à série de jantares 
temáticos que tanto sucesso alcançaram 
ano passado, nossa primeira atividade 
enogastronômica de 2020 terá lugar 
no dia 16 de março, segunda-feira, e 
será dedicada à harmonização entre 
pizza e vinho. Melhor dizendo, entre 
pizzas, de diferentes sabores, e vinhos.

Valor Individual: R$ 150,00 (associados)  
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br
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ENCONTRO DE INFORMAÇÃO BÁSICA DE VINHOS
12 DE MARÇO DE 2020 - 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 
encontro desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do 
vinho. num único encontro você terá informações 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. 
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 Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 240,00
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 8 vinhos diferentes.

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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WINE SENSORY WORKSHOP
14 DE MARÇO DE 2020 - DE 10 àS 17H

 o workshop de análise sensorial em vinhos adota uma abordagem utilizada na indústria vinícola e de bebidas e apresenta a interação dos sentidos 
na interpretação dos sabores e as influências na experiência sensorial. a importância do léxico do vinho, a linguagem global dos sabores, na avaliação 
técnica e hedônica da bebida. o Wine sensory apresenta os métodos sensoriais para reconhecer os atributos negativos e positivos do vinho, e também 
treinar avaliadores sensoriais a evoluir em sua prática, por meio de conceitos, exercícios e metodologia sensorial a ser adotada na rotina do profissional e 
empreendimento.

Por meio da Ciência Sensorial e sua metodologia, abordaremos:
• A percepção multissensorial dos sabores I • Reconhecimento dos sabores: positivos e negativos I • Avaliação técnica x avaliação hedônica. I • Conceitos 
de ortonasal e retronasal e sua influência de gostos, aromas e sabores I • Qualidade sensorial do produto I • Treinamento e evolução do avaliador I • 
abordagem de 12 flavors (on e off)

Público:
sommeliers de vinhos, produtores, enólogos, enófilos, profissionais de marketing, chefs, cozinheiros, apreciadores, entusiastas.

Reservas pelo Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 460 (podendo ser pago de 2 vezes no cartão)
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 
Inscrições via whatsapp ou e-mail: (31) 98839-3341 ou molivierbh@gmail.com
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CEPA 21 TEMPRANILLO 2015 – RIBERA DEL DUERO – ESPANHA
 
 nesta bodega vanguardista, erguida em 2007 no pueblo de Castrillo de duero, em Ribera del duero, são 
talhados vinhos ricos e sofisticados, em estilo moderno. Por trás do ambicioso projeto estão os irmãos José e Javier 
Moro, proprietários da tradicional bodega emilio Moro na mesma região. o edifício contemporâneo, equipado com 
tecnologia de ponta, destaca-se no centro de 50 hectares de vinhedo plantados em 2000 com a onipresente uva Tinto 
Fino (Tempranillo). os clones foram selecionados em um vinhedo centenário da família e se deram muito bem neste 
vale, entre 780 e 850 metros de altitude na margem esquerda do rio duero, com orientação a norte.
 o projeto Cepa 21 foi pensado para unir a tradição às tendências do novo século e já recebeu muitos elogios 
da imprensa especializada. acabou atraindo também dois sócios famosos no universo do futebol, que quiseram fazer 
parte da empreitada – o jogador brasileiro Ronaldo (Fenômeno) e o espanhol García Calvo. Cada um possui 1% de 
participação, mas a gestão e produção de vinhos são controladas exclusivamente pela família Moro.

Corte de uvas: 100% Tempranillo. 

Notas de Degustação: cor rubi límpido, sem grande sinal de evolução. os aromas combinam notas frutadas e 
florais, toques de especiarias doces (baunilha) e de chocolate. as notas conferidas pelo estágio de 12 meses em 
barricas de carvalho francês estão muito bem integradas. o paladar persistente é denso, com taninos macios, boa 
estrutura, em estilo moderno, com muita elegância.

Estimativa de guarda: pode ser guardado por mais 2 anos.

Reconhecimentos Internacionais: 91 Guia Penin / 90RP / 92 Ws / 93 W&s

Notas de Harmonização: Um vinho excelente para acompanhar embutidos, carnes vermelhas grelhadas, carnes de caças, paella.
 
Serviço: servir entre 15 e 17ºC.

Em BH: EPICE – Rafaela Cançado - Tel.: (31) 99957-6030

 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.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA
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TRINITY HILL TEMPRANILLO gIMBLETT gRAVELS 2008 – HAWKES BAY – NOVA ZELÂNDIA
 
 a Tempranillo, conhecida por ser a uva mais importante da Rioja, na espanha, é cultivada em Gimblett Gravels, 
nos solos rochosos, que retêm o calor e têm drenagem livre.  É hoje a quarta uva tinta mais plantada no mundo. 
seus vinhos ficam num meio termo entre a Pinot noir e a Cabernet sauvignon.  Fundada em 1993 pelo enólogo John 
Hancock e pelo casal Robert e Robyn Wilson, hoje sócios minoritários, a Trinity Hill ganhou projeção internacional 
desde a primeira safra, em 1996. a maior parte das uvas vem de Gimblett Gravels, localidade com microclima 
privilegiado.

Corte de uvas: 87% Tempranillo, 10% Touriga nacional, 2% Malbec e 1% Viognier 

Notas de Degustação: de cor rubi já com sinal de evolução, caminhando para o granada. aromas de framboesa e 
ameixa, com toques de especiarias e leves notas de baunilha, provenientes do carvalho. a Malbec adicionou corpo e 
deu um toque de especiarias ao vinho, aumentando sua complexidade. este é um vinho elegante, com taninos firmes, 
mas não pesados. Um final longo e persistente de frutas e alcaçuz.  

Estimativa de guarda: pode ser guardado por mais 1 a 2 anos fácil.

Reconhecimentos Internacionais: 91 We

Notas de Harmonização: irá muito bem com carnes vermelhas assadas com molhos de média intensidade, carnes 
de porco assadas em molhos não muito condimentados.

Serviço: servir entre 15 e 17ºC.

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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RAIZA RESERVA TEMPRANILLO 2014 – RIOJA - ESPANHA
 
 Fundada em 1885, a Bodegas Vicente Gandía chega aos seus 130 anos fiel a seus valores: conciliar história 
e internacionalização em seus elegantes vinhos espanhóis. Com esse espirito aventureiro, Vicente Gandía expandiu 
seu grupo e hoje possui vinícolas próprias nas mais importantes regiões da espanha, como a riojana Raiza. apesar 
de jovem, a Bodega Raiza já coleciona alguns prêmios, como em 2012, quando seu Reserva figurou no ToP100 Best 
Buys da revista americana Wine enthusiast. o vinho passa 24 meses em barricas de carvalho francês e americano e 
afinamento em garrafa durante 18 meses.

Corte das uvas: 100% Tempranillo

Notas de Degustação: Cor rubi com leve refelexo granada. aromas de frutas vermelhas maduras (morangos e 
cerejas), notas balsâmicas e terrosas, toques tostados, defumados e de especiaria doce como a baunilha. no paladar 
mostra taninos macios e final de boca persistente. Bom equilíbrio e elegância, corpo médio, e os sabores frutados. 

Estimativa de guarda: por mais 3 anos.

Reconhecimentos Internacionais: 90Ws.

Notas de Harmonização: Um vinho excelente para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas e assadas com 
molhos intensos, preparações à base de cordeiro, carnes de caça, embutidos e queijos maduros.

Serviço: servir entre 15 e 17ºC.

Em BH – WORLD WINE – Loja Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6061 - Piso L2 - Loja 221/222 - São Pedro - Tel. 31 3889-9405/9407.



9vinotícias

 as mulheres preferem vinho branco! os homens só bebem tinto! as mulheres gostam de vinho doce! os homens compram menos vinho! estes são apenas alguns dos 
mitos comuns que surgem sobre vinho e gênero, mas eles são realmente verdadeiros? 
 Uma estatística de 2012 em que podemos confiar é que a composição dos consumidores de vinho dos eUa é de aproximadamente 55% do sexo feminino e 45% do 
sexo masculino, segundo a empresa de Pesquisas nielson, mas houve um aumento de homens adotando o vinho como bebida preferida na última década.
 então, o que realmente está acontecendo em torno do tema vinho e gênero nos eUa e que podemos refletir para o mundo do vinho? Para responder a essa pergunta, 
foi desenvolvido um estudo de pesquisa para explorar as diferenças na ocasião de beber vinho e a motivação entre homens e mulheres. o estudo incluiu entrevistas em 
profundidade com 30 homens e mulheres que bebem vinho, bem como uma pesquisa on-line com 305 consumidores de vinho (155 homens e 150 mulheres) residentes na 
Califórnia. os resultados mostraram fortes semelhanças entre homens e mulheres em muitas categorias, mas também algumas diferenças surpreendentes.
Similaridades entre consumidores masculinos e femininos de vinho
 em termos de variedades de vinho preferidas, o estudo mostra que Cabernet sauvignon e Merlot são os principais favoritos de homens e mulheres; no entanto, as 
mulheres também identificam o Zinfandel branco como uma forte preferência. o branco preferido para ambos os sexos é Chardonnay. esses dados são consistentes com 
pesquisas anteriores que mostram que homens e mulheres americanos preferiam vinho tinto um pouco mais que branco.
 em termos de ocasiões para beber vinho, a pesquisa analisou respostas de homens e mulheres em 22 ocasiões diferentes de beber vinho. destes, ambos os sexos 
relataram que bebem vinho com frequência semelhante em 16 dessas ocasiões. as quatro ocasiões de maior pontuação nas quais homens e mulheres concordaram são:
1) Com refeições em restaurantes finos
2) em ocasiões especiais / Celebrações
3) Com refeições na casa de um amigo
4) Quando vão socializar com Amigos
 em termos de suas motivações para beber vinho, homens e mulheres concordaram que suas três principais motivações eram: 1) porque o vinho melhora a comida, 2) 
eles gostam do sabor do vinho, e 3) ajuda no relaxamento.
Diferenças entre consumidores masculinos e femininos de vinho
 nas seis ocasiões em que há uma diferença estatística na maneira como homens e mulheres californianos consomem vinho, as mulheres relataram menor frequência 
de consumo do que os homens:
1) sozinho em casa para relaxar depois do trabalho
2) sozinho ao cozinhar
3) sozinho em um bar
4) Com refeições em casa sozinho
5) Com refeições em casa
6) Com refeições para negócios
 o fato de quatro dessas ocasiões serem situações “sozinhas” é provavelmente o principal motivo da diferença. isso ocorre porque as mulheres identificam os benefícios 
sociais do consumo de vinho com mais frequência do que os homens. isso também pode ser verdade para beber vinho com as refeições em casa, se outras pessoas não 
comparecerem, ou durante uma refeição de negócios que pode não ser percebida como um ambiente social descontraído.
 em termos de motivação, o estudo mostra que as mulheres identificam razões sociais e de relaxamento para beber vinho em mais ocasiões do que os homens. 
os homens, por outro lado, identificam razões mais pragmáticas para beber vinho, mesmo em ambientes sociais, onde se concentram em aspectos técnicos e exibem 
conhecimento. algumas citações para ilustrar isso são:
(Mulheres) “É divertido estar com os amigos e conversar sobre o vinho.” “É uma coisa social.” “ 
(Homens): “Gosto de considerar a natureza histórica do vinho”. “eu gosto de colecionar vinhos.” “acho que as mulheres gostam de beber vinho com as amigas. os homens 
usam o vinho como um fator de exibição. eles costumam se gabar disso. “
 Com relação a qual sexo compra e paga mais pelo vinho, este estudo apoia as estatísticas atuais que mostram que as mulheres consomem mais vinho, selecionando-o 
em relação a outras bebidas alcoólicas mais que os homens, em pelo menos 10%. no entanto, os homens geralmente gastam mais em uma garrafa de vinho do que as 

SERÁ QUE EXISTE UM VINHO PARA HOMENS 
E OUTRO ESTILO PARA MULHERES?

POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIgO
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mulheres. 
Implicações para o marketing do vinho
 os resultados deste estudo sugerem implicações e oportunidades potenciais para a comercialização de vinhos.
 as promoções de vinho quanto ao gênero ainda são muito relevantes - esta pesquisa mostra que, em geral, há muito em comum entre homens e mulheres da 
Califórnia em termos de ocasiões para beber vinho, motivações para beber e estilo de vinho preferido. isso sugere que as promoções de vinho neutras em termos de gênero 
provavelmente terão mais sucesso em atingir uma maior população demográfica e, portanto, uma participação no mercado.
 oportunidade de focar o marketing de vinho nos homens - este estudo ilustra que os homens estão bebendo vinho em mais novas ocasiões e gastam mais dinheiro 
com vinho do que as mulheres. a vantagem de criar uma linha de vinhos direcionada para os homens é que as mulheres terão curiosidade sobre o vinho e provavelmente 
comprarão uma garrafa para conhecer o seu gosto. 
 no entanto, o inverso não pode ser dito sobre linhas de vinhos voltadas para mulheres, porque a pesquisa publicitária mostra que a maioria dos homens não está 
disposta a comprar um produto projetado para mulheres, a menos que seja um presente para uma mulher. Podemos citar como exemplo a resistência de provar vinhos rosés!
Um marketing de vinhos mais objetivo
 Para as mulheres o vinho pode significar muitas coisas diferentes. Muitas vezes, as mulheres preferem isso, porque o vinho as faz sentir bonitas ou o vinho as ajuda a 
se abrir, a se acalmar ou a se conectar com as amigas. na maioria dos casos, a conexão emocional das mulheres com o vinho é realmente positiva, desde que o consumo 
seja moderado. 
 as evidências também mostram que beber vinho é realmente benéfico para as mulheres, pois ajuda a reduzir as chances de doenças cardíacas, câncer de mama, além 
de aumentar a memória e o funcionamento do sexo, além de ajudar na vida útil mais longa. além disso, a maioria das mulheres também considera que provar uma taça de 
vinho a noite é uma maneira adequada e segura de aliviar o estresse do dia.
 as mulheres nos empregos de alta pressão são mais propensas a beber vinho, mas é realmente difícil entender se a razão por trás disso é a tentativa de acompanhar 
a cultura da bebida ou procurar a diversão e o alívio de uma situação. 
 Para a saúde física e mental, as mulheres colocam que tomar uma ou duas taças de vinho, criam inúmeros benefícios na bebida para elas. assim, pode-se dizer 
que a maioria das mulheres prefere vinho e isso também se deve às boas razões. seja amargo ou doce, o vinho é realmente um ótimo companheiro. as mulheres também 
consideram o vinho como a bebida mais elegante de todos os tempos. a melhor coisa sobre o vinho é que, diferentemente de outros tipos de bebia alcoólica, o vinho é ótimo 
para aquelas pessoas que preferem uma alegria feliz e não uma bebedeira extrema (com uma terrível ressaca no dia seguinte). além de tudo isso, também existem outras 
razões pelas quais as mulheres preferem o vinho em relação aos homens.
aqui estão alguns dos motivos:
- o vinho é um suco de uva fermentado, e nenhuma fruta faz mal à saúde.
- o vinho é o tipo mais elegante de álcool. seja em uma garrafa ou uma taça, o vinho pode aumentar seu quociente de estilo imediatamente.
- de acordo com os estudos científicos, o vinho tinto é realmente bom para o coração.
- o vinho tinto pode ser consumido com sobremesa, prato principal ou como aperitivo.
- o vinho nunca faz você se sentir inchado, não importa o quanto você bebe. não se pode dizer o mesmo da cerveja, por exemplo. 
- o vinho pode ser considerado a forma líquida de alguns alimentos de conforto.
- o sabor do vinho é completamente diferente do sabor da tequila, vodka ou rum. na verdade, tem um gosto agradável.
- o vinho é versátil. então, você pode participar de uma happy-hour, de uma celebração, de um jantar, de uma noitada, e ele estar presente em todas estas oportunidades.
- existem muitos tipos de vinhos disponíveis no mundo. de fato, nenhum outro tipo de álcool tem tantas variações e portanto, versatilidade.
- a melhor coisa sobre o vinho é que as pessoas podem beber muito sem ficarem bêbadas ou se tornarem alcoólatras. esta é também uma das razões pelas quais as mulheres 
preferem vinho.
- Por último, mas não menos importante, é possível fazer desde um piquenique no campo ou um jantar formal, e o vinho poderá ser um grande companheiro em todas estas 
horas !!! saúde !!!

Fonte: Parte do material deste artigo veio da pesquisa da dra. Liz Thach, MW que é professora da Wine Business & Management da sonoma state University. Por sua vez, 
o estudo de pesquisa é baseado na sua dissertação de mestrado para o institute of Masters of Wine, em Londres. Uma versão do estudo foi publicada no Journal of Wine 
Research 2012, vol. 23, nº 2, sob o título: Hora do vinho? identificação de diferenças em ocasiões de consumo de vinho para consumidores masculinos e femininos. o artigo 
está disponível em http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09571264.2012.676542 , bem como nas coleções da Biblioteca da Universidade estadual de sonoma e 
da Biblioteca de Vinhos Healdsburg do Condado de sonoma.
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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

“COMO COMPRAR VINHO: CINCO PERgUNTAS A SEREM FEITAS” - ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES - WINES – 24/02/2020

 Você não precisa ser um especialista para beber bem. Mas ajuda a ser honesto consigo mesmo sobre metas, gostos e orçamento, e saber como pedir ajuda. essas 
perguntas lhe darão a confiança necessária para encontrar uma garrafa que você gosta sem ter que dominar tudo sobre o vinho.
 o ato de comprar vinho pode ter uma classificação alta entre as tarefas desagradáveis   da vida. não é uma questão física ou mental, mas psicológica. afinal, estamos 
falando de uma garrafa de vinho, primeiro entre os problemas do primeiro mundo. Mas muitas vezes o ato de selecionar essa garrafa é cheio de medo de cometer erros, 
desperdiçar dinheiro e parecer tolo na frente de outras pessoas.
 o medo evocado pela lista de vinhos impenetrável de um restaurante ou pelas vastas fileiras de garrafas de uma loja é totalmente desnecessário. Com o mínimo 
esforço, você pode simplificar todo o procedimento de seleção de um vinho enquanto se sente melhor com ele. É simplesmente uma questão de confiança.
 Não quero dizer o tipo de comportamento assertivo expresso através de tagarelice e beligerância, que é realmente mais uma declaração de insegurança. Quero dizer, 
a confiança que permite que você faça o que é necessário sem ter que dominar tudo sobre o vinho.
 É uma garantia que permite que você, sem medo, confie nas pessoas cujo trabalho é ajudá-lo, e na fé de que o vinho não é uma medida de caráter, mas um veículo 
para o prazer. desenvolver essa confiança é simplesmente uma questão de medir seus objetivos e desejos e depois comunicá-los às pessoas importantes.
 aqui estão cinco perguntas que melhorarão suas chances, seja em um restaurante ou em uma loja de varejo, de obter sempre uma garrafa satisfatória.
1. QUAL é A OCASIÃO? - Compreender o objetivo da garrafa e seu significado para você é crucial. Comece com uma pergunta básica: você está comprando um vinho 
para acompanhar uma refeição? ou apenas para beber enquanto sai com os amigos?
 se for para sair, você sabe que é algo casual, uma voz de fundo que aumentará a socialização sem interferir ou interferir. se for para uma refeição, que tipo de 
refeição? a natureza do evento determina o tipo de vinho que será melhor.
 Tendemos a imaginar que todos os vinhos são avaliados em uma escala universal de qualidade, mas na verdade cada ocasião tem sua própria escala. o melhor vinho 
para um tipo de evento pode ser muito diferente da garrafa preferida para outro.
 Por exemplo, você está se juntando a amigos em um restaurante com outro objetivo além de acompanhar a vida um do outro? É uma ocasião digna, mas não sugere 
necessariamente uma garrafa memorável, como faria uma festa de 30 anos ou um aniversário de casamento. em vez disso, exige um vinho que faça as pessoas felizes, 
promovendo a alegria casual de se reunir com os amigos, em vez de concentrar a mente em um marcador de vida.
 isso pode não parecer intuitivo, porque fomos ensinados a pensar racionalmente sobre o vinho e a descrevê-lo em termos de aromas e sabores detectáveis. Mas é 
mais eficaz considerar as emoções que um evento evoca e encontrar um vinho que combine.
 Talvez você não saiba se prefere vinhos com cheiro a mirtilo em vez daqueles com cheiro a azeitona preta, mas certamente pode dizer se deseja algo alegre, 
surpreendente, profundo ou atencioso.
 Profissionais de vinho como sommeliers e comerciantes de varejo são hábeis em traduzir emoções em vinhos. articular essas emoções é o primeiro passo para ganhar 
uma garrafa satisfatória.... Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2020/02/24/dining/drinks/buying-wine.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.nytimes.com/2020/02/24/dining/drinks/buying-wine.html


12vinotícias

“A COBIÇADA E CARA INOVAÇÃO DA NOBRE COSTA SUPERTOSCANA” - MIRIAM AgUIAR
MONITOR MERCANTIL – 06/03/2020

 Busca por um estilo mais internacional ganhou adeptos não apenas pela inclusão de uvas bordalesas, mas pelo uso de barricas diferenciadas. Há alguns 
dias, rodou nas redes sociais um post que dizia que o vinho italiano transmitia o coronavírus e que, em decorrência disso, algumas pérolas estavam sendo 
descartadas. a brincadeira sugeria que os vinhos fossem entregues em nossas casas, a despeito dos contágios. a Toscana, Piemonte, Veneto são objetos de 
desejo de quaisquer amantes de vinhos bem informados. apesar dos controversos indicadores de qualidade que figuram no universo vitivinícola italiano, não 
há como negar o fascínio que os seus vinhos podem despertar, frutos da multiplicidade de variedades de uvas, solos, climas, topografias e paisagens que trazem 
em si mesmas uma rica e vasta herança cultural.
 a Toscana é uma dessas regiões que por si só apresenta uma ampla variedade de tipos de vinhos, sendo que boa parte deles com reconhecida qualidade. 
Falamos das Colinas Centrais que trazem os vinhos que mais dizem da identidade toscana, e agora é a vez da Zona Costeira do Mar Tirreno, que fica a sudoeste 
da Toscana e é denominada Maremma, englobando as províncias de Pisa, Livorno, Grosseto e Viterbo. Para o vinho, considero aqui, especialmente, as regiões 
costeiras de Livorno e Grosseto, que receberam muitos investimentos a partir da década de 1980.
 a sul de Livorno, próxima da costa, está Bolgheri, conhecida pela produção de vinhos rosés até se consagrar como a terra dos “supertoscanos”, vinhos 
que rivalizam em valor e qualidade com outros vinhos prestigiados da Toscana e que têm por característica a utilização de castas não autóctones em seus 
cortes. os protagonistas dessa inovação que, de certa maneira, inspiraram a produção desses grandes vinhos, foram membros das famílias antinori e incisa 
della Rocchetta, com a criação do aclamado sassicaia, em 1968.
 a história do sassicaia começa em torno de 1940, quando o aristocrata Marquês Mario incisa della Rocchetta plantou algumas mudas de Cabernet 
sauvignon trazidas do Chateau Lafite Rothschild, de Bordeaux, num vinhedo da Tenuta san Guido, em Bolgheri, chamado sassicaia. a primeira safra foi em 
1942, feita para consumo interno, e a comercialização começou em 1968, incentivada por Piero antinori, sobrinho de Mario Rocchetta e que faria o próximo 
supertoscano. embora a criação dos supertoscanos seja atribuída ora aos antinori ora aos Rocchetta, quem esteve a cargo dessas produções foi o enólogo 
italiano Giacomo Tachis, falecido em 2016.
 no início dos anos 1970, a busca por um estilo mais internacional ganhou adeptos não apenas pela inclusão de uvas bordalesas, mas pelo uso de 
barricas de tipos, tamanhos e tempos diferenciados. assim, aprimorou-se não só o sassicaia, mas surgiram o Tignanello, em 1970, criado por Piero antinori, 
com 80% de sangiovese e 20% de Cabernet sauvignon e Cabernet Franc; e o solaia, em 1978, invertendo as proporções de sangiovese e Cabernets do 
Tignanello. a consagração internacional veio em 1978, numa degustação em Londres, na qual o sassicaia foi eleito um dos melhores Cabernet sauvignons do 
mundo. acredita-se que a expressão “supertuscan” foi proferida pela primeira vez pelo crítico norte-americano James suckling, editor da revista especializada 
The Wine spectator na época.
 a despeito da grande consagração internacional, ao lado dos vinhos de Bordeaux, do napa Valley (entre outros que têm a Cabernet sauvignon como 
estrela), os supertoscanos não foram autorizados a usarem os reconhecimentos doC(G) em seus rótulos, já que fugiam do perfil identitário da Toscana. até 
meados de 1990, esses vinhos eram rotulados como Vino di Tavola ou iGT, quando as regras foram alteradas e acolheram algumas inovações. Hoje, muitos 
deles são rotulados como doC Bolgheri, e o sassicaia, considerado por muitos como o melhor vinho italiano, ganhou uma doC própria, a Bolgheri sassicaia.... 
Leia mais em: https://monitordigital.com.br/a-cobicada-e-cara-inovacao-da-nobre-costa-supertoscana
 MIRIAM AgUIAR - Professora de Enologia no Senac Rio, Senac Mg, ABS Mg e representante no Brasil da Escola de Sommellerie Cafa 
(Bordeaux) e das Especializações Internacionais em gastronomia da Université Cergy Pontoise (Paris). é Colaboradora da imprensa especializada, 
colunista de vinhos do Jornal O Monitor Mercantil e consultora do mercado de vinhos.

https://monitordigital.com.br/a-cobicada-e-cara-inovacao-da-nobre-costa-supertoscana
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“SELEÇÃO CHILENA: RANKINg DOS MELHORES DENTRE 200 VINHOS PROVADOS” - MARCELO COPELLO
BLOg DO AUTOR - 02/03/2020

 o Chile segue líder do mercado brasileiro de vinhos importados, posição que sustenta há mais de 15 anos consecutivos. o líder, contudo, ano passado 
perdeu market share e busca se renovar correndo atrás deste prejuízo. em recente visita ao Chile a convite do Canal del Vino-TV visitei algumas vinícolas e 
provei cerca de 200 vinhos.
 as visitas foram registradas em vídeo e serão publicadas em breve no Canal del Vino e em minhas redes. dos vinhos provados, embora 200 seja uma 
amostragem pequena para o Chile, elaborei um ranking elegendo os que mais gostei. em breve farei nova viagem ao Chile visitando mais vinícolas e provando 
mais vinhos. e em breve também farei um seminário on-Line para os profissionais chilenos, sobre o mercado brasileiro. Todos os detalhes serão divulgados 
em minhas redes... Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/selecao-chilena
 contato@marcelocopello.com  
 Facebook – vinhocommarcelocopello 
 Instagram – @marcelocopello I http://www.marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/selecao-chilena
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13 A 28 DE ABRIL 2020- ENOgASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAgEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E 
ENOgASTRONÔMICA - SAÍDA gARANTIDA

 2020 vem com muitas surpresas!!! Vinhos e Gastronomia da siCÍLia e MaLTa. a sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, separada da itália apenas pelo 
estreito de Messina, e possui uma forte tradição com os vinhos que começaram a ser produzidos na região 
ainda no século Viii a.C, quando chegaram os primeiros gregos com a intenção de construir colônias.
 a sicília é, depois do Veneto, a maior região produtora de vinhos do país. em pouco mais de duas 
décadas a enologia sicíliana saiu uma realidade pouco mais evoluída do que a da era greco-romana.
 a ilha foi palco de diversas culturas. Povos muito diferentes ocuparam a sicília: fenícios, gregos, 
cartagineses, vândalos, árabes, normandos e espanhóis.
 não à toa, seus monumentos históricos quase intactos e que são um passeio à parte, como Vale dos 
Templos de agrigento, um imenso sítio arqueológico com vestígios de muitos templos, entre eles o do Zeus 
olímpico ou o da Concórdia o melhor preservado de todos eles. Conhecer Montreale com sua bela Catedral 
de arquitetura normanda e seus mosaicos de ouro, os castelos da época das Cruzadas e as capelas de 
Palermo, além do próprio etna.
 Taormina é imbatível em termos de vistas panorâmicas na sicília. na ponta do penhasco está este o antigo teatro grego, que reina absoluto na região. 
não bastasse ser uma estrutura incrível, com mais de 2 mil anos, o Teatro antico de Taormina ainda tem uma das vistas mais estonteantes de toda itália. do 
alto de sua arquibancada, os espectadores tem o prazer de assistir a beleza do Mar Mediterrâneo bem aos seus pés, juntamente com etna, o mais alto e mais 
ativo vulcão da europa, que emoldura a paisagem de forma perfeita.
 Há também siracusa, uma das grandes urbes da Magna Grécia, por onde caminhavam Platão e arquimedes (que aliás, nasceu em siracusa).
 a ilha é abençoada com o clássico clima quente e seco do Mediterrâneo, com dias ensolarados e baixo índice pluviométrico, proporcionando condições 
ideais para o cultivo de videiras. além das uvas e do vinho, a região exporta cereais, azeitonas e frutas cítricas, base de sua economia durante séculos. a sicília 

é uma ilha vulcânica, com ventos fortes, solo francamente mineral com muitas vinhas prefiloxéricas (ainda em pé franco). 
Uma experiência imperdível, adicionando novos sabores e saberes a cada um dos participantes do roteiro. 

  Malta está rapidamente se tornando uma das regiões vinícolas emergentes mais promissoras da europa. enquanto 
produtores tradicionais de vinho da ilha remontam a mais de 2.000 anos, os últimos anos viram um verdadeiro boom em 
termos de qualidade, graças ao clima mediterrânico, solos ricos e o trabalho de vinícolas locais. 

  os vinhos de estilo moderno de Malta não são apenas agradáveis   de beber, mas também carregam uma enorme 
curiosidade. em primeiro lugar, eles mal estão disponíveis porque Malta é o menor país produtor de vinho independente 
do mundo; o arquipélago maltês forma uma gota do oceano global do vinho. o que é surpreendente em Malta é que, 
para o pequeno tamanho da ilha, há uma enorme seleção de vinhos brancos, tintos e rosés
 segundo, porque as variedades de uvas autóctones de Malta e Gozo têm muito fator de destaque, graças à sua 
individualidade. Tanto a Girgentina (para produção de vinho branco) quanto a ĠellewĠa (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 

mailto:fit1%40zenithe.tur.br?subject=
http://zenithetravelclub.blogspot.com.br
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NOTÍCIAS ENOgASTRONOMICAS E DICAS

CORONAVÍRUS: FEIRA PROWEIN ADIADA POR UM ANO
 o ProWein não ocorrerá em 2020. a próxima edição está agendada para 21 a 23 de março de 2021. a ProWein düsseldorf, uma das principais feiras de 
vinhos e bebidas espirituosas que reúne viticultores, importadores e exportadores de todo o mundo, foi adiada para março de 2021. diante da disseminação 
do Coronavírus, os organizadores decidiram que não haveria edição do ProWein düsseldorf em 2020. Portanto, a data da próxima edição está marcada para 
2021, de 21 a 23 de março.
 sábado, 29 de fevereiro, eles julgaram que a situação desfavorável necessária para adiar o evento, que reúne muitos importadores, enólogos e exportadores 
de todo o mundo. “nesse contexto (do risco de disseminação do Coronavírus, nota), esta é a única conclusão lógica que poderíamos tirar. Tudo isso é do 
interesse dos setores de vinhos e bebidas espirituosas”, diz erhard Wienkamp,   gerente geral do grupo Messe. düsseldorf, organizadora da feira ProWein desde 
1994.
 em 5 de março, além da nova data da próxima edição do ProWein em düsseldorf, os organizadores também confirmaram o adiamento do ProWein 
singapore, que será realizado de 13 a 16 de julho de 2020. as datas do ProWein são Paulo (de 20 a 22 de outubro) 2020), ProWein shanghai (10 a 12 de 
novembro de 2020) e ProWein Hong Kong (18 a 21 de maio de 2021) permanecem inalterados por enquanto.
OUTRAS REUNIõES DE VINHO ADIADAS - o medo do Coronavírus leva muitos outros shows a adiar suas datas. Vinexpo, a outra grande massa de 
profissionais de vinhos e bebidas espirituosas, adiou seu show de Hong Kong para julho de 2020, de 8 para 10.
 em Verona, o Vinitaly salon, originalmente programado para 19 a 22 de abril, é adiado de 14 para 17 de junho de 2020. na França, o evento Les Grands 
Jours de Bourgogne, programado para os dias 9 e 13 de março, foi cancelado... Leia mais em: https://www.larvf.com/coronavirus-le-salon-prowein-est-
repousse-d-un-an,4666136.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Geoffrey avé – 06/03/2020).

OS VINHOS VULCÂNICOS DE AUVERgNE JOgAM SUA CARTADA EM VINORA
 a feira Vinora acontece no parque de diversões Vulcania. os vinhos de auvergne, mas também de santorini, na Grécia, Campo de Calatrava, na espanha, 
ou as ilhas eólias, na itália, estavam em exibição na primeira feira internacional de vinhos vulcânicos em 30 de janeiro, em Clermont-Ferrand.
 “o objetivo desta primeira feira é unir uma vinha. o vinho vulcânico tem algo a dizer: quando provado às cegas, existem diferenças reais”, assegura 
Pierre desprat, principal produtor-comerciante dos vinhos auvergne e presidente do salão chamado “Vinora”.
 Vinho vulcânico “é uma pepita, limitada a poucos produtores em dez países, não é um mercado em volume”, alerta o comerciante que fala sobre sua 
“mineralidade” e seu “sabor pedregoso”, típico de terras basálticas.
VINHO NO CORAÇÃO DOS VULCõES - existe um dna comum a grandes vulcões e terroirs internacionais? o que esses vinhos têm em comum? existem 
variedades de uvas “vulcânicas”? Todas essas perguntas estavam no centro do simpósio organizado durante a feira, com a participação do vulcanologista Patrick 
Marcel.
 John szabo, sommelier, jornalista e escritor canadense especializado nesse tipo de vinho, e Philippe Faure-Brac, melhor sommelier do mundo, organizaram 
uma masterclass para a ocasião. Também no programa, degustações temáticas com a presença de cerca de trinta expositores de auvergne, mas também de 
ardèche, Languedoc e no exterior da Grécia, espanha, itália ou Portugal. a feira foi realizada nos terrenos do parque temático Vulcania, dedicado aos vulcões, 
que geralmente está fechado nesta época do ano.
AUVERgNE, OS VINHOS DE HONRA - o evento também é uma oportunidade de promover os vinhos auvergne porque “auvergne é o único lugar na França 
onde as vinhas estão localizadas em solo vulcânico. Trabalhamos muito em qualidade nos últimos anos, nossos vinhos são excelentes, mas nos falta notoriedade 
“, admite Pierre desprat.
 após esse dia dedicado aos profissionais, uma área de degustação “Vinora” também é aberta ao público no salão Vinidôme em Clermont-Ferrand, de 31 
de janeiro a 3 de fevereiro. sediada em Clermont-Ferrand, a associação “Vinora” associa cooperativas, viticultores independentes e empresas de distribuição... 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/coronavirus-le-salon-prowein-est-repousse-d-un-an%2C4666136.asp
https://www.larvf.com/coronavirus-le-salon-prowein-est-repousse-d-un-an%2C4666136.asp


16vinotícias

Leia mais em: https://www.larvf.com/les-vins-jouent-la-carte-volcanique-en-auvergne,4664650.asp  (Fonte - Revue du Vin de France –  editorial c/ 
aFP – 31/01/2020).

SUDOESTE: DIFERENTES VARIEDADES DE UVAS PARA VINHOS BRILHANTES
 as vinhas do sudoeste apresentam variedades de uvas nativas.
 Graças às variedades de uvas indígenas, as vinhas do sudoeste apresentam vinhos de caráter, onde se percebe um terroir perene. descubra as melhores 
notas e comentários de degustação, para cada aoC... Leia mais em: https://www.larvf.com/sud-ouest-des-cepages-differents-pour-des-vins-
eclatants,4658087.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Karine Valentin – 04/03/2020).

O ESPUMANTE ANCESTRAL DA UVA MAUZAC BRILHA EM gAILLAC
 o método ancestral representa 7% dos volumes de vinhos brancos em Gaillac e está experimentando um interesse renovado. o método ancestral também 
conhecido como o método Gaillac cria um vinho branco espumante à base da uva mauzac, feito sem adição de bebidas alcoólicas e com baixo teor de álcool. 
Feliz, este vinho vai agradar a todos.
 o vinhedo de Gaillac, no sudoeste, se estende ao longo das duas margens do Tarn, até albi no leste e saint-sulpice no oeste. seus solos argilosos e 
calcários sustentam há muito tempo apenas os vinhos brancos, incluindo um espumante que foi sem dúvida o vinho ancestral de todos os métodos espumantes 
usados   hoje.
 Produzido nas origens, com os meios disponíveis, ou seja, uma boa dose de empirismo e intuição no lugar da técnica, o método Gaillac (cuja espuma 
é feita sem adição de açúcar, apenas do açúcar da uva) experimentou um período próspero antes do colapso no início dos anos 80, substituído pelo método 
tradicional (segunda fermentação na garrafa, usada no champanhe e nos crémants).
 deve-se dizer que o Gaillac ou método ancestral é delicado. Você precisa de uma uva que não seja muito ácida, adequada para uma colheita precoce. a 
fermentação alcoólica deve ser seguida com precisão, parada no momento certo pelo frio para manter açúcares suficientes (cerca de 30 g para um futuro cru) 
e frutas.
 o vinho é então libertado de suas lias (borras) grosseiras e parte de seu fermento e depois engarrafado. o açúcar e as leveduras assim aprisionados 
causam uma segunda fermentação. o gás não pode escapar, a pressão aumenta (cerca de 3,5 bar) e a borbulha nasce.
 este vinho branco espumante tem pouco equivalente. Podemos compará-lo com o blanquet de Limoux - que também usa mauzac -, o Clairette de die e 
o Budony Cerdon, os únicos métodos ancestrais oficialmente reivindicados no território nacional francês, mas com vinhos aromaticamente diferentes.
 Área Gaillac doP: 3.300 hectares.
 Castas: Mauzac
 altitude máxima: quase 300 metros.
BOLHAS JUVENIS E DIVERTIDAS - o método ancestral pode ser brut (até 15 g / l de açúcar), semi-seco (15 a 50 g) e, mais raramente, doce. os aromas 
primários de maçã verde e uva dominam, sob uma espuma bastante desenvolvida.
 os demi-secs vão mais para pêra, maçã assada, notas de tatin, até cera de abelha e mel. os doces são anedóticos, uma síntese surpreendente entre um 
vinho doce com notas cristalizadas, pão de gengibre e mel e uma bolha perene.
 são vinhos do ano, mesmo que a safra não seja reivindicada. o interesse reside na natureza jovem e divertida dessas bolhas de consumo rápido, medindo 
entre 10 e 12 graus.
 a maioria dos viticultores confia sua espuma à cooperativa da abadia de saint-Michel. alguns irredutíveis fazem isso sozinhos e / ou não desdenham, ou 
até usam um filtro de mangas antigo, como os domaineoles; o gesto certamente tem mais preocupação, em detrimento da regularidade dos lotes.
 o método ancestral teve um interesse renovado nos últimos dez anos. Representando 7% dos volumes brancos (quase 1% da produção total), essa bolha 
alegre e intocada iniciará suavemente a maioria dos novatos e agradará a todos... Leia mais em: https://www.larvf.com/,vins-mauzac-gaillac-decouvertes-
blanc-effervescent-bulles-domaine-duffau-plageoles-veronique-raisin,4403654.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Véronique Raisin).

https://www.larvf.com/les-vins-jouent-la-carte-volcanique-en-auvergne%2C4664650.asp
https://www.larvf.com/sud-ouest-des-cepages-differents-pour-des-vins-eclatants%2C4658087.asp
https://www.larvf.com/sud-ouest-des-cepages-differents-pour-des-vins-eclatants%2C4658087.asp
https://revistaadega.uol.com.br/artigo/quais-sao-os-blends-mais-famosos-do-mundo_12173.html
https://www.larvf.com/%2Cvins-mauzac-gaillac-decouvertes-blanc-effervescent-bulles-domaine-duffau-plageoles-veronique-raisin%2C4403654.asp
https://www.larvf.com/%2Cvins-mauzac-gaillac-decouvertes-blanc-effervescent-bulles-domaine-duffau-plageoles-veronique-raisin%2C4403654.asp
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ÍCONE DO VINHO CHILENO, DON MELCHOR gANHA CHATEAU PARA FICAR AINDA MELHOR
 don Melchor sempre foi um vinho de destaque no Brasil e faz parte do panteão de ícones chilenos. Já participamos de diversas degustações memoráveis 
e comemorações da história deste vinho. nas últimas duas décadas, don Melchor já era trabalhado praticamente como um projeto separado dentro da gigante 
Concha y Toro; e agora, na celebração da 30ª safra de don Melchor, dá seu maior passo, ao tornar-se uma vinícola independente, ainda que pertencente ao 
grupo. em nossa avaliação, essa decisão libera don Melchor para alcançar seu potencial pleno e buscar ainda maior reconhecimento mundial.  
 enrique Tirado, que desde 1993 está na companhia e era responsável pelas marcas permium, em 1997 assumiu a função de enólogo chefe, com 
dedicação integral a don Melchor. dentre os ícones chilenos, don Melchor talvez tenha sido o que menos se moveu ao sabor das modas. Manteve-se fiel a seu 
estilo clássico e executou um trabalho de sintonia fina com uma profundidade de conhecimento e condução que uniu o artesanal e a tecnologia de ponta. 
 Um dia, Tirado subiu na caçamba da caminhonete e viu que áreas do vinhedo tinham cores e texturas distintas. e, como ele próprio explica, “sou 
navegador e sempre olhamos o mar e vemos as cores e texturas para escolher o melhor caminho”. Já em 2002, num mergulho de ultraespecialiazação, ele 
iniciou o mapeamento dos vinhedos a partir de um estudo de solos e terroir com uso intenso de tecnologia. 
MAPA - o mapeamento do vinhedo de 127 hectares passa pela separação em sete lotes distintos de Cabernet sauvignon (90% do total), dois de Cabernet Franc 
(7,1% do total), um de Merlot (1,9% do total) e um de Petit Verdot (1% do total). Mas não para por aí. os sete lotes de Cabernet sauvignon dão origem a 142 
parcelas distintas. Colhidas e vinificadas em separado e depois selecionadas para compor um blend de Cabernet sauvignon que é a base para a mistura final. 
 Um grande número de fatores é levado em conta para determinar essas parcelas, entre eles, o conteúdo, tamanho e a distribuição das pedras, o 
crescimento das raízes, o conteúdo de argila, areia, limo, nutrientes – como nitrogênio, fósforo, potássio, carbonatos e cálcio –, bem como o conteúdo de 
matéria orgânica e a capacidade de retenção de água. e cada qual influencia e gera diferentes expressões nos vinhos. 
 os vinhedos mais novos de Cabernet sauvignon são justamente os da parcela 7 e foram plantados em 2004. Com o tempo, Merlot vem perdendo espaço 
e Cabernet Franc crescendo. 
NOVA SAFRA - Já havíamos degustado amostras de barrica da safra 2017 em visita à vinícola em 2018 e vimos a magia do blend acontecendo à nossa frente. 
desta vez, degustamos o blend final. nesta edição comemorativa, que é a safra 2017, o corte leva 98 % de Cabernet sauvignon e 2 % de Cabernet Franc. e 
passou 15 meses em barricas de carvalho francês, 67% de primeiro uso e 33% de segundo... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/icone-
do-vinho-chileno-don-melchor-ganha-chateau-para-ficar-ainda-melhor_12175.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 04/03/2020).

VINÍCOLA EM PEDRAS DE VIDRO VIRA ATRAÇÃO NA REgIÃO DO RHÔNE, NA FRANÇA
 delas Frères, um dos mais famosos produtores do Rhône, inaugurou uma adega de € 18 milhões na cidade de Tain l’Hermitage. Projetada pelo arquiteto 
sueco Carl Fredrick svenstedt (que criou a belíssima domaines ott, na Provence), a nova instalação de 6.000 metros quadrados é inteiramente de pedras de 
vidro e aço. 
 a nova vinícola será usada para vinificar as uvas das propriedades do norte do Rhône, enquanto a antiga adega, em saint-Jean-de-Muzols, continuará 
sendo usada para os vinhos brancos e as denominações do sul. 
 a nova vinícola também inclui um elemento turístico, com passeios pelo local e a chance de comprar e provar toda a gama de delas. Uma antiga 
residência no local também foi redesenhada e seus 11 quartos serão usados   para hospedar convidados... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/
artigo/vinicola-em-pedras-de-vidro-vira-atracao-na-regiao-de-rhone-na-franca_12174.html (Fonte – Revista adeGa – Redação – 03/03/2020).
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