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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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VINHO VERDE ESTREIA ROSÉ 2019 – VINHO VERDE/MINHO – PORTUGAL
 
 VINHO VERDE ESTREIA ROSÉ 2019 – VINHO VERDE/MINHO – PORTUGAL - A Adega Cooperativa de Ponte 
da Barca iniciou suas atividade em 1968. Com uma área de produção de 900 hectares, localizada nos vales dos 
Rios Lima e Vez, a cooperativa possui atualmente cerca de 1.100 associados, envolvendo, os concelhos de Ponte 
da Barca e Arcos de Valdevez. De modo a acompanhar as novas tendências do mercado, a Adega investe em 
tecnologia moderna e sofisticada para assegurar a qualidade dos seus vinhos.
 A Adega Cooperativa Ponte da Barca se caracteriza por produzir vinhos de boa tipicidade e com ótima relação 
preço-qualidade. Seus vinhos geralmente são equilibrados, frescos e sem defeitos. Além deste rosé, já provei os 
brancos e recomendo os varietais de Arinto, Loureirio e o Alvarinho
.

Uvas: Vinhão, Borraçal, Espadeiro

Notas de Degustação: de cor rosada brilhante. Nariz com notas de frutas vermelhas como morango e framboesa. 
No paladar o vinho confirma os aromas nos sabores, com corpo leve e ótima acidez, com leve agulha. Acidez e 
fim-de-boca correto, limpo, fresco, sem amargor, e com sabor de “quero mais um gole”.

Estimativa de Guarda: prefiro beber este estilo de vinho com o frescor das frutas. Não aconselho esperar para 
beber. 

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com bruschettas, petiscos de entradas, peixes, crustáceos, 
ótima companhia como aperitivo ou acompanhando saladas. Ficou perfeito para acompanhar um ceviche de 
salmão.

Serviço: servi entre 7 e 8ºC, numa taça grande.

Faixa de Preço – $ (estava em promoção).

Em BH: SUPERNOSSO.
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CHABLIS DOMAINE L. CHATELAIN 2017 – CHABLIS/ BORGONHA – FRANÇA

 A família Chatelain é dona desta vinícola há gerações, trabalhando no solo único da região de Chablis. 
Uma composição especial de pedras, calcárias e argila do período jurássico, os solos brancos da região foram 
formados por camadas de ostras e crustáceos fossilizados no período jurássico 250 mil anos atrás. Este famoso solo 
kimmeridgiano, juntamente com a influência do rio Serein e o microclima de Chablis, cria a base da reputação dos 
vinhos Chablis, um branco delicado e elegante de estilo mineral e acidez marcante. 

Uvas: 100% Chardonnay.

Notas de Degustação: cor amarelo palha, mostrando sua jovialidade ainda. No nariz mostra aromas de frutas de 
polpa branca como pêra e maçã verde, com toque de fermentos, e nota mineral. No paladar a acidez viva mostra 
sabores de limão siciliano, maçã verde, um toque salgado (região foi fundo de mar no passado), corpo médio e 
amplo, com uma sensação suculenta, untuosa, redonda em boca, com muito sabor de pêssego branco maduro. 

Reconhecimentos Internacionais: 90 Pontos James Suckling

Estimativa de Guarda: Chablis aguentam muito bem entre 5 a 7 anos. Os Premiers Crus pode aguentar muito 
mais. 

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com frutos do mar como lagosta ou ostras, pode também 
apostar em queijo de cabra como chevre adornado com figos e mel, fondue de queijo. Acompanhou muito bem 
uma moqueca de pirarucu.

Serviço: servi entre 8 e 10ºC, numa taça grande.

Faixa de Preço – $$$

Levado por um amigo para provarmos com a moqueca.
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GARZON PETIT CLOS TANNAT 2018 BLOCK #212 –MALDONADO - URUGUAI

 A Bodega Garzón no Uruguai é um projeto milionário e ambicioso do mundo do vinho. Situada em um 
pacato e rural povoado do Uruguai a 18 km do mar, a vinícola é de proprietários argentinos bilionários do ramo 
do petróleo, a família Bulgheroni. Em Mendoza, a mesma família também é dona das bodegas Vistalba e Argento. 
O complexo da Garzón no Uruguai (chamado de Agroland) chama a atenção de turistas do mundo inteiro. Quem 
visita Punta del Este (a cerca de 70 km da bodega) deve incluir uma visita, tour ou almoço na vinícola Garzón. 
No final de 2018, a Bodega Garzón foi eleita a melhor vinícola do Novo Mundo pela Wine Enthusiast, revista 
especializada no setor vitivinícola.

Uvas: 100% Tannat

Notas de Degustação: Tinto rubi escuro púrpura, com aromas de frutas vermelhas e pretas maduras, como 
ameixas, cerejas, cassis e amoras, notas de especiarias, como pimenta-preta, alcaçuz, toques tostados, de chocolate 
amargo, defumados e de especiaria doce como baunilha. Um vinho encorpado, com taninos firmes mas que não 
incomodam, boa acidez. Sabor potente, de frutas pretas, especiarias e toques defumados.  Amadurece por 12 
meses em tonéis de 2500 litros de carvalho francês sem tostagem

Estimativa de Guarda: pronto para beber, mas aguenta fácil 10 anos.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes grelhadas e um bom churrasco.

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

Faixa de Preço – $$$$

Importado pela World Wine - Em BH – Loja no Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6061 - Piso L2 - Loja 221/222 - Telefone: (31) 3889-9407.
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 Evoluindo algumas respostas sobre harmonização de vinhos e comidas, hoje vamos escrever sobre os vinhos e peixes. Tradicionalmente os vinhos ideais para 
acompanhar peixes são os brancos, mas as regras de harmonização evoluíram e atualmente muito mais importante que a tradição são o molho e preparação, bem como o 
próprio peixe que será comido, porque alguns podem ir muito bem com vinhos tintos.
 Os amantes da gastronomia procuram por novos e diferentes tipos de combinações de vinhos e comida. Com maneiras mais exclusivas de preparar comida e mentes 
mais abertas no mundo da culinária, as pessoas estão começando a olhar além da harmonização padrão de um Chardonnay seco com um peixe branco suave. 
 Entretanto, toda regra acaba tendo exceções e se você deseja combinar peixe com vinho tinto, opte por um vinho tinto com baixo teor de tanino. Os vinhos tintos 
contêm níveis mais elevados de tanino que interagem com os óleos de peixe em seu paladar. Na maioria dos casos, essa interação pode deixar um gosto metálico na boca.
 De forma geral os peixes podem ser caracterizados em 4 grupos principais de textura e sabor.

PEIXES MAGROS E ESCAMOSOS - Peixe branco de sabor suave com filés finos e escamosos. Os exemplos incluem robalo, perca, pargo, linguado, tilápia, etc. Para estes 
peixes magros e escamosos, procure vinhos brancos picantes e refrescantes para equilibrar o delicado sabor do peixe. Exemplos de vinhos sugeridos: Grüner Veltliner; Pinot 
Grigio (Itália); Champanhe; Vinho Verde (Portugal); Fruilano (Itália); Muscadet (Loire); Brancos gregos; Brancos portugueses; Alvarinho; Cava; Sauvignon Blanc; Verdejo; 
Chardonnay sem carvalho (como Chablis).

PEIXES DE TEXTURA MÉDIA – Este ainda é um peixe escamoso, mas com uma textura geral mais firme e espessa. Com uma textura média, estes peixes tendem a suportar 
molhos e ingredientes mais ricos - e vinho também pode ter mais corpo! Os exemplos destes peixes incluem truta, salmão vermelho, pargo, garoupa, raia, pescada, vermelho, 
halibute, tamboril, robalo chileno entre outros. Para peixes de textura média, procure vinhos brancos de corpo médio com aromáticos elevados e brancos ricos e encorpados 
envelhecidos em carvalho. Exemplos de vinhos sugeridos: Chardonnay; Sauvignon Blanc; Sauvignon Blanc da Nova Zelândia; Rioja Branco; Sémillon; Chenin Blanc Seco 
(experimente Loire e Africa do Sul); Fiano (Itália); Moschofilero (Grécia); Vermentino (Itália); Riesling Seco; Pinot Gris; Garganega (Soave).

PEIXES CARNUDOS - peixes firmes com textura carnuda e semelhante à de um bife, incluem exemplos como atum, anchova, salmão, cavala, mahi mahi, cação, tamboril 
e peixe-espada. Exemplos de vinhos sugeridos: Vinhos brancos ricos com muito sabor e até alguns tintos e rosés. Chardonnay barricado; Viognier; Champanhe Vintage; 
Borgonha branco; Rosé Seco; Chardonnay Italiano; Marsanne; Roussanne; Grenache Blanc; Falanghina (Itália). 

PEIXE DE SABOR INTENSO - Peixes de sabor forte, salgados e com sabor a mar. Os exemplos incluem anchovas, sardinhas, arenque e cavala. Uma coisa interessante 
acontece quando você prova pratos com anchovas e outros peixes de sabor forte, é que a intensidade fica muito mais forte. Por exemplo, uma pizza com anchovas salgadas 
e picantes. Normalmente, você pode escolher um vinho branco para harmonizar com peixe, mas, neste caso, pode ser melhor com um tinto! Exemplos de vinhos sugeridos: 
Champanhe; Crémant; Lambrusco Rosé seco; Rosé Seco; Pinot Noir; Gamay; Cava; Grenache Blanc.

 Ao considerar um menu que incorpora vinho e peixe, sempre se pensou que suas escolhas deveriam ser extremamente limitadas a um peixe branco escamoso e um 
vinho branco seco. Embora o vinho branco seco e o peixe branco suave sejam um excelente casamento, existem muitas combinações adicionais que são igualmente deliciosas 
e complexas para o paladar. É hora de ir além do vinho branco seco e considerar todo o leque de ofertas de vinho ao servir peixe como a peça central de sua refeição, 
especialmente levando em conta o molho e forma de preparo. Tenho certeza que algumas destas sugestões serão surpreendentes!

PROSECCO E PEIXE FRITO - Enquanto muitos acreditam que o branco espumante italiano, Prosecco, deve ser combinado com um prato igualmente suave como a 
sobremesa, uma ideia melhor é combinar esta bebida espumante com um prato de peixe salgado, como um peixe frito com batatas fritas. Esta harmonização leva em conta 
que o peixe frito é o complemento perfeito para a doçura crocante e cítrica do Prosecco. O saboroso revestimento da fritura da carne do peixe é potencializado pela acidez 
e efervescência deste espumante.

ESPUMANTE MOSCATO E PEIXE COM MOLHO PICANTE - Baixo teor alcoólico, doce e um pouco efervescente, o vinho Moscato é repleto de aromas como baunilha, 

VINHOS E PEIXES
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pêssego, jasmim e caramelo. Enquanto alguns anfitriões oferecem o Moscato como um vinho de sobremesa, ele também pode ser servido com o prato principal. Para 
equilibrar seu sabor doce e suave, experimente combinar o Moscato com um prato mexicano, como tacos de peixe picantes. O peixe típico para tacos picantes é um peixe 
branco suave como tilápia, linguado ou pargo. Depois de saborear o taco picante, um gole de Moscato ajuda a trazer sabores agradáveis como pêssego e pêra cremosa. O 
vinho ajuda a controlar um pouco o tempero, se ele ficar forte.

PINOT GRIS E PEIXES OLEOSOS - Pinot Gris é conhecido por ser o vinho perfeito para muitos tipos de pratos de peixe. Sua alta acidez e sabores frutados o tornam um 
ótimo acompanhamento para os amantes de frutos do mar. Posicionado para o lado mais seco da gama de vinhos, o Pinot Gris é servido gelado. O Pinot Gris do Novo Mundo 
geralmente não é tão ácido quanto o mesmo tipo de vinho cultivado na França ou na Itália. Este vinho fresco complementa o sabor de um peixe oleoso. Uma boa cavala 
grelhada pode ajudar a realçar os sabores cítricos e frutados deste vinho.

SAUVIGNON BLANC FRANCÊS E PEIXE BRANCO SUAVE - O Sauvignon Blanc francês vem do Vale do Loire ou de Bordeaux e é um dos vinhos brancos mais secos 
disponíveis no mercado. Seu sabor varia de limão picante a ervas frescas. Também servido refrigerado como a maioria dos vinhos brancos, o Sauvignon Blanc é excelente 
para acompanhar peixes brancos leves e escamosos, como tilápia, ou linguado.
 É melhor manter a preparação simples. Assar ou grelhar o peixe pode dar os melhores resultados. Para tornar a experiência ainda mais saborosa, considere adicionar 
ervas frescas ao peixe, como endro, estragão ou manjericão. A combinação do peixe e das ervas verdes com o vinho realça os elementos vivos e terrosos.

PINOT NOIR E PEIXES DE ÁGUA DOCE - Você pode ter ouvido falar que nunca se deve beber vinho tinto com peixe, mas nem sempre é o caso. Claro, com muitos vinhos 
tintos, o alto teor de tanino faz com que as mordidas no peixe tenham gosto metálico. Alguns vinhos tintos podem ser combinados com tipos específicos de peixe e, na 
verdade, fortalecem os sabores tanto do vinho quanto do peixe.
 Um desses vinhos tintos versáteis é o Pinot Noir. Pinot Noir é um vinho tinto de corpo leve que não é tão robusto como muitas outras variedades de vinho tinto. Sua 
menor quantidade de taninos contribui para que você possa combiná-lo com alimentos mais leves, como frutos do mar. Na verdade, alguns dizem que Pinot Noir pode ser 
combinado com quase tudo. Para peixes, é melhor ir com peixes de água doce como salmão ou truta, que tem carne densa e carnuda. Além disso, seu prato de peixe deve 
ser pesado, servido com molho espesso de tomate ou creme. A maioria dos pratos de massa que incorporam peixes funcionaria bem com um Pinot Noir. Com o peixe certo, 
os sabores mais complexos de um bom Pinot Noir podem ser trazidos como baunilha, cravo, alcaçuz e caramelo. Parente próximo do Pinot Noir, um Pinotage também ir muito 
bem!

GAMAY E ROBALO - O vinho Gamay é outra possível escolha de vinho tinto para aqueles que o preferem em relação ao Pinot Noir ou um Pinotage. O Gamay, semelhante 
em composição ao Pinot Noir, é cultivado principalmente na região de Beaujolais, na França. É um vinho que se serve refrescado. Também como o Pinot Noir, o vinho Gamay 
possui baixo teor de taninos, o que o torna um candidato ideal para acompanhar peixes. Gamay, no entanto, é muito mais barato do que o Pinot Noir, o que o torna um 
vinho tinto atraente para quase todos os gostos e bolsos.
 Um possível prato que vai bem com Gamay seria um robalo assado. A alta acidez do Gamay pode ajudar a realçar os sabores do peixe e complementar os sabores 
ocultos do Gamay, como banana, violeta e groselha preta. Esta, uma das combinações de vinhos mais incomuns, pode dar à sua mesa de degustação um pouco mais de 
flexibilidade com convidados e ideias de menu.
 Combinações de vinhos criativas mostram complexidade e abrem o paladar para novas possibilidades!!!  Aproveite para comentar se gostou ou não !!! 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

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“VERÃO PEDE BRANCO” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 07/07/2014

 Mesmo que o verão sinalize para pratos mais leves e, portanto, para vinhos no 
mesmo patamar a acompanhá-los, é pouco significativo o aumento no consumo de 
brancos nesta época do ano. De fato, o apego aos tintos está tão consolidado entre 
os brasileiros que, na prática, faz com que se abra mão do extremo prazer que se 
alcança quando existe perfeita harmonização entre vinho e comida. Foi, a propósito, 
o que ocorreu recentemente em um bom restaurante de São Paulo, quando notei de 
longe um cliente do local, depois de analisar com atenção a carta, se fixar num Pinot 
Noir para acompanhar uma massa com vôngole.
 Embora não concorde com essa linha e ache que os brancos são insubstituíveis 
nessas situações, admito que a escolha tenha algum fundamento: apreciadores que 
demonstram ao menos o mínimo de atenção com relação à compatibilização têm-se 
valido, como consolo para permanecer no gênero tintos, de Pinot Noir, casta que tem 
a propriedade de compor rótulos elegantes, com taninos mais finos – taninos finos 
“brigam” menos, mas brigam, com o vôngole (e frutos do mar em geral).
 Cabe, em todo caso, uma ressalva importante: não dá para generalizar. 
Fora de sua região de origem, a Borgonha, a imensa maioria dos Pinot Noir perde 
frescor e atinge graduação alcoólica mais elevada, tornando-se, na média, pesado e 
deselegante. Vem daí minha implicância com o Pinot mundo afora. Se a característica 
e o grande diferencial da uva são exatamente a delicadeza e a elegância, e nos 
“pirateados” ela perde esses atributos, não faz sentido insistir com eles...................
.............................. Enquanto Jorge Lucki está de férias em relação a veiculação de 
novos artigos no Valor Econômico, estamos reproduzindo artigos publicados há mais 
tempo... Leia a reportagem completa em: https://www.prazeresdamesa.com.br/
colunas/verao-pede-branco/

“RECEITA HARMONIZADA: PERNIL DE CORDEIRO 
EM VINHA D´ALHOS” -  MARCELO COPELLO

COMER E BEBER – VEJA RIO DE JANEIRO - 14/01/2021

 Pernil de Cordeiro (cerca de 1,5kg). Lavar bem, fazer alguns furos na carne, 
para que os temperos penetrem e colocar em um recipiente (uso um tapawer de 
plástico). Pode-se usar também um saco plástico, desde que bem vedado e resistente. 
Deixar de molho da Vinha d’Alhos por ao menos 24h na geladeira.

VINHA D’ALHOS:
- 1 Cebola inteira ralada (de modo que fique quase um líquido)
- 6 dentes de alho ralados ou esmagados
- Sal
- Pimenta do reino moída na hora
- Folha de louro picadas
- 2-3 cravos picados (opcional)
- Pitadas de canela (opcional)
- Alecrim
- Vinho tinto o suficiente para que o cordeiro fique totalmente coberto (uso ao menos 
meia garrafa). A qualidade do vinho é importante. Não precisa ser um vinho caro, 
mas jamais use vinho de garrafão ou um vinho que você não beberia.
PREPARO:
Cozinhe 1kg de batatas cortadas em cubinhos, em água com sal.
Pré-aquecer forno.
 Colocar cordeiro e a batatas em uma assadeira e envolvê-la em papel alumínio, 
coloque junto um pouco da vinha d’alhos. Assar em forno baixo (180-200oC) por 1 
hora. (A temperatura e tempo ideais podem variar em função da potência do forno 
e o tamanho da peça de cordeiro)
 Ao fim deste tempo retirar o papel alumínio e deixar no forno alto (250oC) por 
cerca de 40 minutos para dourar. Regue com o resto da vinha d’alhos para que não 
seque.
HARMONIZAÇÃO:
 A harmonização mais clássica seria um Bordeaux tinto, mas com esta receita 
praticamente qualquer tinto encorpado ficará bem. Só uma dica, o típico molho doce 
ou geleia de menta que por vezes servem com o cordeiro, mata qualquer vinho... 
Sugiro escolher ou o molho ou o vinho... Leia a reportagem completa em: http://
www.marcelocopello.com/post/pernil-de-cordeiro

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.prazeresdamesa.com.br/colunas/verao-pede-branco/
https://www.prazeresdamesa.com.br/colunas/verao-pede-branco/
http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
http://www.marcelocopello.com/post/pernil-de-cordeiro
http://www.marcelocopello.com/post/pernil-de-cordeiro
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“OS MELHORES VINHOS ARGENTINOS TRADUZIDOS EM DEZ TINTOS E UM BRANCO” - SUZANA BARELLI 
NEOFEED - 17/01/2021

 A malbec predomina nos melhores rótulos do país do tango, mas outras variedades, como cabernet franc e pinot noir, também brilham. Conheça os vinhos que têm 
representado a Argentina mundo afora
 Não poderia ser diferente: se a Argentina é a terra da malbecs, os principais (e mais bem pontuados) vinhos do país são elaborados com esta variedade tinta, que 
representa 22,4% do total dos mais de 212 mil hectares de suas vinhas cultivadas.
Porém, não é mais só a malbec que dá origem aos grandes vinhos do país do tango. A cabernet franc é uma variedade bordalesa que vem encantando os enólogos e, no 
sul do país, a pinot noir mostra a sua força. Nos brancos, é a chardonnay que se destaca, em terrenos de solo calcário.
 Confira a relação com dez dos melhores tintos do país, a partir das notas conferidas pelos grandes críticos internacionais, e um branco, que não pode faltar nas 
melhores adegas.
Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary - O projeto de Alejandro Vigil, o principal enólogo da Bodega Catena Zapata, com Adrianna Catena, a filha de Nicolás 
Catena, nasceu em 2007. A dupla seleciona as parcelas de vinhas e elabora vinhos como este Single Vineyard, que vem de um vinhedo cultivado a 1.470 metros de altitude, 
em Gualtallary (uma das zonas mais badaladas para os grandes vinhos argentinos, Gualtallary tem o solo, a altitude e a luminosidade como alguns dos seus diferenciais). 
O tinto é um blend de cabernet franc, com 85%, e o restante de malbec. A safra de 2013 teve 100 pontos na The Wine Advocate. A safra de 2014 é vendida por R$ 812, 
na Mistral.

Per Se La Craie 2018 - Este tinto, elaborado com malbec e cabernet franc, fermentados juntos, é um dos destaques do pequeno projeto pessoal da dupla de amigos David 
Bonomi (hoje principal enólogo da Norton) e Edy Del Popolo (da Susana Balbo Wines). A proposta é elaborar vinhos que revelem as características de cada vinha, cultivada 
também em Gualtallary. Com apenas 450 garrafas, a safra de 2016 teve 98 pontos da The Wine Advocate.

Zuccardi Piedra Infinita - Este tinto é o cartão postal do projeto ambicioso e surpreendente da família Zuccardi no Vale de Uco. O nome do vinho se refere à quantidade 
absurda de pedras que tinha no terreno, na implantação dos vinhedos e na construção da vinícola. Há um trabalho preciso em conhecer cada parcela do terreno e qual 
variedade melhor se adapta a ele. Na vinícola, moderna, e com um ótimo restaurante para quem aposta no enoturismo, não há tanques de inox, e esse 100% malbec 
fermenta em tanques de concreto, com leveduras nativas. A safra 2017 teve 99 pontos, em uma escala de 100, do crítico chileno Patrício Tapia, e 97 do inglês Tim Atkin. A 
safra de 2016 é vendida por R$ 2.436, na Grand Cru.

Adrianna Vineyard Mundus Bacilus Malbec - Este vinho é um dos destaques do vinhedo Adrianna, plantado em 1992, quando ainda não se sabia da importância da 
altitude (e da luminosidade) para os vinhedos argentinos. Fermentado, parte em tanques de cimento em formato de ovos e parte em foudres, é um malbec para envelhecer 
na adega. A safra 2016, vendida por R$ 2.948, na Mistral, teve 97 pontos da The Wine Advocate e 96 de James Suckling...............

E o branco é o White Stones Chardonnay, vinho de Alejandro Vigil na Catena, que consegue extrair o melhor desta variedade branca em um vinhedo de altura. As uvas vêm 
de uma pequena parcela do vinhedo, de solos pedregosos (daí o seu nome) e o vinho fermenta em barricas de carvalho francês. A safra de 2017 é vendida por R$ 783, na 
Mistral, e teve 98 pontos de James Suckling, 97 da The Wine Advocate e 17, na escala de 20 pontos, de Jancis Robinson.. Leia a reportagem completa em: https://neofeed.
com.br/insiders/os-melhores-vinhos-argentinos-traduzidos-em-dez-tintos-e-um-branco/

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://neofeed.com.br/insiders/os-melhores-vinhos-argentinos-traduzidos-em-dez-tintos-e-um-branco/
https://neofeed.com.br/insiders/os-melhores-vinhos-argentinos-traduzidos-em-dez-tintos-e-um-branco/
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“A MÍDIA ESTÁ DEMONIZANDO OS ALIMENTOS COM UM POSICIONAMENTO 
POLITICAMENTE CORRETO MAL COLOCADO?” - JOHN MARIANI

FORBES.COM – 11/01/2021
 
 Como muitas outras coisas na sociedade contemporânea, a mídia alimentar está tentando consertar as coisas erradas na forma como são formadas e qual será seu 
foco no futuro. O resultado tem sido um número admirável de novos compromissos com o olhar para a diversidade. Em junho passado, as equipes da Bon Appetit e da 
Epicurious (cuja empresa-mãe é a Condé Nast) co-publicaram “A Long Overdue Apology, and Where Do We Go From Here?” após a renúncia do editor-chefe de Bon Appetit, 
Adam Rappaport, quando uma foto “profundamente ofensiva” dele “zombando de porto-riquenhos” fantasiado apareceu no noticiário.
 “Temos sido cúmplices de uma cultura com a qual não concordamos e estamos comprometidos com a mudança”, dizia o pedido de desculpas. “Nossos cabeçalhos 
ficaram brancos demais por muito tempo. Como resultado, as receitas, histórias e pessoas que destacamos muitas vezes vêm de um ponto de vista centrado no branco. Às 
vezes, tratamos as histórias de não-brancos como “não dignas de notícia” ou “na moda”. . . Os funcionários negros foram incumbidos de contribuir com a educação racial 
para nossos funcionários e aparecer em sessões de fotos editoriais e promocionais para fazer nossas marcas parecerem mais diversificadas. Não aprendemos adequadamente 
com nossos erros ou nos responsabilizamos por eles. Mas as coisas vão mudar. ”
 Na verdade, em dois meses, Bon Appetit nomeou uma mulher negra, Dawn Davis, como a nova editora-chefe da publicação de alimentos, que, como vice-presidente 
da Simon & Schuster, fundou o Inkwell Book Club online, celebrando os autores negros. Antes disso, Davis foi editor do selo HarperCollins Amistad Press, “dedicado a vozes 
multiculturais”.
 Muitos outros meios de comunicação, incluindo o New York Times, se esforçaram para recrutar mulheres, editores e escritores negros e asiáticos em uma tentativa 
louvável de diversificar suas equipes de alimentação, o que aumentará a atenção em alimentos internacionais que poderiam ter sido escritos por autores brancos com 
nenhuma conexão com as tradições da cultura alimentar de um país. Mas em sua urgência de se distanciar dos erros do passado, alguns meios de comunicação estão 
adotando afirmações altamente questionáveis e politicamente corretas, que afirmam que há apenas uma maneira de fazer um determinado prato e que a única pessoa a 
escrever tal artigo deve ser comprovadamente de uma determinada região onde todo mundo faz aquele prato de uma maneira específica.
 Na semana passada, David Tamarkin, o editor digital branco da Epicurious, fez seus próprios mea culpas “depois de muita conscientização entre os editores e 
a equipe”, admitindo que no passado, “pretendíamos tornar uma receita ‘melhor’ tornando-o mais rápido ou trocando ingredientes considerados mais familiares aos 
paladares americanos ou mais fáceis de encontrar. Inferimos [sic] (e em alguns casos rotulados) ingredientes e técnicas como “surpreendentes” ou “estranhos”. ‘E publicamos 
uma terminologia que era amplamente aceita na redação de alimentos na época, e que agora reconhecemos sempre foi racista. ”
 Como resultado, a equipe analisou um tesouro de 35.000 receitas de Bon Appetit, Gourmet, House & Garden e Epicurious para palavras ofensivas que incluíam 
“autêntico” e “exótico”. Ironicamente, o altamente respeitado chef negro Marcus Samuelsson, que nasceu na Etiópia, mas cresceu na Suécia, foi severamente criticado e 
forçado a se desculpar por publicar uma receita em Bon Appetit para uma sopa chamada joumou adaptada de seu livro de receitas The Rise: Black Cooks and the Soul 
of American Food, porque a revista se referiu a ela como um grampo haitiano que simboliza a violenta libertação do país de seus colonizadores franceses. O único crime 
de Samuelsson foi não ser haitiano... Leia a reportagem completa em: https://www.forbes.com/sites/johnmariani/2021/01/11/are-the-food-media-demonizing-
food-with-mis-placed-political-correctness/?sh=38e277706ee9

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://www.forbes.com/sites/johnmariani/2021/01/11/are-the-food-media-demonizing-food-with-mis-placed-political-correctness/?sh=38e277706ee9
https://www.forbes.com/sites/johnmariani/2021/01/11/are-the-food-media-demonizing-food-with-mis-placed-political-correctness/?sh=38e277706ee9
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ENOGASTRO SICÍLIA E MALTA - VIAGEM E EXPERIÊNCIA CULTURAL E ENOGASTRONÔMICA - SAÍDA 
GARANTIDA

 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 

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

A FAMÍLIA FAIVELEY SE ESTABELECE NA CALIFÓRNIA
 À frente de uma das maiores propriedades da Borgonha (120 hectares), a família Faiveley está investindo fora de suas bases pela primeira vez. A família 
Faiveley adquiriu uma participação minoritária significativa na propriedade Williams Selyem da Califórnia, com a possibilidade de uma transferência de 
propriedade no futuro.
 Realizou assim um projeto já há muito amadurecido, o de adquirir uma vinha nos Estados Unidos. “Nosso pai, François, há muito se sente atraído pela 
Califórnia. Fizemos a viagem em família há um ano e meio para visitar a propriedade e conhecer a família Dyson”, explica Eve Faiveley, encarregada da 
propriedade com seu irmão Erwan.
 Fundada há 40 anos por Burt Williams e Ed Selyem, e desde então assumida pela família Dyson, a propriedade Williams Selyem se estende por 54 
hectares no Russian River Valley. Sua produção também vem da compra de uvas de produtores em Sonoma e outros vinhedos... Leia mais em: https://www.
larvf.com/bourgogne-la-famille-faiveley-s-implante-en-californie,4716501.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Laurent Gotti – 15/01/2021).

OS VINHOS DE BORDEAUX IRÃO RECUPERAR-SE DA RECESSÃO EM 2021?
  O presidente da CIVB, Bernard Farges, antecipa uma “forte recuperação” em 2021, assim que as crises globais ficarem para trás. 
 Os vinhos de Bordeaux esperam uma “forte recuperação” em 2021 após dois “péssimos anos” 2019 e 2020 marcados pelos impostos americanos, as 
incertezas do Brexit, o acordo aduaneiro entre China e Austrália e a crise da Covid-19 fechando restaurantes e realizando eventos, acredita Bernard Farges, 
presidente do Interprofessional Bordeaux Wine Council.
 “A indústria do vinho de Gironde tem as mesmas esperanças dos cidadãos que todos nós somos, queremos reviver, ver-nos normalmente, festejar, trocar, 
beber shots com amigos, família e tudo o que vai regenerar ‘atividade “, disse ele no France Bleu Gironde.
 Outros motivos de esperança, segundo ele: um acordo sobre o Brexit (já concluído, nota do editor), a eleição nos Estados Unidos de Joe Biden permitindo 
a retomada das discussões sobre impostos com a UE, e a recente imposição pelo China, um imposto de 200% sobre os vinhos australianos... Leia mais em: 
https://www.larvf.com/les-vins-de-bordeaux-vont-ils-sortir-du-marasme-en-2021,4716363.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Equipe Editorial 
com AFP – 12/01/2021).

QUEDA NAS VENDAS DE VINHOS DO VALE DO RHÔNE NOS ESTADOS UNIDOS E NA CHINA 
  Cerca de 150.000 hectolitros de vinhos do Vale do Rhône, que inclui a Côte-du-Rhône, são exportados todos os anos para os Estados Unidos. As 
vendas de vinhos Rhône Valley nos Estados Unidos e na China caíram fortemente no início do ano, em até 45%.
 Para os vinhos do Rhône, “a queda real está nos Estados Unidos, com queda de 20% nos últimos meses e de 40 a 45% entre janeiro e agosto”, explicou 
sexta-feira, 6 de novembro o novo presidente da interprofissão Philippe Pellaton durante uma videoconferência. Uma diminuição que se explica pelos efeitos 
cumulativos dos impostos decididos pelo governo Donald Trump e da “diminuição do fluxo de mercadorias”, ligados à crise da saúde, segundo Pellaton, eleito 
quinta-feira à frente deste órgão do promoção de vinhos do Vale do Ródano, denominação de origem protegida.
 Em meados de outubro de 2019, Donald Trump aplicou um imposto aduaneiro de 25% sobre vinhos franceses engarrafados e não espumantes de menos 
de 14 graus. Cerca de 150.000 hectolitros de vinhos do Vale do Rhône, do qual a Côte-du Rhône faz parte, são exportados anualmente para os Estados Unidos 
que, com 17% das exportações, representam o primeiro país de venda no exterior da denominação de origem protegida.
 Na China, onde começou a crise global da Covid-19, a queda nas exportações também atingiu “40 a 45% nos primeiros seis meses de 2020, mas os 
volumes exportados, da ordem de 40.000 a 50.000 hectolitros” são menos, de acordo com Pellaton, as consequências foram “menos importantes”, frisou. A 
China representa 8% das exportações de vinho do Vale do Rhône.
 “É particularmente preocupante porque esses dois países foram alvos durante anos como retransmissores de crescimento em volume”, lamentou Pellaton. 

VINHO E CULTURA

https://www.larvf.com/bourgogne-la-famille-faiveley-s-implante-en-californie,4716501.asp
https://www.larvf.com/bourgogne-la-famille-faiveley-s-implante-en-californie,4716501.asp
https://www.larvf.com/les-vins-de-bordeaux-vont-ils-sortir-du-marasme-en-2021,4716363.asp
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A nível nacional, durante os dois meses da primeira contenção, as vendas caíram respectivamente “em -30% e -20%”: “um período relativamente curto”, saudou 
Pellaton, indicando, no entanto, sem prever conseqüências do novo confinamento, que o mercado não “encontrou totalmente o nível de marketing” antes da 
crise de saúde... Leia mais em: https://www.larvf.com/chute-des-ventes-des-vins-de-la-vallee-du-rhone-aux-etats-unis-et-en-chine,4707413.asp 
(Fonte – Revue du Vin de France – Equipe Editorial com AFP – 16/11/2020).

https://www.larvf.com/chute-des-ventes-des-vins-de-la-vallee-du-rhone-aux-etats-unis-et-en-chine,4707413.asp
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