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3VINOTÍCIASVINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

 Alguns leitores do VINOTÍCIAS solicitaram que eu sugerisse um vinho por semana, anotando notas de degustação e onde comprar. Vão 
ai mais vinhos para encher as taças. A lista de 2015 contemplou 260 rótulos diferentes e a de 2016 alcançou 156 vinhos. Em 2017 degustamos 
786 vinhos em degustações com Confrarias, e listamos mais de 180 rótulos sugeridos como vinhos da semana! No ano de 2018 chegamos a 
mais de 1000 rótulos e sugerimos 252 vinhos da semana. Em 2019 provamos 1.120 vinhos diferentes nas diversas Confrarias que orientamos 
e sugerimos 142 rótulos como vinhos da semana. Os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a 
grande maioria delas realizadas às cegas.
** A pedidos, introduzimos uma escala que relaciona o vinho e preço, segundo a escala:
• Até R$75 - $
• Entre R$75 e R$ 150 - $$
• Entre R$ 150 e R$ 250 - $$$
• Entre R$ 250 e R$ 500 - $$$$
• Entre R$ 500 e R$ 1.000 - $$$$$
• Acima de R$ - Estelar !
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ALMAÚNICA QUATRO CASTAS SUPERPREMIUM 2017 – VALE DOS VINHEDOS – RIO GRANDE DO SUL – 
BRASIL 
 Fundada em 2008, a Vinícola Almaúnica foi criada pelos irmãos gêmeos Magda e Márcio Brandelli na cidade 
de Bento Gonçalves. Filhos de Laurindo Brandelli e Doracy Brandelli, os irmãos montaram uma empresa que alia 
tradição familiar na cultura do vinho com propostas inovadoras, embasadas no desejo de elaborar produtos nos quais 
se expressa o amor e o carinho pelas videiras e arte de elaborar vinhos com alegria e prazer. 

Uvas: Blend com 30% Syrah, 30% Merlot, 20% Malbec e 20% Cabernet Sauvignon. Syrah para garantir corpo e 
textura; Merlot redondeza e elegância; Malbec suavidade e intensidade de cor; e Cabernet Sauvignon estrutura e 
equilíbrio. O percentual dos cortes é definido a cada safra pelo enólogo.

Notas de Degustação: : Auslese – cor rubi intenso. Olfato muito complexo pela integração das castas, mostrando 
aromas herbáceos como hortelã, chocolate preto, especiarias doces como baunilha, café, defumados e frutas vermelhas 
maduras e em compota. Paladar com boa acidez e taninos macios, encorpado e potente com uma longa persistência. 
O vinho maturou 24 meses em carvalho francês, e o Syrah em carvalho americano novo.

Estimativa de Guarda: 10 anos fácil

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas ou assadas. Carne de caça, 
paleta de cordeiro, queijos fortes, massas com molhos condimentados. Acompanhou muito bem com uma lasanha a 
bolonhesa.

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

Faixa de Preço – $$

ONDE COMPRAR: HIPPER FRIOS - Lourdes: Rua Marília de Dirceu, 240 – Tel.: (31) 3213-4082 I Feira dos Produtores - Av. Cristiano Machado, 
1950 - Cidade Nova, Belo Horizonte - MG, 31170-800 – Tel.: (31) 3484-5357 I Delikatessen - Rua Alberto Cintra, 32 - Cidade Nova. Telefone: (31) 
3466-1693 – (31) 9731-1324.
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LOUIS MARTINI CABERNET SAUVIGNON 2011 – SONOMA/ NAPA VALLEY – CALIFÓRNIA – ESTADOS UNIDOS 

 Foi curioso beber um vinho da Califórnia na safra 2011 e estar lendo um primoroso artigo de Eric Asimov sobre a 
safra! Segundo Jancis Robinson, muitos amantes de vinho americanos de longa data sabem o quanto ele é um padrão-
ouro, bem feito e delicioso, vendido a um excelente preço. A família Martini de alguma forma produziu Cabernet 
de alta qualidade a preços de pechincha por décadas e, estou muito feliz em dizer que os novos proprietários Gallo 
parecem estar mantendo a tradição. Para ela, o Louis M Martini Cabernet Sauvignon 2011 Napa Valley é especial. 
Quem mais no Vale do Napa tem uma história tão longa de produção de Cabernet do Vale do Napa seriamente bem 
balanceado e adequado por pouco mais de US$ 20 a garrafa?
 Ela conheceu o vinho durante a degustação Masters of Wine dos melhores Cabernets dos EUA e deu a mesma 
pontuação, 17/20, como muitos vinhos muito maiores e mais caros. Não é o mais concentrado (graças a Deus!) e 
não vai durar tanto quanto alguns deles - na verdade, eu beberia nos próximos anos. Tendo sido feito na safra de 
2011 excepcionalmente úmida (para Napa Valley), é um clarete muito vivaz e elegante com um pouco da opulência 
de Napa. Ela gostou da carga apetitosa, mas não excessiva, dos taninos granulados.

Uvas: Predominantemente Cabernet Sauvignon.

Notas de Degustação: : Auslese – cor rubi sem grandes sinais de evolução. Olfato muito complexo com frutas negras 
maduras, alcaçuz, couro, tostado, toque de cedro. No paladar mostrou boa acidez e taninos macios, encorpado e 
potente com uma longa persistência.

Estimativa de Guarda: Passou por guarda de 10 anos fácil. Está pronto, mas ainda pode esperar mais 2 anos

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

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

Faixa de Preço – $$$$

ONDE COMPRAR: Degustado com amigos.



6VINOTÍCIAS

 Quanto um amante de vinhos não chega a beber todo o conteúdo de uma garrafa, certamente, um dos maiores desafios para ele, é o que fazer para manter as 
características da bebida que sobrou na garrafa. E o assunto ganhou uma maior repercussão recentemente em função de um vídeo que está circulando na internet em que 
uma senhora diz que o grande segredo é recolocar a cápsula com os dois furinhos sobre o gargalo da garrafa.
 O vinho é um produto vivo e se modifica com o tempo e em determinadas condições, especialmente se exposta a garrafa ao sol, ao calor ou colocando o vinho em 
contato com o oxigênio (lembremos que mesmo sem abrir uma garrafa, conhecemos casos que a rolha permitiu o contato vinho/oxigênio). O vinho, nestes casos, sofrerá 
alterações em suas características visuais, olfativas e gustativas. 
 O oxigênio representa cerca de 20% do ar que respiramos, portanto, está em toda parte. Assim, os vinicultores estão cientes de seu importante papel em afetar 
diferentes operações durante a produção do vinho. Existem diferentes teorias de vinificação no que diz respeito à gestão do oxigênio em enologia. Alguns produtores 
estão convencidos de que o oxigênio é um “inimigo” do vinho (oxidações, escurecimento da bebida) enquanto outros pensam que uma oxigenação limitada e controlada é 
fundamental para o correto desenvolvimento do vinho.
 Essas crenças opostas levam à definição de duas estratégias diferentes na gestão do interações entre oxigênio e vinho. Em primeiro lugar, há a proteção total do 
próprio vinho do contato com o ar (por exemplo, em tecnologias de hiper-redução) ou, inversamente, a oxigenação controlada do vinho (como na micro-oxigenação ou 
hiperoxigenação).
 Ambas as abordagens são utilizadas na vinificação hoje em dia com diferentes tecnologias, implicações e diferentes impactos nas características dos produtos obtidos.
O oxigênio pode desempenhar um papel duplo no vinho, afetando às vezes positivamente, às vezes negativamente as características do vinho. O equilíbrio entre esses efeitos 
depende da quantidade de concentração de oxigênio, no momento da dissolução e nas características do vinho (por exemplo, vinhos tintos são menos sensíveis à oxidação).
Todos nós sabemos o que acontece quando você deixa uma taça de vinho exposta ao oxigênio durante a noite. No entanto, até recentemente, não havia ferramentas para 
medir tecnicamente o efeito do oxigênio no vinho ao longo do tempo. O oxigênio é uma necessidade e um prejuízo para o vinho. Ele pode entrar em uma garrafa pela rolha. 
O que você talvez não saiba é que o oxigênio é dissolvido no próprio vinho.
 Existe muito ou pouco oxigênio no vinho? Então, qual é o segredo para a quantidade certa de oxigênio e vinho? E como você, como bebedor de vinho, pode escolher 
o vinho certo para beber na hora certa?
Como testamos os níveis de oxigênio no vinho? Uma nova ferramenta no comércio do vinho tornou possível estudar os efeitos do oxigênio no vinho ao longo do tempo. 
A ferramenta se chama NomaSense, que é um sensor de oxigênio para vinho baseado em luminescência.
 O NomaSense pode medir o oxigênio dissolvido em um vinho e o oxigênio no espaço do gargalo (na cabeça) das garrafas de vinho. Como isso ajuda? Mostra-nos o 
que está acontecendo dentro de uma garrafa antes mesmo de você abri-la. Este tipo de informação pode garantir a qualidade e proveniência dos vinhos ícones.
 Este equipamento já vem sendo usado nas vinícolas para verificar os níveis de oxigênio no vinho e ajudar as vinícolas a determinar quanto oxigênio dissolvido está no 
vinho antes do engarrafamento. Muito oxigênio dissolvido fará com que o vinho se degrade mais rapidamente.
 A partir dos dados que equipes de vinícolas utilizando o Nomasense coletaram, eles identificaram o “ponto ideal” para a proporção oxigênio / vinho em cerca de 6–8 
ppm (partes por milhão) de oxigênio no vinho como a faixa mais ideal com base em testes de sabor.
 Nos vários testes feitos, verificou-se que o nosso sentido do paladar pode identificar um vinho oxidado em 8,6 partes por milhão (ppm). Então, qual é a proporção 
ideal? Não mais do que 6 ppm. Para o testar, foram provados uma série de vinhos idênticos que foram armazenados com diferentes níveis de rolhas respiráveis.
O que aprendemos ao testar oxigênio no vinho? Que há um “ponto ideal” óbvio para o nível preferido de oxigênio em uma garrafa de vinho quando você o bebe. Os 
degustadores preferem vinhos com não mais do que 6 ppm de oxigênio (e geralmente um pouco menos) na garrafa. Os vinhos dentro do “ponto ideal” têm um gosto melhor 
do que outras amostras com muita ou pouca oxidação.
 Vinhos que tinham pouco oxigênio (também conhecidos como “redutores”) tinham aroma negativo, como se estivessem cheirando um cachorro sujo ou molhado! 
Vinhos superoxidados tinham mais aromas de frutas cozidas e um gosto plano, sem complexidade. O interessante é que as diferenças eram mais óbvias (mesmo para um 
novato no mundo do vinho) no vinho branco do que no vinho tinto.
 Infelizmente, se um vinho é oxidado, não há muito o que fazer para “desoxidá-lo”. No entanto, existem algumas dicas para vinhos redutores e evitar vinhos 
excessivamente oxidados.

OXIGÊNIO E VINHO – UMA RELAÇÃO DE BÔNUS E ÔNUS
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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 Lidando com vinho reduzido, também conhecido como sabores animalescos - Um vinho é reduzido quando há muito pouco oxigênio no vinho. Os sabores 
são menos frutados, costumam também ser menos brilhantes e mais ácidos. A redução no vinho é comum em vinhos produzidos em um ambiente com pouco ar (como o 
Beaujolais).
 Decantar um vinho reduzido pode ajudar a “melhorar” a percepção, uma vez que muitos dos aromas estranhos dissipam-se após a decantação.
 Beba vinho durante o auge – Esta é minha sugestão! - A maioria dos vinhos de supermercados são para consumo imediato e não vale a pena guardá-los. Embora 
você possa descobrir uma pechincha de vez em quando, a maioria destes vinhos deve ser apreciada quando são jovens. 
 Então, voltamos a outra pergunta comum no mundo do vinho: Quando abrir uma garrafa? Se você não tiver certeza de quando abrir seu vinho, pergunte aos 
enólogos. Se eles não estiverem disponíveis, verifique o artigo sobre variações das safras na vinícola e espere mais para abrir seu vinho de uma safra que tenha sido mais 
fria. Safras de clima mais quente tendem a ficar “prontos” mais cedo do que os vinhos produzidos em safras de clima mais frio.
 O que fazer então com o vinho que sobrou na garrafa? Se possível, transfira o vinho numa garrafa menor e coloque a rolha de volta, seja ela de que material for 
(cortiça, sintética ou de rosca) e armazenar na porta da geladeira pode resolver o problema em parte e por um curto período. Você evita o calor, a mudança de temperatura 
e poupa o vinho de contato excessivo com o ar. Mas o ar que ficou entre o vinho e a tampa permanece ali, agindo contra a qualidade do vinho. E cada vez que a garrafa é 
aberta mais troca de ar é feita. Portanto, o vinho nunca mais será como foi no primeiro momento em que abriu a garrafa!
	 E	afinal,	para	que	servem	aqueles	dois	furinhos	na	cápsula? Esses furos servem para deixar escapar o ar a partir das cápsulas colocadas por pressão nas 
máquinas de engarrafamento. Durante o processo de engarrafamento, acumula-se ar na parte superior e deteriora-se o encapsulamento, podendo afetar negativamente o 
vinho. Como correção, esses furos dão saída à acumulação de ar no processo de engarrafamento.
 Não se deve analisar estes furinhos como algo negativo porque há casos em que o encapsulamento pode ser feito sem pressão, como quando se usam as peças de 
estanho.
 Apesar de que minha segunda sugestão seja a de nunca deixar sobrar vinhos, há algumas alternativas disponíveis, sejam mais caras e profissionais ou as mais 
acessíveis. Cada uma delas certamente com um resultado e um potencial de duração diferentes. E quais são elas:
 Enomatic – equipamentos caros e profissionais destinados a lojas e wine-bars que servem vinhos em taça. O equipamento mais conhecido – e instalado em alguns 
estabelecimentos – é o italiano Enomatic. Trata-se de um investimento caro, restrito a ambientes profissionais, que preserva e mantém a qualidade da bebida pelo uso do 
nitrogênio, garantindo as principais características de uma determinada garrafa de vinho por até 21 dias.
 Vacu Vin – uma solução bem mais acessível, fácil de usar, e utilizada em alguns restaurantes e wine bars é o Vacuum Wine Server, mais conhecido pela marca Vacu 
Vin. Trata-se de uma bomba de vácuo que puxa o ar de dentro da garrafa aberta através de uma espécie de rolha de borracha própria para a função. A retirada do oxigênio 
evita a oxidação e prolonga as características da bebida.
 Winesave – uma nova tendência para manter o vinho é por meio de adição de um gás inerte presente na atmosfera mas que é 2 vezes e meia mais pesado que 
o oxigênio. Trata-se do argônio, que vem acondicionado em um recipiente com uma válvula e uma pequena mangueira. Ao ser colocado na garrafa aberta, por ser mais 
pesado o argônio afunda e forma uma barreira entre o vinho e ar impedindo o contato com o oxigênio, evitando a oxidação e a perda das características da bebida.
 Coravin – o sistema Coravin permite que você sirva pequenas quantidades de uma garrafa preservando o restante do vinho intato. O sistema invade a garrafa sem 
danificar nem a rolha e nem a cápsula e extrai a quantidade de vinho desejada, mantendo o líquido em seu interior inalterado e com o mesmo potencial de envelhecimento. 
Não há contato algum de oxigênio com o vinho e a garrafa nem é de fato aberta. O Coravin é colocado no gargalo da garrafa e enfia uma fina agulha oca através da 
rolha para extrair o vinho. A espessura do furo é tão discreta que não é necessário retirar a cápsula muito menos a rolha. O interior da garrafa então é pressurizado com 
gás argônio. A pressurização da garrafa pelo argônio empurra o vinho para o interior oco da agulha que expele o líquido para a taça. Após retirar a quantidade de vinho 
desejada, o Coravin e a agulha são retirados. A rolha se recupera naturalmente. O vinho que resta na garrafa permanece intacto e inalterado, pois não teve contato com o 
oxigênio em nenhum momento. A operação pode ser repetida quantas vezes for necessário e o vinho preservado por longo tempo.
 Pelo que estudei do assunto, que é bastante extenso e complexo, há meios simples e acessíveis de guardar o vinho que sobrou na garrafa por algum tempo, mas usar 
a cápsula, no teste que fiz com uma garrafa de vinho não se mostrou eficaz. Faça seu próprio teste e defina se vale ou não a pena!
 Aproveite para comentar se gostou ou não!!! Saúde!!! (baseado em artigos disponíveis na internet)
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 OS ARTIGOS A SEGUIR SÃO REPRODUÇÕES DAS MATÉRIAS E ARQUIVOS VEICULADOS NOS PRINCIPAIS JORNAIS BRASILEIROS, QUE TRATAM DO TEMA, SENDO 
CITADOS SEM NENHUM VALOR DE JUÍZO, CORREÇÕES, INSERÇÕES OU CENSURA, PROCURANDO DIVULGAR A CULTURA DO VINHO ENTRE AS PESSOAS QUE RECEBEM O 
VINOTÍCIAS

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“VINHOS BRANCOS DIFERENCIADOS 
DE VERÃO” -  JORGE LUCKI

VALOR ECONÔMICO - 19/02/2012

 Há um bom número de castas de qualidade pouco conhecidas, específicas de 
certas regiões e a elas intimamente associadas – são uvas nativas, tão abundantes 
na Europa.
 Embora meu consumo de vinhos de brancos se mantenha constante e 
elevado ao longo do ano – uma boa refeição começa (e muitas vezes continua) 
necessariamente com um bom branco-, resolvi fazer um “intensivo” neste começo de 
ano, buscando rótulos que já haviam me cativado, tendo, inclusive, boa parte deles 
sido citada na lista dos melhores de 2020, publicada em dezembro.
 Procurei me concentrar em vinhos diferenciados, o que, numa primeira 
abordagem, significou deixar de lado rótulos produzidos a partir das chamadas uvas 
“internacionais”, entre as quais a chardonnay e a sauvignon blanc são soberanas, 
assim como a riesling, apesar desta última ainda não ter a receptividade que deveria 
– o assunto merece ser tratado em futuro próximo. Opções não faltam: há um bom 
número de castas de qualidade pouco conhecidas, específicas de cada região e a 
elas intimamente associadas. São as uvas nativas, tão abundantes na Europa pela 
diversidade de climas lá existente e as diferenças históricas e culturais entre países, 
assim como internamente dentro deles... Leia a reportagem completa em: https://
valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinhos-brancos-diferenciados-de-
verao.ghtml

“VOCÊ SABIA QUE OS VINHOS PODEM 
CONTER ENXOFRE?” -  RODRIGO DONSECA

REVISTA ENCONTRO - O MUNDO DO VINHO - 31/08/2020

 ”Antes do engarrafamento trata-se o vinho para eliminar eventuais 
compostos indesejáveis de enxofre, formados durante a fermentação alcoólica e o 
armazenamento”
Os caminhos dos vinhos e do enxofre se cruzam há séculos. Enxofre (símbolo S) é o 
quinto elemento mais comum na terra. Importante aliado dos produtores, compostos 
de enxofre são os aditivos mais amplamente usados na produção de vinhos, e os 
mais controversos. Em tempos mais recentes, seu uso vem sendo questionado 
principalmente por aqueles que exigem vinhos mais “puros”. Seu amplo uso deriva 
das suas funções como eficientes fungicidas, microbicidas e anti-oxidante, sendo a 
forma mais comum o SO2 – anidrido sulfuroso ou dióxido de enxofre. Entretanto, 
discute-se se seria também causa de eventuais dores de cabeça após o consumo de 
vinhos.
Nos vinhedos, os produtos contendo enxofre são usados em várias etapas. Puro ou 
combinado com compostos de cálcio, previne o oídio, uma doença muito comum. 
O sulfato de cobre combinado com cal hidratada (mistura bordalesa) é usado desde 
o final do século XIX para prevenir o míldio, outra doença muito comum, e é usado 
até mesmo em cultivo orgânico ou biodinâmico, pois ainda não existem tratamentos 
naturais eficazes. Outros compostos podem ser adicionados à fruta ao ser colhida, 
para prevenir oxidação do mosto (suco dos bagos que se rompem).
Na cantina, o SO2 em variadas formas protege a fruta e/ou mosto na fase de 
pré-fermentação contra oxidação e bactéria acética. É adicionado ainda após 
a fermentação alcoólica, quando se quer prevenir a ocorrência de fermentação 
malolática (MLF, que diminui a acidez) nos brancos, ou nos tintos e brancos após 
a MLF. Ao ser armazenado em tanques ou barricas ou tonéis, a adição de SO2 
previne tanto a oxidação quanto a contaminação por micro-organismos. As barricas 
e tonéis de armazenamento, quando vazios, são higienizados com água quente, 
seguida da queima de uma pastilha de enxofre em seu interior. O SO2 assim gerado 
previne a contaminação por micro-organismos, podendo a operação ser repetida 
frequentemente... Leia a reportagem completa em: https://www.revistaencontro.
com.br/canal/revista/2020/08/voce-sabia-que-os-vinhos-podem-conter-
enxofre.html

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinhos-brancos-diferenciados-de-verao.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinhos-brancos-diferenciados-de-verao.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-vinhos-brancos-diferenciados-de-verao.ghtml
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.revistaencontro.com.br/canal/revista/2020/08/voce-sabia-que-os-vinhos-podem-conter-enxofre.html
https://www.revistaencontro.com.br/canal/revista/2020/08/voce-sabia-que-os-vinhos-podem-conter-enxofre.html
https://www.revistaencontro.com.br/canal/revista/2020/08/voce-sabia-que-os-vinhos-podem-conter-enxofre.html
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“A DIVERSIDADE DOS VINHOS BRANCOS DO VALE DO LOIRE E SUAS MAJESTADES” - MIRIAM AGUIAR 
MONITOR MERCANTIL - 05/02/2021

 Nesse artigo, continuamos a abordar os vinhos brancos, melhor pedida para este verão caloroso. Vamos de vinhos franceses novamente, afinal, além de serem 
referências para o mundo todo – o que faz com que suas cepas mais famosas também estejam em outros países do Velho e do Novo Mundo – a França é um país de muitos 
vinhos brancos, os quais têm tanta importância quanto os tintos.
 Apresento aqui um pouco sobre vinhos brancos do Vale do Loire e, especialmente, do Loire Central. A produção do Vale do Loire como um todo é bem diversificada 
– faz-se vinhos espumantes, brancos, rosés, tintos, licorosos e, mais recentemente, laranjas. Um pouco do que justifica essa multiplicidade está em seu perfil cartográfico, 
bastante horizontalizado, que acompanha o percurso do Rio Loire desde o centro-norte da França até o litoral atlântico. Isso resulta em uma variação climática entre suas 
sub-regiões, mas, de qualquer modo, o Vale do Loire está numa faixa latitudinal (em torno 47º N) onde predominam vinhos brancos.
 A posição central do Vale do Loire acentua esse perfil setentrional, porque é onde o clima deixa de ter importante influência oceânica e se torna mais continental. 
Isto é, quando se está mais próximo da faixa litorânea, o clima se torna mais ameno e, ao contrário, no interior do continente, as estações são mais marcadas e o inverno 
é mais rigoroso, com risco de geadas, que podem complicar o início do ciclo da uva. Há três cepas brancas principais no Vale do Loire: a Muscadet, que é dominante na 
área próxima ao Atlântico, com um perfil de vinho bem seco e mineral, a Chenin Blanc, que se faz presente à medida que caminhamos na direção leste, numa faixa mais 
intermediária, e a Sauvignon Blanc, presente no segmento mais oriental – a partir da cidade de Tours até o Centro Loire.
 A Chenin Blanc é uma preciosidade, mais presente, mundialmente, no Vale do Loire e na África do Sul. Há um crescente uso dela mais ao sul da França e 
experimentações em outros países, mas ainda aquém da múltipla riqueza que ela fornece aos vinhos do Loire: espumantes, brancos secos e licorosos. Divide o protagonismo 
qualitativo com a Sauvignon Blanc, com uma divisão territorial que não é aleatória, pelo contrário, tem a ver com a melhor adaptação das cepas. A Chenin Blanc é uma 
cepa de brotação precoce e o rigor continental pode ameaçar o seu crescimento vegetativo no Centro Loire. É justo ali que a Sauvignon Blanc, que brota um pouco mais 
tarde, achou o seu melhor terroir.
 Existem cidades nucleares, mais identificadas com as sub-regiões: Nantes (Pays Nantais), Angers, Saumur (Anjou-Saumur), Tours (Touraine) e a região Central, a 
sudeste de Orleans e cerca de 200km de Paris. Quando chegamos à região central, a Sauvignon Blanc será mais dominante e consagrada em duas AOCs, que tiveram a 
introdução da casta intensificada após a crise da Filoxera: Pouilly-Fumé e Sancerre. Essas duas AOCs provavelmente têm mais fama internacional do que o Loire inteiro e 
isso não faz jus à sua tradição e diversidade, mas, de fato, há vinhos de enorme qualidade que consagraram esses vinhedos como os preferidos da Sauvignon Blanc.
 Os vinhedos da AOC Pouilly Fumé ficam em encostas suaves à margem direita do Rio Loire, no seu sentido rumo à costa oeste. O adjetivo “fumé” se refere a dois 
aspectos: a uma película cor de fumaça que cobre as uvas no período de sua maturação e ao caráter defumado dos vinhos feitos de uvas cultivadas em solos de argila e 
sílex desta AOC. A mineralidade do solo favorece o desenvolvimento de certos precursores aromáticos da Sauvignon, enriquecendo os sabores deste vinho branco.
 Já os vinhedos de Sancerre ficam à margem esquerda do Loire, em solos de cascalho e calcário, que aportam ao vinho uma expressão majestosa, resultando em 
Sauvignon’s vibrantes, aromáticos e minerais. Nessa área mais centro-norte do país é a tinta Pinot Noir que começa a dominar e que dá origem aos Sancerres tintos e rosés, 
contrariando a prevalência da Cabernet Franc para os vinhos tintos do Vale do Loire.
 A Sauvignon também produz brancos em outras AOCs da faixa Central.. Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/a-diversidade-dos-
vinhos-brancos-do-vale-do-loire-e-suas-majestades/
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“PESO DAS GARRAFAS – BONS E MAUS EXEMPLOS” - JANCIS ROBINSON
JR – 15/02/2021

 
 As reações dos leitores à nossa nova política de pesagem de garrafas. (Observe que, por razões práticas, pesamos as garrafas quando estão cheias e que a maioria 
das garrafas contém 750 g de vinho. Portanto, qualquer garrafa cheia com mais de 1.250 g é provavelmente mais pesada do que o necessário.)
 Toda sexta-feira posto um e-mail com algumas novidades e opiniões e destacando o que publicamos na semana anterior. (Se você não recebeu e gostaria de receber, 
você pode se inscrever sem qualquer obrigação - é muito fácil cancelar a inscrição - no topo da página inicial.)
 O e-mail da última sexta-feira começou com a notícia de que, por sugestão de Purple Pagers (Páginas Púrpuras) neste tópico de nosso fórum de membros, estamos 
começando a pesar as garrafas quando provamos vinhos em casa e a registrar os pesos de especialmente pesados, ou particularmente leves, garrafas para, respectivamente, 
condenar ou elogiar os produtores que as escolheram. Tudo isso em reconhecimento ao fato de que fabricar e transportar garrafas de vidro é de longe a maior contribuição 
para a pegada de carbono do vinho. (Veja Vidro descartado e Pegadas de carbono, vinho e o consumidor e todos os nossos artigos sobre o peso da garrafa.)
 Nunca tivemos uma reação tão imediata e unânime a um desses e-mails semanais. Aqui estão alguns dos comentários que recebemos.
 Will Davenport, Davenport Vineyards Obrigado por destacar o impacto das garrafas pesadas. Li seu artigo sobre o vinho com grande interesse e tive que pesar 
imediatamente uma garrafa de nosso vinho branco seco para comparar. Há alguns anos, temos tentado reduzir as embalagens, incluindo o peso do vidro.
 Parece uma pena que a maioria dos produtores de Borgonha pesem 200 g mais por garrafa do que os nossos vinhos (1.135 g). Quando você multiplica isso pela 
produção anual da região, soma-se cerca de 4.000 toneladas de vidro que não precisou ser usado. Tenho certeza de que outras regiões (incluindo vinhos do Reino Unido) 
provavelmente não são muito melhores.
 É interessante que você mencione os vinhos espumantes como exigindo garrafas mais pesadas. A garrafa padrão de champanhe pesava 900 g, mas recentemente 
alguns produtores reduziram para 835 g. Há alguns anos, usamos garrafas de 785 g e não tivemos problemas com quebras de garrafas. Como você disse, muitos produtores 
estão reduzindo a pressão na garrafa, então uma garrafa de champanhe de vidro pesado é um pouco projetada demais para a tarefa. [Veja nosso artigo sobre uma nova 
garrafa mais leve para vinhos espumantes em 2008 - JR.]
 Beth Novak Milliken, Spottswoode, Napa Valley Estou muito feliz por você estar destacando esta questão das garrafas pesadas, Jancis - isso requer muita coragem e 
acredito que levará à mudança necessária. Eu compartilhei isso com Julien Gervreau na IWCA. Eu gostaria de ver esta organização considerar a adoção de garrafas para 
os vinhos de seus membros. Isso faria desse grupo um líder na busca por vidros mais leves, especialmente para vinhos de nível superior.
 Obrigado por assumir isso! Juntos, vamos trazer mudanças. Este é um problema tão grande e iluminar o assunto será útil. Nossos pesos de vidro são moderados - não 
os mais leves, mas definitivamente não são os mais pesados. Acho que todos podemos fazer melhor.
 Mark Prior, Sydney, Austrália Recebi uma solicitação para escrever em resposta ao seu e-mail intitulado ‘Abaixo as garrafas de fisiculturista’. Esta é uma questão 
importante para a indústria do vinho. Os produtores na Austrália certamente promoveram a ficção de que uma garrafa de fisiculturista significa um vinho melhor por dentro. 
No entanto, a mudança está no ar aqui na Austrália. Há cinco anos, talvez mais, a Pierro Wines, produtora de vinhos premium em Margaret River, reconheceu o impacto 
das garrafas de vidro na pegada de carbono do vinho e anunciou que, a partir de então, usaria apenas vidros leves. Aqui está o anúncio sem data.
 Eu preferia que outros produtores tivessem escolhido a iniciativa de Pierro e seguido o exemplo.
 Hugh McNeal: Estou tão feliz em ver você falando sobre o peso da garrafa.
 O ponto que vejo menos nas garrafas é o processo de produção do vidro e como a compra coletiva poderia ser usada para ajudar a transformá-lo em menos carbono 
em termos de combustível usado, etc. Não sou um fabricante e meu trabalho tem continuado a geração de energia renovável em vez de processos industriais, mas aposto 
que alguém em sua associação sabe como isso pode ser feito..............
 Seria muito bom ter uma discussão sobre o tema.... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/bottle-weight-goodies-and-
baddies
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“COMO PENSAR SOBRE SAFRAS DE VINHO” -  ÉRIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES – 16/02/2021

 
 A sabedoria convencional pode muitas vezes afastar os consumidores dos vinhos deliciosos. Melhor pensar em anos individuais em termos de caráter do que de 
qualidade. Recentemente, participei de uma breve exploração da safra do norte da Califórnia em 2011, um ano que foi amplamente considerado na época como o pior na 
memória recente para o cabernet sauvignon.
 James Laube, colunista da revista Wine Spectator, chamou-a de “a safra mais condenável em talvez 15 anos”. No entanto, os seis vinhos que provamos para a 
exploração, todos baseados em cabernet, eram lindos, evocativos, complexos e elegantes, nada do que se poderia ter previsto pelas descrições gerais de um ano medíocre.
 A disparidade pode ter surgido porque os vinhos que bebíamos vinham de produtores superstar - duas garrafas cada uma da propriedade de Ridge Monte Bello nas 
montanhas de Santa Cruz, Cathy Corison em Napa Valley e Inglenook, também em Napa, que em 2011 estava apenas começando a evolução estilística sob seu proprietário, 
Francis Ford Coppola.
 Grandes produtores costumam encontrar uma maneira de extrair beleza das situações mais difíceis. Cada um deles conseguiu esta degustação.
 Mas, mais importante, a lacuna entre a beleza dos vinhos e a sabedoria convencional sobre 2011 no norte da Califórnia demonstrou as limitações que vêm com as 
caracterizações de safra e as possíveis consequências para os consumidores que aderem muito a elas.
 O impulso de falar de maneira geral sobre uma safra, de avaliá-la e até mesmo avaliá-la, é fácil de entender. Poucas coisas marcam um vinho de maneira mais 
duradoura do que as condições de uma determinada estação de cultivo. Picos de temperatura, precipitação excessiva (ou insuficiente), uma calamidade como geada ou 
granizo na hora errada - todos estes eventos estarão expressos no próprio vinho, embora nem sempre da mesma forma.
 A habilidade e a intenção de um produtor, juntamente com a flexibilidade para se ajustar às condições particulares de uma safra, podem ajudar muito a fazer vinhos 
que transcendem as difíceis condições de cultivo de um ano. Além disso, aqueles que estão julgando safras, principalmente críticos influentes em publicações de vinhos, 
muitas vezes trazem seus gostos pessoais e expectativas estilísticas para a avaliação, complicando ainda mais uma avaliação taquigráfica.
 A safra de 2011 no norte da Califórnia foi um exemplo perfeito dessa dinâmica. Na época, muitos críticos exaltavam um estilo poderoso e com alto teor de álcool de 
cabernet sauvignon, marcado por frutas ricas e opulentas e texturas macias e luxuosas.
 As condições climáticas típicas no Vale do Napa - dias quentes e ensolarados e noites frias que podem durar até outubro - geralmente permitem que os produtores de 
cabernet colham suas uvas quando a fruta está macia e com covinhas, um estágio que os agricultores mais sintonizados com os estilos clássicos podem considerar maduros 
demais.
 Mas não foi esse o caso em 2011. A primavera foi fria e chuvosa, atrasando a floração das vinhas e o ciclo de maturação das uvas. O ano permaneceu fresco e 
fortes tempestades perto da época da colheita forçaram muitos produtores a colher uvas mais cedo do que gostariam, não permitindo que eles alcançassem sua visão de 
amadurecimento. A humidade e a humidade causaram grande mofo e apodrecimento nas uvas, reduzindo o rendimento e a consequente produção de vinho.
 A safra forçou muitos produtores a tomar decisões difíceis. Eles poderiam fazer vinhos em um estilo menos frutado, aproveitando o que o ano lhes deu. Ou podem 
tentar forçar o problema na adega, utilizando tecnologias modernas para tentar criar uma maior concentração nos vinhos.
“Eu nunca vi uma safra mais difícil”, disse a Sra. Corison de 2011, apesar do que ela conseguiu com os vinhos.
 Usando sua escala de 100 pontos, a Wine Spectator classificou a safra 86, a única safra no norte da Califórnia de 2006 a 2016 que teve pontuação abaixo de 94. 
Wine Advocate, outra publicação para consumidores, deu 82.... Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/2021/02/16/dining/drinks/wine-vintages.
html
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FINAL DE ABRIL.2021 - VAMOS AO ... VALE DO SÃO FRANCISCO

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

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

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

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

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

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

FALECIMENTO DE BENJAMIN DE ROTHSCHILD, O BANQUEIRO VITICULTOR 
 Filho único de Nadine e Edmond de Rothschild, o Barão Benjamin, que morreu aos 57 anos em 15 de janeiro no Château de Prégny, próximo de Genebra, 
foi um banqueiro influente, à frente da Compagnie Financière Edmond de Rothschild, fundada por seu pai. Apaixonado pela vela e pelas caças africanas, 
desenvolveu também o seu negócio com o vinho, novamente seguindo os passos do pai.
 Quando Edmond morreu em 1997, Benjamin recebeu uma participação no Château Lafite Rothschild, administrado por seu primo Eric. Também herdou, 
desta vez a 100%, do Château Clarke criado pelo seu pai em Listrac, de Peyre-Lebade (Haut-Médoc) e Malmaison em Moulis, ou seja, 124 hectares de vinhas, 
sendo estes três vinhos confiada ao enólogo Michel Rolland.
 Outro ativo legado por Edmond, foi a metade da Rupert & Rothschild Vignerons. Com a intuição do sucesso global de grandes vinhos, Edmond juntou 
forças em 1990 com a família Rupert (Cartier, Van Cleef, Dunhill…) para desenvolver este vinhedo de 150 ha na região do Cabo, na África do Sul... Leia 
mais em: https://www.larvf.com/deces-de-benjamin-de-rothschild-le-banquier-vigneron,4721136.asp (Fonte – Revue du Vin de France - Nicolas de 
Rabaudy - 18/02/2021).

PODEMOS CONSUMIR UMA GARRAFA DE VINHO ESQUECIDA NO FREEZER?
 Você resolve resfriar uma garrafa de vinho no congelador e correu o risco de esquecê-la! Nesse caso, você deve jogar fora a garrafa ou bebê-la?
 Em primeiro lugar, lembre-se de que o freezer não é o melhor lugar para resfriar um vinho. Existe o risco de “apertar” e fechar o vinho. Também pode 
quebrar a garrafa pelo efeito do volume de vinho aumentar a pressão sobre o recipiente.
 Para esta experiência, selecionamos três garrafas: duas cervejas, dois vinhos rosé da Provença e dois vinhos tintos de Bordeaux, da denominação Saint-
Julien. Formamos dois lotes de três garrafas. Um dos dois lotes foi congelado durante 4 horas e depois descongelado à temperatura ambiente durante 15 horas.
Isso nos permitiu saber se uma garrafa deixada no freezer, solidificada e novamente liquefeita, ainda é segura para consumo.
 Quando se trata de congelar garrafas de vinho, cerveja ou álcool em geral, a ciência lança luz sobre os seguintes pontos:
 Depois de duas, três, às vezes quatro horas no congelador, a garrafa de vinho congela. O etanol, que faz parte do vinho, congela a -114 ° C.
 A água congela a 0° C. Portanto, uma garrafa de vinho congela entre 0° C e -114° C.
 A água é um corpo “bizarro”: quando se solidifica, seu volume aumenta. Está relacionado à natureza das ligações de hidrogênio. O conteúdo da garrafa 
aumentará de volume em 8% a 9% quando ela congelar. É por isso que às vezes as tampas são forçadas para fora ou a garrafa pode quebrar.
O RESULTADO DA PROVA DOS FRASCOS CONGELADOS - Sejamos honestos, seria difícil dizer qual lote foi congelado. Não notamos grandes diferenças na 
boca ou no nariz. É muito reconfortante saber que, ao congelar uma garrafa, você pode deixá-la descongelar e consumir. Por outro lado, deve-se notar que a 
cerveja congelada perdeu claramente as bolhas.
 O vinho é um produto que resiste a certas manipulações, não vou chegar ao ponto de congelar e descongelar uma garrafa várias vezes, mas se acontecer 
com você, não hesite, você pode consumir!
 Se você tiver alguma outra dúvida, por favor, informe-nos na página do Facebook da La Revue du vin de France. Vamos gravar um vídeo para te responder. 
Lembre-se, só existe uma solução, que é degustar, com moderação!... Leia mais em: https://www.larvf.com/peut-on-consommer-une-bouteille-de-vin-
oubliee-au-congelateur,4608840.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Fabrizio Bucella / Fabien Humbert / Geoffrey Avé – 15/02/2021).

VINÍCOLAS SE JUNTAM PARA DIMINUIR O USO DE COBRE NOS VINHEDOS
  Largamente utilizado no combate a doenças, o cobre está causando impactos no meio ambiente. Vinícolas de Portugal, Espanha e França se uniram 
em um projeto denominado COPPEREPLACE que visa desenvolver novas tecnologias para substituir o uso de produtos que contém cobre em seus vinhedos.
 A iniciativa recebeu 1,6 milhão de Euros de um programa europeu para pesquisas sustentáveis na região e tem como meta desenvolver uma nova 

VINHO E CULTURA
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tecnologia implementável em qualquer vinhedo até 2023.
 O escopo do projeto diz em “validar uma série de soluções integradas, inovadoras e viáveis para reduzir o uso de cobre” e completa dizendo que essas 
soluções “serão transferíveis e duradouras”.
 O cobre é amplamente utilizado na agricultura desde o século XIX no combate de um conjunto de doenças designada míldio... Leia mais em: https://
revistaadega.uol.com.br/artigo/vinicolas-se-juntam-para-diminuir-o-uso-de-cobre-nos-vinhedos_12847.html (Fonte – Revista ADEGA – André de 
Fraia – 19/02/2021).

PENFOLDS LANÇA SUA LINHA CALIFORNIANA
  Vinícola ícone da Austrália lança sua primeira linha produzida nos Estados Unidos com rótulos que misturam vinhos americanos e australianos. 
Nova linha californiana da Penfolds - A Penfolds, uma das icônicas vinícolas australianas, acaba de lançar seus novos rótulos produzidos na Califórnia. São 
quatro novos vinhos que vem para somar com o crescente portfólio internacional da empresa que já conta com projetos em Champagne e em Bordeaux.
 “O que é adorável no estilo da nossa casa é que você pode fazer projetos em outras regiões” conta o enólogo da empresa Peter Gago em entrevista para 
a Winespectator.
 Os vinhos, seguindo a tradição da vinícola, foram chamados de Bin 600 Cabernet-Shiraz, Bin 704 Cabernet Sauvignon, Bin 149 Cabernet Sauvignon e 
Quantum Bin 98 Cabernet Sauvignon. Os dois últimos recebem no rótulo o título de Wine of the World, ou “vinho do mundo”, pois recebem uma porcentagem 
de Cabernet Sauvignon australiano no seu blend.
 A ideia de misturar um pouco de vinho australiano na produção da Califórnia surgiu naturalmente disse Gago. A equipe e ele haviam trazido um pouco 
de Cabernet Sauvignon da Austrália para testes comparativos na Califórnia e decidiram fazer o blend. Para surpresa de todos o vinho final ficou muito bom.
A Penfolds - A vinícola australiana Penfolds foi fundada em 1844 por Christopher e Mary Penfold em Adelaide e se tornou a maior vinícola do país já em 
1907... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/artigo/penfolds-lanca-sua-linha-californiana_12845.html (Fonte – Revista ADEGA – André de 
Fraia – 17/02/2021).

https://revistaadega.uol.com.br/artigo/vinicolas-se-juntam-para-diminuir-o-uso-de-cobre-nos-vinhedos_12847.html
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https://revistaadega.uol.com.br/artigo/penfolds-lanca-sua-linha-californiana_12845.html

	índice

	Next Page 4: 
	Previous Page 4: 
	índice 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 

	Next Page 6: 
	Previous Page 5: 
	Next Page 8: 
	Previous Page 7: 
	Next Page 10: 
	Previous Page 9: 
	Next Page 9: 
	Previous Page 8: 
	Next Page 11: 
	Previous Page 10: 
	Next Page 15: 
	Previous Page 14: 
	Next Page 12: 
	Previous Page 11: 
	Next Page 17: 
	Previous Page 15: 
	Next Page 16: 
	Previous Page 17: 
	Next Page 22: 
	Previous Page 18: 
	Next Page 21: 
	Previous Page 21: 
	Next Page 23: 
	Previous Page 22: 
	Next Page 18: 
	Previous Page 24: 
	Next Page 20: 
	Previous Page 25: 
	Previous Page 19: 
	Next Page 19: 
	Previous Page 20: 


