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3vinotíciasAGENDA:
DEGUSTAçõES E EVENTOS

RIO DE JANEIRO SãO PAULO

ABS-RIO-fLAMENGO
VINÍcOLA MIOLO E SEU SINGLE 
VINEYARD

09/08/2018 - 19:30

a vinícola Miolo apresenta seu 
lançamento: o single Vineyard, um 
vinho de um único vinhedo, no qual 
se encontra a máxima expressão do 
terroir. sua singularidade provém da 
característica do solo do microlote 
selecionado para a produção das uvas. 
o enólogo adriano Miolo conduzirá o 
evento para o qual selecionou vários 
rótulos da marca single Vineyard.

Valor Individual: R$70,00
Para rofissionais da área, em dia com 
a aBs, a inscrição é gratuita.
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-fLAMENGO
A NOITE DA SANGIOVESE

06/08/2018 - 19:30

as importadoras The Wine e Pasta 
itália patrocinam a degustação a noite 
de sangiovese, apresentada pelo 
sommelier Fabio Xavier, que selecionou 
azeites e molhos para acompanhar os 
rótulos italianos produzidos com a uva 
mais cultivada no país.

Valor Individual: R$50,00 
Para rofissionais da área, em dia com 
a aBs, a inscrição é gratuita.
Inscrição: (21)2285-0497|(21)2265-
2157 e abs@abs-rio.com.br

ABS-SP
RUcA MALEN NA ABS-SP

08/08/2018 - 20:00

a Ruca Malen é uma vinícola mendocina 
relativamente jovem, que contou 
desde o início com a experiência de 
seus sócios-fundadores no mundo 
do vinho. ela foi fundada em 1998 
pelos franceses Jean Pierre Thibaud 
e Jacques Louis de Montalembert. o 
primeiro foi por muitos anos presidente 
da Chandon na argentina e o segundo 
tinha larga experiência na Borgonha. a 
soma dessas experiências, aliada à boa 
relação qualidade/preço que sempre 
caracterizou os vinhos que produz, 
talvez seja a melhor explicação para o 
sucesso alcançado pela marca desde a 
primeira safra, lançada em 1999. na 
degustação da próxima quarta-feira, 
dia 8, teremos oportunidade de provar 
cinco vinhos de duas linhas da Ruca 
Malen, importados e distribuídos no 
Brasil por nossa parceira La Pastina. 
serão vinhos da linha Ruca Malen e da 
linha Terroir series. 
Não perca mais essa degustação 
exclusiva e inscreva-se logo, 
lembrando que só poderão 
participar sócios da ABS-SP.

Valor Individual: R$40,00 
(associados)
Inscrição: (11)3814-7853| abs-sp@
abs-sp.com.br
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SALENTEIN NUMINA cABERNET fRANc 2015 – VALE DO UcO – MENDOZA – 
ARGENTINA  
 
 as Bodegas salentein são parte de um grupo de origem holandesa que se estabeleceu na argentina em 1992. 
Pioneira no alto Valle de Uco, a vinícola é famosa pelos vinhos provenientes de vinhedos com diferentes altitudes, que 
permitem inclusive a produção de belos Pinot noir. 
 Renovando-se constantemente, está dando início a uma nova fase de sua história com uma reformulação completa de 
seu posicionamento de mercado, marcada pela contratação de dois grandes nomes da enologia do país e do mundo: Pepe 
Galante, um dos mais renomados enólogos argentinos, é o novo Chief Winemaker do grupo e o americano Paul Hobbes, 
com larga experiência na argentina, responsável pelo sucesso de grandes vinhos americanos, o consultor responsável por 
tornar os vinhos mais prontos e fáceis de beber desde novos.

corte das uvas: 100% Cabernet Franc.

Notas de Degustação: Um Cabernet Franc com cor firme, intensidade e cristalino, que oferece aromas de cassis, mirtilo e 
cravo. na boca está pronto, redondo, com taninos macios, bom corpo e final bastante persistente. Muito gostoso de beber, 
recomendo ter duas garrafas a mão. 

Guarda: Já está pronto, mas aguenta mais 4 anos fácil.

Reconhecimentos e Premiações: RP: 92 Pontos (safra 2013)

Notas de Harmonização: Carnes grelhadas, carnes de caça, queijos de meia cura. Paleta de cordeiro assada com ervas provençais, servida com batatas 
rústicas.

Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC.

Onde comprar: em BH: REX BIBENDI – Rua antônio de albuquerque, 917 (esquina de Rua Levindo Lopes) – Funcionários. Telefone: (31) 3227-3009.

 alguns leitores do VinoTÍCias solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão ai mais vinhos 
para encher as taças. a lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 786 vinhos em degustações 
com confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas 
semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRcIO OLIVEIRA
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 Com muita gente me perguntando sobre os vinhos da casta nebbiolo, em especial sobres Barolos e Barbarescos, nada melhor do que comentar sobre 
a uva que cria esses vinhos. Uma pergunta que muitos fazem é porque os preços estão subindo a partir dessas duas regiões de nebbiolo, e então que outros 
vinhos de qualidade se poderia encontrar em regiões vizinhas.
 a nebbiolo tem o que muitos críticos consideram uma brutalidade elegante. Tânicos na sua juventude, seus vinhos evoluem de forma elegante ao longo 
do tempo e viram verdadeira paixão. os aromas delicados de rosas, coulis de framboesa e anis flutuem a partir das taças, que se recomenda ter bom volume 
de bojo e mostram toda elegância da casta. Por outro lado, a brutalidade se mostra no paladar. Quando provado, a nebbiolo tem muita adstringência e taninos 
que secam com a boca. É uma experiência visceral. Você vai amar ou odiar, como muitos que a provaram pela primeira vez !
 na verdade, nem todos os vinhos da nebbiolo têm taninos muito marcantes. além disso, nem todo nebbiolo tem aroma de flores. Cada região do norte 
da itália tem uma expressão diferente da outra. Vamos resumir o que você precisa saber:

Barolo DOcG - a cor geralmente granada pálida, que muitas vezes lembra um Pinot noir, não dá nenhuma ideia da intensidade deste vinho. seus taninos 
rígidos, rústicos na juventude, sabores ousados e álcool mais alto (geralmente em torno de 14% aBV) são mais como algo que você encontraria em Bordeaux.
 os sommeliers de maneira geral, gostam de descrever um Barolo com duas palavras: “rosas” e “alcatrão”. naturalmente, Barolo é na verdade o mais 
frutífero e encorpado de todas as regiões da casta nebbiolo no norte da itália. espere sabores de framboesa, cereja vermelha, rosas, potpourri, cacau, anis, 
alcaçuz, pimenta da Jamaica, trufas e um às vezes, uma nota terrosa ou de barro.
 os vinhos Barolo envelhecem pelo menos 18 meses na barrica, com um total de três anos de envelhecimento antes do lançamento no mercado. Mesmo 
que pareça muito, este vinho é realmente destinado a envelhecer. a maioria dos exemplos feitos tradicionalmente só começam a aparecer em mais de 10 anos 
(quando todos os taninos se acalmaram bastante para não trincarem a sua dentadura !).
 os vinhos Barolos Riserva são envelhecidos por um período mínimo de cinco anos. existem onze comunas diferentes de Barolo, com dois estilos de sabor 
principais diferentes (com base no tipo de solo: calcário ou. arenito). (É claro que a influência do enólogo também é importante, mas isso é uma história para 
outro momento).
 o termo “Vigna” no rótulo, indica ser oriundo de um “single vineyard”, o que em geral significa ser um belo vinho.
 Para muitos críticos os melhores e mais saborosas tem origem em La Morra e Barolo, mais leves e com origem em solos calcários. outros Barolos mais 
encorpados estão com seus vinhedos plantados em serralunga d’alba, Monforte d’alba e Castiglione Falletto, em solos arenosos e argilosos, geralmente com 
pedregulhos.

Barbaresco DOcG - os solos baseados principalmente em calcário fértil em Barbaresco (juntamente com o seu clima ligeiramente mais ameno) resultam em 
vinhos com visivelmente menos taninos do que o Barolo. Mas isso não quer dizer que o Barbaresco não é tânico! É apenas um vinho mais agradável e amigável 
inicialmente.
 em termos de sabores, o Barbaresco oferece um nota incrível de fruta vermelha. aromas de morango, framboesa, xarope de cereja e algodão doce se 
misturam com rosas, potpourri e notas mais leves de anis. 
 o Barbaresco deve envelhecer 26 meses (cerca de 2 anos), com pelo menos 9 meses na barrica. o Barbaresco Riserva deve envelhecer 50 meses (cerca 
de 4 anos), com cerca de 24 meses no barril.

Roero DOcG - Roero também fica em alba, no Piemonte, entre Barolo e Barbaresco. este vinho continua sendo algo fora do radar, e portanto, algo a ser 
provado e descoberto. Foi  recentemente elevado ao estatuto de doCG em 2004. os vinhos nebbiolo são tão intensos e estruturados como o Barolo, mas 
geralmente custam uma fração do preço dele. eles também têm frutas doces do Barbaresco. o Roero Riserva requer pelo menos 32 meses de envelhecimento, 
incluindo seis meses no barril.

NEBBIOLOS DA ITÁLIA
POR MÁRcIO OLIVEIRA

ARTIGO
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Outras Regiões da Nebbiolo:
Boca – aqui a nebbiolo é chamada spanna e os vinhos também se misturam com Vespolina e Uva Rara. são vinhos rústicos e terrosos, com alta acidez, alto 
teor de tanino e, com frequência, aromas de ferro dos solos da região.
Bramaterra – aqui a nebbiolo é também chamada spanna, e é misturado com Vespolina e Uva Rara. Mas nesta região, os vinhos são mais leves, com aromas 
simples de frutos vermelhos frescos e rosas, com taninos médios e ampla acidez. Muitos consideram um pecado abrir uma garrafa antes de 10 anos.
canavese Nebbiolo - Um vinho produzido com um mínimo de 85% nebbiolo (mas muitas vezes mais) vindo de províncias do norte em Piemonte onde o 
branco raro, erbaluce, cresce. Vinhos parecem ser igualmente florais e terrosos com taninos fortes e notas de alcaçuz. Para qualidade, procure rótulos com teor 
alcoólico superior a 14%
carema - outra joia do Piemonte do norte que produz um nebbiolo mais leve - imagine rosas, violetas, trufas e morangos silvestres. o envelhecimento deve 
ser de pelo menos três anos e os de Riserva requerem quatro!
fara – aqui a nebbiolo é chamada 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 têm ricos frutos secos e aromas de couro rústico.
Ghemme DOcG e Gattinara DOcG - duas regiões vizinhas do Piemonte do norte, produzindo vinhos nebbiolo monovarietais com ricos aromas de frutas 
secas e notas rústicas de terra.
Langhe Nebbiolo - Langhe é a região que engloba Barolo, Barbaresco e Roero. Vinhedos em locais fora das regiões doCG estão posicionados nas colinas 
mais baixas ou em terrenos voltados para o norte, onde é mais difícil amadurecer nebbiolo. ainda assim, em safras excelentes, esse é um ótimo lugar para 
“peneirar” novos tesouros.
Lessona - Lessona é 100% nebbiolo, embora alguns 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 palato, o Lessona tem alta acidez e é muito estruturado, tornando-se sábio 
envelhecê-los por 10 ou mais anos para atingir seu pico.
Nebbiolo d’Alba - Uma região ainda maior, que engloba grande parte do sul do Piemonte Central, produz uma grande quantidade de vinhos nebbiolo 
orientados para qualidade. o nebbiolo d’alba varia em gosto de frutado e floral a herbáceo e rústico. este é um vinho onde a colheita da uva no momento 
certo vai realmente fazer a diferença!
Valtellina, Lombardia - na vizinha Lombardia existe um vale transversal que se abre para o Lago de Como. aqui, nas colinas viradas para o sul, você 
encontrará o nebbiolo chamado Chiavennasca. a região é muito mais fria e produz vinhos com notas azedas, terrosas e alta acidez. É aqui que você encontrará 
o raro vinho sfurzato ou sfursat, que é essencialmente um nebbiolo feito no estilo de amarone della Valpolicella. Vale a pena ser provado! Com tanta opção, 
uma certeza existe – você encontrará um nebbiolo que te agrade !!! saúde !!!
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SãO REPRODUçõES DAS MATéRIAS E ARqUIVOS VEIcULADOS NOS PRINcIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, qUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
cITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, cORREçõES, INSERçõES OU cENSURA, PROcURANDO DIVULGAR A cULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS qUE REcEBEM O 
VINOTÍcIAS

“TENDENcIA BIODINÂMIcA EM BORDEAUX ” - POR JORGE LUcKI
VALOR EcONôMIcO - 03/08/2018

 em termos de tendência de mercado, há consenso em torno da preocupação dos consumidores com relação ao meio ambiente e a uma vida mais saudável, 
o que explica o crescimento da demanda por vinhos orgânicos. Faz sentido: não combina o discurso “o consumo (moderado) de vinho faz bem à saúde” quando 
na sua elaboração entram uvas provenientes de vinhedos tratados com produtos que vão no sentido contrário.
 Por mais que um produtor queira praticar uma cultura orgânica, nem sempre as condições climáticas onde ele está situado o permitem. em se tratando 
de França, por exemplo, enquanto no Rhône e na alsácia não há grandes empecilhos, em Bordeaux (Borgonha de certa forma também) a situação é mais 
complicada. o clima úmido, resultante da proximidade do mar, contribui para o desenvolvimento de fungos e pragas, que, a princípio, precisam ser controladas 
através de substâncias não toleradas pelos organismos certificadores.
 não significa que nessas zonas menos favoráveis às práticas orgânicas haja o espírito do “vale tudo”. os conscienciosos se valem do que se denomina 
“lutte raisonnée”, algo como “esforço sensato”, onde se minimiza a aplicação de produtos de síntese e, ainda assim, quando seu emprego é absolutamente 
necessário. É o caso da “bouillie bordelaise” (“calda bordalesa”), composto à base de sulfato de cobre que é, inclusive, permitida pela legislação. o tratamento 
é feito no limiar da ação nociva da praga e sua aplicação é precisa e limitada, para ser eficaz e causar menor dano ao ambiente.
 independentemente do maior apelo comercial que os vinhos orgânicos ganharam, o setor vitivinícola mundo afora tem dado especial atenção às questões 
ambientais, o que tem resultado num aumento consistente da superfície plantada em “bio”, em particular na europa, que representa 80% dos vinhedos orgânicos 
do planeta. só na França, terceiro maior produtor mundial de vinhos “bio”, depois de espanha e itália, a área plantada certificada mais que quadruplicou em 
dez anos - cresceu de 14,6 mil hectares, em 2007, para 61,0 mil hectares no ano passado (mais 17,6 mil em conversão, aguardando certificação) -, atingindo 
10% das parreiras do país. Bordeaux não fica atrás, tendo saltado de 1,3 mil para mais de 6,8 mil hectares entre 2002 e 2015, entre eles vários Grands Crus 
Classés, como os Châteaux Latour, Palmer, Pontet Canet e Brane Cantenac, entre outros do Médoc, mas inclusive os sauternes Guiraud e Climens.
 Para produzir vinhos orgânicos em condições climáticas adversas, como as de Bordeaux, não basta deixar de usar agrotóxicos ou simplesmente se valer 
da “calda bordalesa” quando necessário. É preciso dar um passo a mais, que, fundamentalmente, consiste em valorizar as defesas naturais da parreira e ajudá-
la a se proteger através de estímulos enviados pelo ambiente, preceitos da escola biodinâmica que se inspira nas teorias antroposóficas criadas pelo filósofo 
austríaco Rudolf steiner na década de 20. Concretamente, a proposta é fabricar e empregar diferentes compostos de origem mineral, vegetal e animal que 
servirão para estimular as agentes que ativam o organismo da planta, impulsionadas com o aproveitamento das forças cósmicas. Com isso, as tarefas de campo 
- há um protocolo com a utilização de preparados específicos -, bem como tudo o que envolve as diversas etapas do processo de vinificação, obedecem a um 
calendário elaborado em função das posições da Lua, do sol e dos planetas em relação às constelações.
 

Leia mais em: https://www.valor.com.br/cultura/5707471/tendencia-biodinamica-em-bordeaux

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

SELEçãO DE ARTIGOS

https://www.valor.com.br/cultura/5707471/tendencia-biodinamica-em-bordeaux
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“IVV ESTIMA PRODUçãO IGUAL À DE 2017 NO DOURO. E O GRANIZO 
E O MILDIO, SENHORES?”- POR PEDRO GARcIAS

fUGAS - 04/08/2018

 Todos os anos, há dois momentos circenses no douro: um quando a advid anuncia as suas previsões de produção, outro quando o iVdP publica a produção declarada 
pelos viticultores da região. esta semana, o instituto da Vinha e do Vinho deu mais uma ajudinha, ao anunciar uma delirante previsão de zero perdas para a região.
 Todos os anos, há dois momentos circenses no ciclo da vinha e do vinho no douro: um acontece na Primavera, quando a advid - associação para o desenvolvimento 
da Viticultura duriense anuncia as suas previsões de produção. são sempre estratosféricas e os jornais reproduzem-nas em grandes parangonas. Toda a gente esfrega as 
mãos de contente. este ano é que vai ser! alguns meses depois, a realidade coloca tudo no seu devido lugar e vem o mea culpa: “afinal, a produção vai ser inferior, o nosso 
método baseia-se na quantidade de pólen existente na altura da floração e não contávamos com a geada, o granizo, o míldio, o oídio…”. Resumindo: para que servem tais 
previsões? não fazia sentido introduzir outras variáveis?
 o segundo momento cómico surge no final do ano, quando o instituto dos Vinhos do douro e do Porto (iVdP) publica a produção declarada pelos viticultores da 
região. Pode não atingir as previsões da advid, mas também nunca reflecte as perdas ocorridas. Há sempre mais vinho declarado do que aquele que saiu realmente das 
uvas colhidas. Como é possível? Pois, é caso para se investigar, porque esta disparidade só pode ter uma explicação: houve gente que aproveitou o quantitativo máximo de 
produção autorizado por hectare (que é superior à produção média da região) para legalizar vinhos não declarados, reforçar contas-correntes e até fazer entrar no circuito 
dos doC douro vinhos comprados noutras regiões e fora do país. Quem perde com isto? a região toda, que continua presa aos preços baixos. nem em anos objectivamente 
maus os preços dos vinhos, e, sobretudo, das uvas, sobem para valores aceitáveis (valores que paguem, no mínimo, os custos de produção).
 se a lei do mercado funcionasse, este ano as uvas do douro deveriam ser bem pagas, porque há uma elevada quebra de produção, devido sobretudo ao granizo e 
ao míldio. Quem vive e produz na região sabe que as perdas são grandes. Mas é pouco provável que a lei do mercado funcione. ... 

Leia mais em: https://www.publico.pt/2018/08/04/fugas/opiniao/ivv-estima-producao-igual-a-de-2017-no-douro-e-o-granizo-e-o-mildio-senhores-1839678

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

https://www.publico.pt/2018/08/04/fugas/opiniao/ivv-estima-producao-igual-a-de-2017-no-douro-e-o-granizo-e-o-mildio-senhores-1839678
http://fugas.publico.pt
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“O MONDEUSE, UM VINHO qUE  ESTÁ GANHANDO ALTITUDE”
LE MONDE - OPHéLIE NEIMAN - VINHOS - 02/08/2018

 Uma uva de altitude, a mondeuse tem a particularidade de dar vinhos tintos densos e leves. Há muito evitada, esta uva da sabóia agora conhece sua hora de glória.
 nas alturas de saint-Jean-de-la-Porte, chuvas fortes que caíram com o solstício de verão deram lugar a um episódio de onda de calor. no final do dia, o calor se 
transforma em um sol escaldante que acaricia os terrenos, amplia as sombras e vem aliviar as videiras desta pequena aldeia da sabóia. Localizadas a vinte quilômetros de 
Chambéry, as encostas do aoC de saint-Jean-de-la-Porte estão voltadas para o sul, sudeste: o suficiente para oferecer uma ótima localização para o desenvolvimento de 
uvas - e uma bela pista para vôos de parapente.
 nos melhores lugares, as encostas enrijecem e quebram em ângulos cuja inclinação excede 50%. do alto, podemos ver os flancos do maciço de Bauges, que abrem 
sua densa vegetação e verde para albertville. Mais adiante, os relevos do Mont Blanc e seus majestosos contornos estão orgulhosamente contra a vista.

UMA ATENçãO E TOqUE ESPEcIAIS - É aqui, nas costas desta ilhota de argila de montanha média e calcário que cresce e expressa melhor a mais famosa uva tinta da 
sabóia: a mondeuse preta. esta variedade de videira, cujo cultivo permanece na margem da região (cerca de 300 hectares dos 2.200 que contam a vinha de sabóia), dá 
vinhos tintos carnudos e refrescantes. Tradicionalmente consumido nas pistas de esqui, durante o pico da temporada de inverno, os vinhos Mondeuse têm sido evitados pelos 
amantes do vinho e pelos próprios savoyards. eles foram acusados de falta de maturidade e caráter e de serem bons apenas para beber com os “tartiflettes” em climas frios. 
...
Leia mais em: https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/06/17/vin-t-as-l-etiquette-chic_5316440_4497916.html

https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/06/17/vin-t-as-l-etiquette-chic_5316440_4497916.html
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“UM VINHO MENOS cONHEcIDO DA SIcILIA BENEfIcIA-SE DA GLOBALIZAçãO”- POR ERIc ASIMOV
NEW YORK TIMES - 26/07/2018

 aqui na Wine school, como você deve ter percebido, defendemos com frequência as virtudes da exploração e da descoberta. Tanto é novo e diferente no vinho que 
parece uma pena escolher uma marca e ficar com ela, como as pessoas costumavam fazer com cerveja e cigarros.
 É claro que é importante saber o que você gosta. Quem pode ser culpado por sempre pedir tikka masala em um restaurante indiano, muito menos o mesmo copo 
de Pinot Grigio? Todos nós temos os nossos favoritos, mas com o vinho as oportunidades para o prazer são tão infinitas hoje em dia que não podemos deixar de pregar as 
alegrias do vasto “mar” de vinhos do mundo.
 Frappato da região de Vittoria, na sicília, que os leitores vêm estudando há um mês, é um exemplo perfeito. embora a uva frappato tenha sido cultivada na sicília 
por eras, na virada do século 21, era praticamente desconhecida para o resto do mundo. os produtores de vinho por volta de 2000 davam mais atenção aos vinhos doces 
sicilianos (como o Marsala) do que aos tintos secos. se eles citassem alguma uva vermelha, era mais provável que fosse nero d’avola.
 embora seja verdade que historicamente os vinhos mais conhecidos da sicília internacionalmente eram doces, eu acho que relativamente poucas pessoas nos últimos 
20 anos viram ou consumiram um vinho doce siciliano. no entanto, muitos maus estão disponíveis, e o mais conhecido, o Marsala, infelizmente se tornou sinônimo de 
“vinhos culinários” baratos. os bons Marsalas, como os de de Bartoli, podem ser excelentes, embora caros.
 Quanto à nero d’avola, tornou-se conhecida além da sicília na década de 1990, principalmente porque alguns exemplos de sucesso permitiram que vinicultores 
sicilianos se concentrassem nela, em vez de cabernet sauvignons e merlots projetados para obter aprovação no mercado de exportação. enquanto o nero d’avola da sicília 
era elogiado, muitos dos vinhos eram pesados, desequilibrados ou simplesmente ruins. agora, a reputação é mista para os vinhos varietais da nero d’avola, embora eu 
certamente tenha tido excelentes exemplos.
 no entanto, a nero d’avola continua a ser uma uva importante. no canto sudeste da sicília, em torno da cidade de Vittoria, muitas vezes é misturado com frappato 
para produzir o que é hoje reconhecido como um dos melhores vinhos tintos da ilha, Cerasuolo di Vittoria.
 será que o frappato e outras uvas tintas sicilianas recém-ungidas, como a nerello Mascalese, simplesmente surgiram por meio de tufos de magia? Claro que não.!
 elas, juntamente com a nero d’avola e muitas outras, há muito que crescem na ilha. Por gerações, elas foram transformadas em vinhos a granel e enviados para 
o norte da itália ou França, onde foram usados para adicionar cor, corpo e potência a vinhos locais considerados anêmicos demais por conta própria. eles também foram 
consumidos localmente nas comunidades onde as uvas foram cultivadas.
 então o que aconteceu? a grande história do vinho do século 21 tem sido a chegada ao mercado global de vinhos que, por uma razão ou outra, eram marginais ou 
desconhecidos fora de seus locais de nascimento. os consumidores de hoje se beneficiaram profundamente com essas seleções recém-disponíveis, quer os vinhos sejam 
feitos de uvas como grüner veltliner, teroldego ou assyrtiko, ou venham de regiões como o Jura e a Ribeira sacra.
 o que nos leva de volta ao frappato. Como de costume, sugeri três garrafas para experimentar ao longo do mês: Cos Frappato Terre siciliane 2015; occhipinti il 
Frappato Terre siciliane 2015; e Valle dell’acate il Frappato Vittoria 2016.
 Porquê Frappato em vez de nero d’avola? Frappato tem um frescor floral encantador que leva bem a um frio leve. É um ótimo verão vermelho, e um para procurar 
o ano todo, se você valoriza o frescor que vem da grande acidez sobre o poder. nero d’avola é mais encorpada e de cor mais escura, com pouco da carapaça ou crocância 
refrescante que eu amo em frappato.
 eu encontrei alguns vinhos nero varietais que valem a pena beber, mais notavelmente, o excelente siccagno de arianna occhipinti, no qual o aroma de frutas 
concentrado da uva é temperado com energia e mineralidade. Mas eu descobri que a nero d’avola funciona melhor em combinação com Frappatto em Cerasuolo di Vittoria: 
nero d’avola deve ser responsável por pelo menos 60% da mistura.
 Frappato, o outro componente, faz um vinho varietal atraente, embora muito poucos parecem estar amplamente disponíveis. ainda assim, os três vinhos que propus 
sugerem o alcance estilístico da Frappato.
 o Valle dell’acate por 20 dólares foi o mais barato e os mais simples dos três rótulos, com muitas frutas de cereja, embora talvez com uma nota ligeiramente 
confeccionada. É fresco - como deveria ser - e refrescante, fácil de desfrutar com peixe grelhado ou pizza.

Leia mais em: https://www.nytimes.com/2018/07/26/dining/wine-school-frappato.html

https://www.nytimes.com/2018/07/26/dining/wine-school-frappato.html
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“OS TOP TEN EM DESIGN DE VINHO!“ - POR MARcELO cOPELLO
VINOTEcA - BAcO MULTIMIDIA - 18/07/2018

 a Bodega Catena Zapata, da argentina, apresentou um novo design de 360 graus para o seu Malbec argentino 2015. inspirado na história das uvas e 
contada por quatro mulheres simbólicas, homenageando Malbec e suas raízes na França e subseqüente ascensão na argentina.
 Projetado por stranger & stranger, com a obra de Rick shaefer, o rótulo retrata quatro figuras femininas que simbolizam marcos na história da uva.
 a primeira mulher, simbolizando o nascimento de Malbec, é eleanor de aquitânia. a segunda mulher é uma imigrante, simbolizando o movimento de 
colonos da europa para o novo Mundo, que começou a sério no século XVi. a terceira mulher simboliza a filoxera, um inseto microscópico que dizimou as 
videiras européias no final do século XiX. a mulher final, representandoa atualidade, é adrianna Catena, após o qual foi nomeado o famoso vinhedo adrianna 
de Catena. em maio, a empresa ganhou o prêmio de Melhor design em embalagem de Vinho no drinks Business awards de 2018. descrita pelo juri como 
“icônica” e “sua própria obra de arte”.

Mumm Grand cordon Stellar - Champagne Mumm entrou na corrida espacial este ano, e revelou os resultados de um projeto de garrafa de champanhe 
acompanhados de óculos especialmente adaptados, que poderiam ser apreciados em condições de gravidade zero. o Grand Cordon stellar tem a garrafa de 
vidro transparente especialmente projetada para usar a pressão dentro da garrafa para expelir o vinho, que em gravidade zero emerge como uma gota de gás, 
em uma armação em forma de anel. esta gotícula pode então ser coletada em copos personalizados, que são ligeiramente côncavos e apenas cinco centímetros 
de diâmetro. eles pegam a gota de vinho, com a tensão superficial permitindo que o gás borbulhe no vidro e seja “sorvido”. o Mumm Grand Cordon stellar será 
servido para os passageiros a bordo de vôos com gravidade zero, enquanto a casa diz que também está em negociações com outras agências para fornecer o 
gás em futuras missões espaciais e vôos espaciais comerciais.

Garrafa de vinho com isolamento duplo - Já foi matéria aqui no site ( http://www.marcelocopello.com/post/lancada-garrafa-que-promete-deixar-o-vinho-
sempre-gelado). no início deste mês, uma empresa de design alemã revelou o que é a “primeira garrafa de vinho de dupla camada do mundo”, que mantém o 
vinho frio sem a necessidade de colocá-lo de volta no refrigerador. Chamada de Cooleo, a garrafa já foi adotada pela vinícola alemã Wasem, que encomendou 
6.000 garrafas para abrigar seu Rosé Pinot noir e o Riesling seco.

Rótulos de vinho vivos da Treasury Wine Estates - em 2017, o produtor lançou um aplicativo para seu rótulo de 19 Crimes, que incentiva os usuários a fazer 
o download do aplicativo ao comprar uma garrafa e usar seu telefone para assistir à sua etiqueta ganhar vida. no caso dos 19 Crimes, os rótulos apresentam as 
fotos de ex-prisioneiros britânicos que se tornaram colonos australianos em 1700, com suas histórias contadas através de uma etiqueta em movimento ativada 
pelo telefone do usuário. Bacana, não?

Garrafa de vinho plana Garçon Wines - Lançada pelo empresário Joe Revell, a Garcon Wines afirma ser o primeiro serviço de entrega de vinho em casa que 
é capaz de postar vinho através da caixa de correio graças ao seu design de garrafa de vinho achatada. as garrafas, que são 100% recicláveis, têm o mesmo 
volume de 750ml de uma garrafa convencional de vinho de vidro, mas foram achatadas e alongadas para caberem em uma caixa de correio.

Leia o artigo completo em: http://www.marcelocopello.com/post/os-top-ten-em-design-de-vinhoe

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

http://www.marcelocopello.com/post/os-top-ten-em-design-de-vinhoe
www.marcelocopello.com%20
contato%40marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog
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29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO 2018 – SEGREDOS DOS OLIVAIS DA MANTIqUEIRA 

 Você já provou os azeites mineiros? a serra da Mantiqueira, com extensão territorial que contempla os estados do Rio de Janeiro, são Paulo e Minas 
Gerais, é o berço de onde nascem os azeites que conheceremos nessa viagem histórica e sensorial, desvendando os segredos de uma região com seus territórios 
gastronômicos únicos e encantadores, com fazendas centenárias, ricas em histórias e azeites. Visitas a lagares de produtores, analises e degustações sensoriais 
de azeite de agricultura familiar, jantares harmonizados com azeites locais serão experiências únicas, orientadas e acompanhadas sempre pela azeitologa 
ana Beloto. Uma viagem e uma oportunidade de conhecer e desvendar os segredos de nossas riquezas gastronômicas através do azeite que produzimos, um 
alimento usado que é difundido há mais de 12.000 aC e que em 2018 completa uma década da extração do primeiro azeite Brasileiro, na região de Minas 
Gerais! Bem-vindo a viagem pelo segredos do azeite mineiro, um tesouro de Minas a ser desvendado!
 Mais informações: Zênithe Travelclub - operacoes@zenithe.tur.br  ou (31) 99791-8093

VIAGENS
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NOTÍcIAS ENOGASTRONOMIcAS E DIcAS

BRASILEIRA é ELEITA PRESIDENTE DA OIV
 a brasileira Regina Vanderlinde foi eleita, em Paris, para o cargo de presidente da organização internacional da Vinha e do Vinho (oiV). a eleição ocorreu 
na assembleia Geral extraordinária da oiV, quando a brasileira recebeu 36 dos 45 votos.
 a oiV é a organização que define os padrões internacionais sobre vinho, uva, passas, bebidas à base de vinho e sucos de uva, bem como realiza o 
acompanhamento econômico e comercial internacional do setor.
 Formada em farmácia bioquímica – tecnologia de alimentos, pela Universidade Federal de santa Catarina, Regina tem mestrado e doutorado em 
enologia, pela Universidade de Bordeaux, e trabalha na oiV desde 2012 como secretária científica da subcomissão de métodos de análises. durante seu 
mandato, buscará fortalecer o comércio e o turismo vitivinícola e a sustentabilidade da produção, por meio do uso de tecnologia e práticas inovadoras.
 a eleição da Regina coloca em destaque a importância e o potencial de expansão do mercado vitivinícola brasileiro. ( Fonte – aBs Rio – 01/08/2018)

cHATEAUNEUf-DU-PAPE 2016, A VINDIMA ABENçOADA PELOS DEUSES
 Já se passaram vinte anos desde que Philippe Cambie, o famoso enólogo de Châteauneuf-du-Pape, sonhava com uma safra dessas. agora em garrafa, aa safra 2016 
impressiona com sua graça e elegância. 
em Châteauneuf-du-Pape, a safra de 2016, sem dúvida, entrará na história como uma lenda. Uma visão geral dos melhores vinhos era necessária. Para isso, provamos 250 
safras, ou “Tradition”, com base na predominância da Grenache, ou os chamados “especiais” cuvées.
 existem diferentes categorias de cuvées especiais. nós os classificamos de acordo com os critérios de intenção dos domínios. de fato, a grande maioria das propriedades, 
como a domaine de Marcoux, opera uma seleção das videiras mais antigas. outros destacam uma parte dominante do syrah, como o Clos saint Michel, mourvèdre, como 
a propriedade Bois de Boursan com seu Félix vintage. Há também aqueles que fazem a escolha da Grenache pura como a propriedade de La Janasse e seu antigo Chaupin. 
Terroirs laterais, há aqueles que finalmente se concentram em certas localidades, como o bucólico Barbe d’asne, que vem do cuvée Barbe Rac da casa Chapoutier.

UM RETORNO À SIMPLIcIDADE - Mas agora a expansão das safras cria confusão na mente dos fãs que vêem um efeito de gama mais do que uma avaliação verdadeira 
da busca de terroir ou uma mistura singular de variedades de uva. Retornar a uma maior simplicidade não seria um luxo. especialmente desde que o cuvée Tradition 
deve permanecer como a base da produção dos domínios. Como bem disse Vincent avril, do Clos des Papes, que faz campanha por um vintage original cada vez mais 
negligenciado: “no Châteauneuf-du-Pape, ao contrário de Borgonha, complexidade decorre da montagem de terroirs e castas.
 Mas esses solos Châteauneuvois, de que são feitos? o geólogo Georges Truc, especialista do vinhedo de Rhone, distingue quatro grandes famílias de solos em 
Châteauneuf-du-Pape. o primeiro está localizado na parte sul da denominação. Uma escavação recente do solo revelou elementos inesperados. Caracterizada por uma 
falta de argila que implica baixas reservas de água, esta área conhecida como terraços baixos contém calcários solubilizados sob as pedras. Um maná para videiras 
profundamente enraizadas que podem extrair água e mineralidade. no entanto, em anos muito quentes, a irrigação parcial pode ser necessária. os vinhos produzidos aqui 
alternam delicadeza de textura e intensidade de taninos.

NAS AREIAS ... OS VINHOS MAIS fINOS - a segunda família está localizada a oeste e no centro de Châteauneuf-du-Pape. aqui, os calcários Cretáceos dominam. os 
vinhos desta velha região há cerca de cinquenta anos têm taninos acentuados. a menos que, como no campo de Tourbillon, o trabalho preciso de solos pobres e uma busca 
por sutileza sejam bem conduzidos. a leste da denominação está a terceira família. neste setor, o solo é composto de arenitos degradados que datam do Mioceno e que 
produziram as famosas areias do terroir do Château Rayas ou Clos du Cailloux. em muitos lugares nessa área, parte da areia é escondida por seixos. Às vezes é o suficiente 
para arranhar a uma profundidade de 20 centímetros para descobrir isso. Toma a forma de areia mais ou menos de barro.
 dentro desta areia ou salva do Comtat Venaissin, existem materiais mais grossos chamados arenitos vermelhos. eles são encontrados perto das vinhas de nallys ou 
Vaudieux. estes terroirs de areia dão os melhores vinhos da denominação ...Leia mais em: https://www.larvf.com/vin-chateauneuf-du-pape-millesime-notes-commentaires-
degustation-rhone,4597919.asp (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Por Roberto Petronio - 01/08/2018).

VINHO E cULTURA
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MAIS DE 10% DAS VIDEIRAS DA fRANçA SãO cULTIVADAS EM BIO 
 em pé de igualdade, a viticultura orgânica emprega duas vezes mais trabalhadores do que a viticultura convencional. segundo dados da agence Bio, a área dos 
vinhedos franceses cultivados em orgânicos está aumentando novamente, após cinco anos de declínio.
 a Bio agency, subordinada ao Ministério da agricultura, apresentou suas últimas estatísticas sobre agricultura orgânica. Primeira observação sobre a videira: as 
conversões para a viticultura orgânica estão avançando. entre 2006 e 2012, o setor cresceu dramaticamente antes de desacelerar nos próximos cinco anos. “Viticultura 
orgânica experimentou um novo impulso de conversão em 2017”, diz agence Bio.
 esta reinicialização é tímida: a área de vinhas certificadas orgânicas em 2017 aumentou em apenas 4%, para 61.048 hectares. Por outro lado, as vinhas em processo 
de conversão saltaram 46% em um ano, de 12.067 ha em 2016 para 17.617 ha em 2017. (Fonte – ReVUe dU Vin de FRanCe – Por Jérôme Baudouin - 31/07/2018).

VINHO cOM SEDIMENTO 
 saiba como consumir o vinho que apresenta a característica. se você tem uma adega em casa e costuma guardar vinhos por algum tempo antes de beber, provavelmente 
já deve ter se deparado com alguns sedimentos no vinho. É comum garrafas com certa idade apresentarem um acúmulo de pequenas partículas no fundo ou na lateral do 
vidro.
 esses sedimentos nada mais são que pigmentos de cor, taninos e outros elementos que resultam da fermentação das uvas tintas, que, com o tempo, precipitam-se e 
acabam se acumulando no líquido. e, apesar de nem sempre terem um sabor agradável (às vezes podem ter um tom amargo), eles não apresentam qualquer risco à saúde 
de quem ingere a bebida, ou seja, não significa que está estragada.
 esse acúmulo é perfeitamente normal e pode ocorrer em alguns dos mais célebres vinhos do mundo. Mas, caso você queira evitar ingerir esses sedimentos, uma opção 
é decantar. antes de consumir, deixe a garrafa em pé durante algum tempo para que os sedimentos se depositem no fundo, pegue um decanter e, contra a luz, despeje o 
líquido lentamente evitando que as partículas caiam dentro do decanter. Há também quem opte por usar um filtro.
 É provável que você encontre mais desses sedimentos em vinhos mais antigos, não só devido ao tempo que eles passam em adega, mas também pelo processo de 
filtração ter se desenvolvido nos últimos anos, fazendo com que os vinhos formem menos sedimentos atualmente. ainda assim, hoje não é incomum encontrarmos diversos 
rótulos ditos “não filtrados” (unfiltered, em inglês). nesses vinhos, os sedimentos têm papel fundamental, fazendo parte da formação de aromas e sabores.

BRANcOS cOM SEDIMENTOS? Às vezes, pode-se encontrar resíduos em vinhos brancos e espumantes também. no entanto, esses “sedimentos”, na verdade, costumam 
ser cristais de tartarato, que podem se formar com o tempo. eles são resultado da cristalização do ácido tartárico, comum nos vinhos, devido às baixas temperaturas. Mas, 
assim como os sedimentos do vinho tinto, eles também são inofensivos. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 30/07/2018).

BRASIL é O PRINcIPAL MERcADO DOS VINHOS DO ALENTEJO
 o país importou mais de 3,5 milhões de litros em 2017. segundo dados da Comissão Vitivinícola Regional alentejana (CVRa), houve um aumento de 11,9% nas 
exportações de 2017, superando o valor de 65 milhões de euros – com crescimento de 26% para o vinho doC alentejo. e, dentro desse aumento, destaque para o Brasil, 
que superou angola e se tornou o principal destino dos vinhos alentejanos no mundo.
 o Brasil importou mais de 3,5 milhões de litros em 2017. Com faturamento superior a 11 milhões de euros, o mercado brasileiro representa 17,9% do mercado global 
da CVRa. Maria amélia Vaz da silva, responsável de marketing dos Vinhos do alentejo no Brasil, estima ainda um crescimento de 3% até o fim de 2018.
 o ranking de países importadores de vinhos do alentejo inclui ainda estados Unidos, suíça e China, que, juntamente com Brasil e angola, representaram 59% do 
valor exportado. os mercados fora da europa comunitária foram os principais compradores (74% em valor e 70% em volume) e aqueles que melhor pagaram cada garrafa 
de vinho exportada pelas vinícolas alentejanas. a quantidade exportada globalmente cresceu 2,3%, em função do aumento de 11% nas vendas. Com ajuste global de 9,4%, 
no valor de seus produtos, os importadores internacionais pagaram, em média, 2,43 euros por garrafa de vinho do alentejo, um preço superior à média portuguesa de 2,11 
euros por garrafa nas categorias doC/Regional.
 em Portugal, os vinhos alentejanos também têm conquistado relevância. em 2017, a região representou 21% na exportação dos vinhos doC e Regional. (Fonte – 
Revista adeGa – Redação – 31/07/2018).

PROSEccO ROSé
 Produtores estão próximos de permitir espumantes rosés na denominação. no dia 9 de maio, produtores do Consorzio Prosecco doC apoiaram uma proposta para 
criar regras de produção de espumantes rosés – com mistura de vinho tinto. atualmente, os vinhos Prosecco doC podem ser produzidos com 15% de Pinot noir, no máximo, 
mas a uva só deve ser usada para criar espumante branco.
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 se aprovada a medida, os produtores poderiam misturar a Prosecco (Glera) com Pinot noir, para criar o Prosecco rosé dentro da denominação. no entanto, a ideia 
do Prosecco rosé tem sido ventilada há alguns anos entre os produtores. “Hoje é o momento certo para produzir o Prosecco rosé. isso não é uma manobra. a Pinot noir é 
uma uva nobre e a nova categoria será reservada para as versões ‘espumante’ de melhor qualidade, não para as ‘frizzantes’”, disse stefano Zanette, presidente do Prosecco 
doC.
 “o rosé é uma direção natural para Prosecco e o crescente reconhecimento de sua qualidade. o risco é que tenhamos o cuidado de evitar mais pressão sobre os preços 
do Prosecco após dois anos de escassez de uvas”, apontou Gianluca Bisol, dono da Bisol.
 “acho que o rosé poderia facilmente se tornar 20% de nossa produção”, disse Giancarlo Moretti Polegato, proprietário da Villa sandi. “isso adicionará valor à 
denominação. Queremos plantar mais Pinot noir. será uma vantagem para os nossos produtores de uva, ajudando a evitar a monocultura nas vinhas apenas com Glera ou 
Pinot Grigio”, concluiu.
 outros, porém, criticam a medida. “o Prosecco rosé não tem base histórica. Corremos o risco de confundir os consumidores. Que possa ser feito, mas não com o nome 
Prosecco”, afirma o ex-presidente do conselho da doCG, Franco adami.
 em 2017, os números mostram que foram produzidos 440 milhões de garrafas de Prosecco doC, mais 90 milhões rotulados como Prosecco Conegliano Valdobbiadene 
doCG e 10 milhões como asolo Prosecco doCG. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 02/08/2018).
 
ÁRVORES MARRI SALVAM VINHEDO
 Florada rara vem evitando que as uvas de Margaret River sejam comidas por aves. Todos os anos, uma das preocupações de produtores de Margareth River, na 
austrália, é com as aves que comem as uvas nos vinhedos. dependendo do ano, as perdas podem ser enormes. neste ano, contudo, uma florada abundante de árvores 
Marri desviou a atenção dos pássaros e salvou as uvas.
 “Fomos presenteados com uma mega florada espetacular das árvores Marri”, afirmou Cath oates. as árvores Marri produzem uma espécie de néctar que os pássaros 
gostam. “a floração do Marri tem uma grande influência no suprimento de comida para diversos tipos de pássaros, que são atraídos para as uvas quando há pouca 
disponibilidade de flores como alimento”, disse Bruce Pearse.

ANIMAIS NOS VINHEDOS - Vários animais tendem a ser atraídos pelas uvas. na alemanha, produtores costumam ter problemas com guaxinins. na África do sul, com 
babuínos. na Toscana, com javalis. no entanto, alguns vinhedos também usam animais para controle natural de pragas ou combatentes de ervas daninhas. na inglaterra 
usam-se ovelhas. na Califórnia, falcões. (Fonte – Revista adeGa – Redação – 03/08/2018).
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