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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. 
Vamos sugerir 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. Em 2020 provamos menos vinhos por conta da pandemia (436 no total, já que 
parte das Confrarias que foram adiadas), e sugerimos 117 rótulos como vinhos da semana.
** 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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LEYDA RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2019 – VALLE DEL MAIPO - CHILE
 
 Fundada em 1998, a vinícola foi pioneira na vitivinicultura no vale do Leyda. Interessados no microclima 
da região, os criadores construíram uma tubulação que desviou parte do fluxo do rio Maipo por oito quilômetros, 
o que viabilizou o cultivo de uvas de qualidade. O sucesso foi tanto que, anos depois, outras vinícolas se 
instalaram no Vale do Leyda, que se transformou numa denominação de origem em 2002 e uma das mais 
promissoras para o plantio de uvas brancas. 
 A chilena Viviana Navarrete, uma das profissionais mais competentes da América do Sul, é responsável, 
desde 2007, pelos vinhos da Viña Leyda, uma das mais importantes vinícolas do Chile. Formada em agronomia 
pela Pontificia Universidad Católica de Chile, passou pela gigante Concha y Toro, com o mestre Ignacio 
Recabarren, quando começou a conhecer o terroir do Valle de Leyda. Ela especializou-se em vinhos de clima 
frio, mostrando as características e as expressões únicas desse terroir. Seus Pinot Noir estão entre os melhores 
da América do Sul, bastante parecidos com os do estilo da Borgonha, muito difíceis de se conseguir, mas 
desta vez, provei seu Cabernet Sauvignon. 

Corte de Uvas: 100% Cabernet Sauvignon. Amadurece por 10 meses em barricas de carvalho.

Notas de Degustação: cor rubi vermelho profundo. Os aromas mostram toques de frutas vermelhas 
(morangos e cerejas) e pretas (ameixas e mirtilos), com leves notas herbáceas e de especiarias, e toques 
tostados. Médio encorpado, tem taninos macios e bom frescor. Na boca é marcado por frutas maduras, 
especiarias e toques herbáceos. Boa persistência.

Estimativa de Guarda: pronto para consumo, prefiro beber neste estágio. O foco está mais na fruta! Mas 
ainda aguenta mais dois anos fácil.

Notas de Harmonização: Perfeito para harmonizar com carnes vermelhas grelhadas ou assadas com molhos 
de média intensidade, massas com molho ragu e a base de tomate, risotos, bruschettas, pizza, hamburguer, 
polenta com ragu de cogumelos, embutidos e queijos meio duros, como o Provolone. 

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

Faixa de Preço – $$

Em BH – GRAND CRU/TUTTO ITALIA – Av. Ns. do Carmo, 1650 – Sion – MG. Tel.: (31) 3286-2796. LOJA GRAND CRU BH SHOPPING - Rodovia BR 
356, 3049, Piso Mariana, Loja 98 - Belvedere - Belo Horizonte – MG. Tel.: (31) 3228-4310. LOJA GRAND CRU DIAMOND MALL – Avenida Olegário 
Maciel, 1600 - Shopping Diamond Mall - Lourdes- Belo Horizonte- MG - Loja 071- 2º piso – Tel.: (31) 2537-3526.
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 Rioja certamente está inserida entre as cinco regiões produtoras de vinho mais reconhecidas no mundo. Está para muitos críticos de vinho no mesmo nível de qualidade 
que Bordeaux, Borgonha, Toscana e Piemonte, e se você ainda não provou seus vinhos, está mais que na hora de conhecer mais informações sobre a região, e prová-los.
 A Espanha é o terceiro país que mais produz vinho no mundo, atrás somente de Itália e França. No entanto, é o país com maior área de vinhedos plantada no planeta, 
com cerca de 1 milhão de hectares. Apesar dessa área enorme e de tantos vinhos serem produzidos em tantos locais diferentes, geralmente quando alguém fala sobre vinhos 

espanhóis, vem à mente da maioria dos enófilos referências como La Rioja, Ribera del Duero, Tempranillo e não muito 
mais do que isso.
 Mas, obviamente, a Espanha não se resume a isso. Não é somente Jerez e Cava, não é só Crianza ou Reserva. Sim, foi 
graças a vinícolas vanguardistas especialmente de Ribera del Duero e La Rioja que essas regiões ficaram marcadas na 
cabeça dos apreciadores de vinho, mas há muito para ser “descoberto” em um país onde a vitivinicultura se espalhou por 
quase todos os cantos e, em cada um deles, apresenta características distintas e especiais, com cepas que vão muito além 
da Tempranillo.
 Rioja é a mais famosa e tradicional região vinícola da Espanha, produzindo vinhos tintos e brancos. Os melhores 
produtores buscam um equilíbrio perfeito entre a fruta e a madeira, produzindo vinhos de enorme classe, elegância e 
complexidade, entre os melhores do mundo. Localizada ao norte da Península Ibérica, a região de Rioja desfruta de uma 
posição geográfica privilegiada, protegida pela Serra da Cantabria dos ventos e chuvas provenientes do Atlântico, além 

de sofrer menos com os extremos de temperatura comuns a outras regiões espanholas. 
 A região é tida por muitos especialistas como uma das cinco regiões vinícolas mais importantes do mundo, sendo chamada inclusive de “Bordeaux da Espanha”. Rioja 
foi a primeira região da Espanha a receber sua Denominação de Origem (DO) e, após alguns anos foi alterada para Denominacíon de Origen Calificada (DOCa), pela 
enorme qualidade que seus vinhos têm.
 Alguns dos produtores mais progressistas da Espanha estão olhando para o modelo da Borgonha para aumentar o valor de suas garrafas, concentrando-se na 
qualidade específica. Esses viticultores estão tentando fazer a rotulagem em torno de certas aldeias e vinhedos aceitos na Espanha como vinhedos ou parcelas diferenciadas 
por sua qualidade.
 Assim sendo, não é difícil entender por que Rioja lançou uma nova campanha de marketing global para destacar uma série de mudanças nos níveis de qualidade e 
regulamentações da região - mas o que é diferente e por quê?
 O conselho regulador de Rioja criou um slogan em espanhol que significa “saber quem você é”, como parte 
de uma reformulação da marca para a região, que segue uma série de regras regulatórias destinados a estender a 
oferta de Rioja.
 Entre estas estão uma série de novas indicações, incluindo Vinos de Zona, Vinos de Municipio (Pueblo), Viñedos 
Singulares, Espumosos de Calidad de Rioja, bem como novos requisitos de envelhecimento para vinhos Reserva e Gran 
Reserva, e a produção permitida de vinhos brancos monovarietais.
 Os critérios de classificação dos vinhos da Rioja, até 2017 era, basicamente o processo de envelhecimento. 
Eram 4 categorias: Joven, Crianza, Reserva e Gran Reserva. Veremos essas mudanças em detalhes e porque foram 
implementadas, enquanto os gráficos abaixo mostram a nova estrutura para a região, com os anéis concêntricos 
destacando as diferentes amplitudes das classificações relacionadas ao terroir, e a segunda imagem mostra como estas 
novas indicações são utilizadas em conjunto com as regras existentes, que dizem respeito ao tempo de envelhecimento 
de um vinho, seja em garrafa ou barrica, ou ambos.
 Antes de mais nada, vale registrar que a classificação pelo método de envelhecimento não mudou. Continuam 
valendo as quatro categorias anteriormente citada. Apenas o nome da categoria de entrada, que era chamada de 

RIOJA, A EVOLUÇÃO DO VINHO NA ESPANHA
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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Joven, foi alterada para Genérico, o que tem trazido muita discussão sobre o termo.

 A mudança se deu com a introdução de uma nova dimensão: a localização do vinhedo, que vai desde toda a 
região da Rioja, passando pela zona de produção, município e um vinhedo único. As novas zonas: Rioja “genérico”; 
Vinos de Zona; Vinos de Municipio e, no centro, Viñedos Singulares
 Basicamente o que se busca é explicar melhor as diferenças de terroir. A pirâmide acima, teoricamente, reflete a 
qualidade do vinho. Quanto mais específico for a localização, mais nobre tenderá a ser o vinho. Esse é exatamente o 
conceito criado pelos monges religiosos que ao longo de séculos, desde a idade média, esquadrinharam e classificaram 
cada pedaço de terra na Borgonha. Nesse sentido, podemos dizer que o “Viñedo Singular” da Rioja tem como objetivo 
ser equivalente a um “Grand Cru” ou “Premier Cru” da Borgonha.
 As classificações relacionadas ao local podem ser usadas em conjunto com as regras existentes sobre envelhecimento
 Por outro lado, a adição de uma nova categoria para os espumantes da região também merece destaque, já que 
os produtores que atualmente fazem o método tradicional de fizz podem rotulá-lo como DO Cava. Será que eles vão 
querer usar o nome de Rioja para esses vinhos no lugar de Cava?
 O chefe do Consejo Regulador, José Luis Lapuente, disse que não poderá usar os dois. Ele também disse que 
embora o espumante Rioja seja “um produto de nicho”, ele foi aprovado para aumentar a oferta da região e atender 
à crescente demanda por vinhos espumantes em mercados como o Reino Unido. A medida é anterior à decisão do 
parlamento da Catalunha de declarar independência da Espanha, portanto, não é uma reação a esse desenvolvimento 
político de uma região que responde por mais de 90% de toda a produção de cava.

1. Viñedos Singulares - A mudança mais significativa na natureza dos níveis de qualidade da Rioja vem com a adição de uma categoria completamente nova, chamada 
Viñedos Singulares. Projetado para destacar o terroir e as origens do vinho, além de refletir a diversidade da região, foi lançado em junho de 2017.
A nova categoria seguiu uma longa batalha pelo terroir espanhol entre o Conselho Regulador da Denominação de Origem Designada (DOCa) e mais de 150 produtores, 
que argumentaram que o sistema de denominação atual havia esquecido à diferenciação dos solos e os níveis de qualidade, e apelando para mudanças profundas para 
valorizar o patrimônio do país e evitar que valorizasse a quantidade em detrimento da qualidade.
 A nova categoria pode ser utilizada em conjunto com a classificação de qualidade existente em Rioja, que diz respeito ao tempo de envelhecimento de um vinho em 
barrica e garrafa.
 Aqueles que optarem por usar a nova categoria devem estar em conformidade com os seguintes requisitos na etiqueta:
• Nos rótulos comerciais constarão o nome do vinhedo, que deve ser registrado como marca.
• O termo ‘Viñedo Singular’ deve aparecer diretamente abaixo do nome do vinhedo, e o tamanho do texto não deve ser maior do que a palavra ‘Rioja’ no rótulo.
• Os selos de garantia no verso da garrafa manterão as classificações tradicionais de envelhecimento, mas agora também incluirão ‘Viñedo Singular’.
• O selo de garantia pode ser ‘Crianza Viñedo Singular’ ou ‘Gran Reserva Viñedo Singular’.

 Enquanto isso, os requisitos para se tornar um Viñedos Singulares estão listados abaixo:
• Se as uvas foram adquiridas de um produtor, a vinícola deve ter uma parceria comercial de pelo menos 10 anos.
• Os vinhedos devem ter pelo menos 35 anos.
• Os rendimentos devem ser inferiores aos permitidos atualmente para Rioja (máximo de 5.000 kg / ha. Para tinto e 6.922 kg / ha. Para branco).
• O volume de vinho obtido para cada 100 kg de uva deve ser de 65%.
• Os vinhedos devem ser bem equilibrados e com vigor limitado.
• Colhido manualmente.
• Rastreabilidade da produção com verificações prévias.
• Avaliação de qualidade dupla, que envolve uma certificação inicial e, em seguida, a certificação antes do lançamento, que deve receber uma classificação de ‘excelente’.

2. Vinos de Municipio e Vinos de Zona - O uso de Vinos de Municipio e Vinos de Zona é uma atualização da rotulagem de Rioja que já é permitida. As vinícolas podiam 
fazer referência à sua zona de produção desde 1998 e nomear a vila ou cidade desde 1999, porém os critérios não eram claros e foram aperfeiçoados. Em 2017, houve 
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uma série de alterações a este regulamento com o objetivo de obter maior visibilidade para as aldeias / vilas e zonas.
 Como essas mudanças para Vinos de Zona e Vinos de Municipio (como se fossem os villages da Borgonha), aparecerão na etiqueta?
• As sub-regiões Rioja Alta, Rioja Alavesa e Rioja Oriental (anteriormente Baja) são agora conhecidas como Zonas. No bojo das alterações o nome da zona de menor prestígio, 
a “Rioja Baja”, aproveitou ser rebatizada para “Rioja Orientale”, numa tentativa de deixar usar um termo considerado pejorativo pelos produtores, o que evidentemente 
gerou outra discussão.
• Municipios (municipalidades) / Pueblos (vilas e cidades) ou Zonas agora podem ter o mesmo tamanho de texto que Rioja no rótulo (anteriormente, eles só podiam ter dois 
terços do tamanho da palavra Rioja).
• Embora a rotulagem seja semelhante, haverá uma menção adicional, como ‘Vino de Haro’ ou ‘Vino de Samaniego’.

Os requisitos para Vinos de Zona (Rioja Alta, Rioja Alavesa, Rioja Oriental) são:
• Rastreabilidade da produção.
• Uma mudança legal foi submetida para permitir que 15% das uvas venham de uma zona vizinha (por exemplo, 85% de Rioja Alta e 15% de Rioja Alavesa).
• No caso de compra de uvas (até 15% conforme indicado acima), a vinícola deve ter parceria comercial há pelo menos 10 anos. Pode ter o mesmo tamanho de texto que 
Rioja no rótulo.

Os requisitos para Vinos de Municipio são:
• Rastreabilidade da produção.
• A vinícola deve estar localizada na aldeia.
• Uma mudança legal foi submetida para permitir que 15% das uvas venham de uma aldeia vizinha, embora uma parceria comercial de pelo menos 10 anos seja necessária.
• A menção do município pode ter o mesmo tamanho de texto que Rioja no rótulo. 

3. Requisitos de envelhecimento - Em julho de 2017, o Consejo Regulador DOCa Rioja introduziu novos requisitos de envelhecimento para permitir aos produtores uma 
maior flexibilidade para o envelhecimento em garrafa.

Para Reserva, são:
• Envelhecido por um total de três anos, incluindo um mínimo de 12 meses em carvalho e 6 meses em garrafa (anteriormente não havia mínimo para envelhecimento em 
garrafa). Essa alteração foi introduzida em julho de 2017 e entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

Para Gran Reserva, são:
• Envelhecido por um total de cinco anos, incluindo um mínimo de 24 meses em carvalho e 24 meses em garrafa.
• Embora o período geral de envelhecimento não tenha mudado, agora há flexibilidade para o tempo gasto na garrafa, que antes era de 36 meses. Isso entra em vigor 
agora.

4. Vinhos brancos de uma única variedade - Após a decisão de 2007 de permitir uma gama mais ampla de uvas permitidas, os vinhos brancos produzidos em Rioja 
tiveram um aumento nas plantações e destaque internacional.
 Atualmente, existem cerca de 1.500 hectares de uvas brancas plantadas em toda a Rioja. Os vinhos brancos representam atualmente cerca de 8% das vendas totais 
de Rioja, o que passou de 5% apenas cinco anos atrás.
 A partir de julho de 2017, agora é possível produzir vinhos monovarietais de qualquer uma das variedades permitidas, incluindo: Viura, Malvasía, Tempranillo Blanco, 
Garnacha Blanca, Maturana Blanca, Turruntés, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Verdejo.

5. Vinhos Espumantes - Em junho de 2017, o Consejo Regulador DOCa Rioja anunciou que os vinhos espumantes de método tradicional poderiam ser produzidos em Rioja 
para complementar a gama de vinhos tranquilos da região.
 Esses espumosos se chamarão Espumosos de Calidad e serão lançados a partir de 2019. Os requisitos para a produção de vinhos espumantes são:
• Todas as variedades tintas e brancas são permitidas para vinhos espumantes brancos ou rosés.
• O teor de álcool deve estar entre 11% e 13%.
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• Deve haver um período mínimo de envelhecimento de 15 meses.
• Para ‘Reserva’ são 24 meses.
• E para ‘Gran Añada’ são 36 meses.
• Todos os vinhos espumantes de Rioja devem passar por uma dupla avaliação incluindo um teste químico e sensorial.
• Eles devem ser produzidos no “método tradicional”.
• O volume de vinho obtido para cada 100 kg de uva deve ser de 62%.
• O rótulo comercial deve incluir as palavras “Método tradicional” sob a doçura Brut (0–12 g / l), Extra Brut (0-6 g / l) e Brut Nature (0-3 g / l). Esta rotulagem também 
aparecerá nos selos de garantia no verso da garrafa.
• A intensidade da cor dos rosés deve estar entre 0,10 e 1,8 UA / cm, resultante da soma dos parâmetros A420 + A520 + A620.
• O dióxido de enxofre total máximo é 140 mg / l.
• A acidez volátil máxima é de 0,65 g / l.
• A acidez total mínima é de 5,9 g / l.
• O pH deve estar entre 2,8 e 3,3. 

 Parte das alterações nos rótulos de Rioja somente começam a chegar no mercado agora, porque além de tempo em barricas, termos como Crianza e Reserva exigem 
tempos regulamentares antes de chegar ao mercado. O mais importante é provar que a qualidade continua tão boa quanto antes. Para muitos, as mudanças têm mais a ver 
com marketing do que propriamente qualidade! Saúde!!! Aproveite para comentar se gostou ou não!!! (baseado em artigos disponíveis na internet e minhas considerações)
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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

“MUDANÇAS DO CENÁRIO EM SAINT-ÉMILION” -  JORGE LUCKI
VALOR ECONÔMICO - 23/07/2021

 A decisão dos celebrados châteaux Cheval Blanc e Ausone de abandonar a classificação oficial da AOC mexeu com os alicerces da vitivinicultura da região.
 A decisão dos celebrados châteaux Cheval Blanc e Ausone de abandonar a classificação oficial de Saint-Émilion, mencionada na coluna da semana passada, 
surpreendeu a todos e mexeu com os alicerces da vitivinicultura da região. Mas ela expressa uma insatisfação que não é de hoje e tem a ver com a ascensão do Pavie e do 
Angelus ao mesmo patamar dos dois ícones históricos da AOC, a categoria Premier Grand Cru Classé “A”, em 2012, quando foi divulgada a última classificação da região. 
A tomada de posição do Cheval Blanc e do Ausone tinha que ser agora, ocasião em que está sendo iniciado o processo para definir a nova classificação, a ser publicada em 
2022. 
 Além de incomodados em ter a companhia do Pavie e do Angelus, a possível chegada de novos “A” piorou o quadro. Muitas propriedades investiram pesado com 
a ambição de alcançar o lugar mais alto do pódio. Entre eles, vale destacar o Troplong Mondot e o Figeac, Châteaux onde estive recentemente, que construíram caves 
espetaculares e deram de fato um salto de qualidade, sem cair no modernismo. No caso deste último (o Troplong Mondot vou abordar mais tarde), resistir a modismos vem 
do tempo de Thierry Manoncourt (1917-2010), que durante mais de 60 anos esteve à frente do château pertencente à sua família desde 1892. 
 Independentemente da convicção de Manoncourt não abrir mão de um estilo clássico, o Château Figeac tem esse perfil reforçado pela forte presença de cabernet 
sauvignon em sua composição, em torno de 35% (além de outro tanto de cabernet franc), algo muito particular em Saint-Émilion, região em que a merlot é soberana. Mais 
do que um capricho de seu mentor, isso se deveu a fatos concretos: estudos e levantamentos do terreno desenvolvidos por ele apontaram uma predominância de camadas 
de cascalho e areia, semelhantes às que existem no Médoc, onde a cabernet sauvignon é, por vocação, majoritária, ao contrário do restante da zona de Saint-Émilion, 
dominada por calcário e argila - o mesmo acontece com seu vizinho de porta, o Château Cheval Blanc.
 Sem cair na tentação de mudar o padrão mais austero e refinado de seus vinhos, Manoncourt mantinha a expectativa de ver Figeac ocupar o topo do ranking. Ele não 
contava, no entanto, com apoios importantes, que contribuiriam para elevar o prestígio do vinho, caso do americano Robert Parker, que passou uns bons anos sem sequer 
pontuar o vinho... Leia a reportagem completa em: https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-mudancas-no-cenario-do-vinho-em-saint-emilion.ghtml

http://www.marcelocopello.com/post/50-uvas-menos-famosas-para-voce-descobrir
https://valor.globo.com/eu-e/coluna/jorge-lucki-mudancas-no-cenario-do-vinho-em-saint-emilion.ghtml
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“ZODÍACO DOS VINHOS: LIBRA” - MIRIAM AGUIAR
MONITOR MERCANTIL – 23/07/2021

 Libra é um signo do elemento Ar, que sempre retoma a perspectiva mais idealista do Zodíaco – o mundo das ideias, da criatividade, da imaginação. Ele também é 
regido por Vênus, o mesmo de que tratamos em Touro: quente, brilhante e que, mitologicamente, está associado à Afrodite, Deusa do Amor e da Beleza. Enquanto Touro, 
signo de Terra, vive essa dimensão amorosa de forma mais corpórea, concreta, sexual e até possessiva, Libra exprime Afrodite no seu gestual, na estética que permeia sua 
apresentação ao mundo. Librianos são charmosos, sedutores, diplomáticos – nada excede nem falta em seu discurso.
 A sua representação é de uma balança, por ser um signo que busca o equilíbrio, a justa proporção. Este senso de justiça ou simplesmente essa capacidade de enxergar 
vários lados de uma questão e pesar prós e contras o aproxima dos demais, mas também dificulta a tomada de decisões. Assim, é, por definição, o signo mais indeciso do 
zodíaco, mas também o mais compreensivo e mediador de conflitos. O libriano é também um dos signos mais casadoiros do zodíaco: precisa da energia do amor para 
sobreviver e usa seus julgamentos compensatórios para aceitar o outro, mesmo que em condições mais extremas...................
 O vinho de Libra, sendo de ar, deve trazer mais leveza, frescor, mantendo, entretanto, a volúpia e sensualidade venusiana. Equilíbrio é uma das chaves, bem como 
capricho nos aspectos estéticos que despertam a cobiça por esses vinhos. Para começar, saindo de trás dos bastidores virginianos, temos uma cepa que vai se tornando cada 
vez mais consagrada pela sua aromaticidade e frescor. Em certos terroirs, ela faz vinhos perfumados, de perfil tropical, impossíveis de não serem notados; em outros, pode 
gerar vinhos mais vegetais ou cítricos, um pouco mais modestos em aromaticidade. Da mais reservada Chenin (3º decanato de Virgem), passamos à Sauvignon Blanc no 1º 
decanato de Libra, que também brilha no Vale do Loire, mas que mostra seus encantos nos quatro cantos da produção vitícola mundial.
 O vinho clássico libriano é um pouco indeciso, não sabe se é branco ou tinto e, para resolver o dilema, ele optou pelo meio do caminho! Os vinhos rosados, rosés 
ou rosatos em sua boa parte são os mais atraentes visualmente, já dentro da garrafa. Suas várias tonalidades de rosa – casca de cebola, pétala de rosa, salmão, morango, 
cereja etc. – atualmente combinados com garrafas de design exclusivos, encantam à primeira vista. Depois, contam com a aromaticidade meio camaleônica entre o branco 
e o tinto, mas sempre com certa leveza e frescor.
 O vinho do terceiro decanato segue ainda na linha do frescor, da elegância e delicadeza. É produzido especialmente na região do Piemonte, Itália, como uma boa 
alternativa aos tânicos e mais longevos vinhos da Nebbiolo. A cepa Barbera começa a concentrar a cor para o libriano influenciado pelo obscurantismo escorpiônico. Sua 
acidez picante e baixa carga de taninos acompanham boa parte dos vinhos e ele poderá ter aromas de frutas vermelhas silvestres com notas herbáceas, se vinificado sem 
passagem por madeira; ou adquirir uma versão de fruta mais madura e chocolate, se mais alcoólico e com uso de barrica. O libriano transita bem pelas várias versões… 
cabe a você decidir por ele qual irá degustar!... Leia a reportagem completa em: https://monitormercantil.com.br/zodiaco-dos-vinhos-libra/
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“UM VINHO DE COMBATE, EM BAG-IN-BOX” - SUZANA BARELLI
ESTADÃO - PALADAR – 20/07/2021

  O Vinho de combate, o mais recente lançamento em bag-in-box, deve não apenas chamar a atenção para essa categoria, dos vinhos envasados em embalagens de 
três ou cinco litros, como ajudar a vencer o preconceito em relação a eles. O novo projeto leva a assinatura da sommelière Gabriela Monteleone, que tem a coordenação dos 
vinhos do grupo D.O.M. (leia-se Alex Atala) como seu principal cartão de visitas, em parceria com o enólogo gaúcho Luís Henrique Zanini, da Era dos Ventos e da Vallontano, 
e como importador Ariel Kogan.
 “A proposta é um vinho descomplicado, focado na fruta, fácil de beber e feito com uvas de pequenos agricultores da Serra gaúcha”, explica Gabriela. as variedades, 
todas viníferas, são mantidas em segredo porque, explica a sommelière, a proposta é absorver a produção dos pequenos vinhateiros e não gerar uma demanda por 
variedades específicas. A opção pelo bag-in-box é para incentivar o consumo dos vinhos do dia a dia e pela sua sustentabilidade. Os vinhos de combate vêm em embalagens 
de três litros, nas opções branco, rosé e tinto, e custam R$ 240 cada um.
 Surgido na década de 1960, e aperfeiçoado ao longo dos anos, o bag-in-box é formado por uma caixa de papelão e, plástica, que vai murchando coma saí dado 
vinho, impedindo a entrada de oxigênio, que poderia oxidar a bebida. A Austrália é o país que melhor aceitou o bag-in-box. Uma das explicações está na qualidade do 
vinho envasado por lá, o que nem sempre acontece nas versões brasileiras. Este, aliás, é um conceito que o projeto de Gabriela e equipe quer mudar.
 No Brasil, há preconceito com a embalagem, por mais que a sua venda tenha aumentado na quarentena – segundo a consultoria Ideal, o bag-in-box cresceu 10% no 
Brasil, chegando a 2,2 milhões de litros em 2020. Esse tipo de embalagem envasado com vinho fino brasileiro cresceu 30% e 21% com importados. Caiu o consumo apenas 
dos elaborados com vinho de mesa, aqueles feitos com uvas não viníferas.
 Um exemplo é a brasileira Fabenne, que cresceu 315% em vendas no ano passado. “Nossa aposta é no consumo do dia adia, num preço compatível que traga a 
população mais jovem ao vinho”, afirma Adriano Santucci, que junto com dois sócios lançou o projeto em 2017.
 São seis vinhos em embalagens de 3 litros, que custam R$99 e, no caso da seleção especial, R$ 129, para o consumidor. A Fabenne tem uma parceria coma cooperativa 
São João, em Farroupilha (RS). Os três sócios definem o vinho junto com a cooperativa. A bebida é elaborada e envasada no Sul e vendida pelo site www.fabenne.com... 
Leia a reportagem completa em: https://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,um-vinho-de-combate-em-bag-in-box,70003782913
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“DESTRUIÇÃO NO VALE DO AHR”  - JANCIS ROBINSON
JR – 23/07/2021

 
 Michael Schmidt, que também apresentou a terceira parte de sua pesquisa dos Mosels de 2020, relata o centro da região alemã mais afetada pelas terríveis enchentes 
da semana passada. Os detalhes de uma maneira fácil de doar imediatamente para aqueles cujas vidas e vinícolas foram devastadas estão no final deste relatório. 
 Toda a região de Ahr foi atingida por um dilúvio inimaginável de chuva, que levou a um aumento repentino de massas de água que varreram o vale no meio da noite, 
devastando tudo o que estava em seu caminho.
 Todas as pontes do vale foram destruídas, estradas inundadas e danificadas, muitas aldeias foram destruídas e algumas ainda estão isoladas. Casas foram demolidas, 
carros empilhados ou arrastados rio abaixo. Pior de tudo, muitas vidas foram perdidas, com o número agora ultrapassando 150 e muitas pessoas ainda desaparecidas.
 À medida que carros destroçados são retirados do rio ou lagoas que se transformaram em lagos, mais corpos daqueles que ficaram tragicamente presos em seus 
veículos estão sendo encontrados. Os serviços de emergência estão em ponto de ruptura; o exército avançou; as sirenes funcionam 24 horas por dia; e muitos helicópteros 
estão em vôo contínuo para retirar pessoas de situações perigosas e trazer suprimentos, já que a maioria das estradas de acesso está bloqueada. A maioria de vocês deve 
ter visto relatos deste desastre.
 Quando minha esposa e eu viemos para Ahrweiler em 2009, nos mudamos para uma das regiões mais bonitas do mundo. Para centenas, provavelmente milhares 
de pessoas na área, ele se transformou em um pesadelo vivo. Muitas empresas, grandes ou pequenas, e muitas delas dependentes do turismo, lutaram bravamente contra 
a pandemia, na esperança de que a crise chegasse ao fim. Nas últimas semanas, parecia que a luz apareceu no fim do túnel.
 As enchentes extinguiram qualquer resquício de esperança. Muitas existências foram destruídas. O negócio do Vale Ahr é vinho, e eu consegui falar com um agricultor 
amigo meu, cuja propriedade fica a cerca de 500 m de nossa casa na cidade de Ahrweiler. Ele tem tido mais sorte do que alguns, pois suas garrafas e barris ainda estão 
flutuando em sua adega. Se o vinho foi contaminado ou não, ele ainda não conseguiu estabelecer. Uma de suas vans de entrega e um trator Caterpillar nos vinhedos, 
comprado no ano passado por € 120.000, foram levados pelas ondas.
 Muitos colegas no vale se saíram muito pior. Disseram-me que Meyer-Näkel perdeu tudo: garrafas, barris, equipamentos para adegas, carros, máquinas. Ainda não 
se sabe até que ponto as fundações reais da vinícola foram danificadas. Outro produtor menor, mas conhecido, nas proximidades, está enfrentando a ruína absoluta, pois 
não tinha seguro para um caso como este. Só posso supor que o caso deles não é isolado.
 Ao mesmo tempo, meu amigo me contou sobre o que chamou de uma quantidade inacreditável de apoio oferecido por vinicultores de todo o país. Vários fundos já 
foram estabelecidos para doações, mas a dura realidade é que nem todos serão salvos. Quase todas as propriedades vinícolas, ou o que resta delas, estão localizadas mais 
ou menos nas imediações do rio. Em meados do século XIX, os produtores de Ahr enfrentaram sua maior crise existencial, que levou à fundação da primeira cooperativa 
vinícola da Alemanha, garantindo a sobrevivência da indústria. Será necessário um esforço ainda maior de solidariedade para fazer tudo de novo.
 Adicionado mais tarde, fui falar com Marc Adeneuer, presidente do capítulo Ahr do VDP, cuja propriedade fica bem perto de mim e que é o tipo de rocha cujo ombro 
é muito procurado para chorar no momento. Ele me deu uma visão geral do que está acontecendo em outras aldeias, chegando lá de jipe pelos vinhedos.
 Ele me disse que nosso banco local criou um fundo, começando com € 500.000 do capital do banco. Ele poderá me fornecer os detalhes oficiais da conta amanhã. 
Ele é um homem forte, mas tinha lágrimas nos olhos quando soube que JancisRobinson.com está disposto a fazer um apelo à comunidade internacional do vinho.
 Estou feliz que você conheça Wise.com. Eu teria dito que eles são tão seguros quanto casas, mas terei que mudar essa frase para mais seguro do que casas.
 Recebi uma breve resposta deles e eles entrarão em contato comigo amanhã.
 Com sorte, seremos capazes, em um ou dois dias, de fornecer à comunidade vinícola internacional os detalhes da conta e transferência de quaisquer doações que 
eles estejam dispostos a fazer. Será um fundo distribuído entre todos os produtores, grandes e pequenos. Para manter tudo sob controle e totalmente claro em termos de 
alocações, Marc Adeneuer não deseja fazer isso sozinho e quer ter uma equipe de três ou quatro pessoas para discutir e implementar as alocações. Ele me pediu para fazer 
parte dessa equipe.
 Enquanto estive lá, pude ver muitos ajudantes vindos de vinícolas de Nahe, Pfalz, Rheinhessen etc. A água era bombeada por meio de mangueiras que Emrich 
Schönleber costumava usar para bombear seu Grosse Gewächse. Talvez eles tenham mineralidade extra no próximo ano?
 Em toda essa bagunça, eles têm que pensar na próxima colheita. A colheita terá que ser processada em outro lugar. Nenhuma propriedade Ahr estará pronta a tempo 
para fazer isso... Leia a reportagem completa em: https://www.jancisrobinson.com/articles/destruction-ahr-valley
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“A UVA ESPANHOLA ALBARIÑO GANHA TERRENO NOS VINHOS BRANCOS DO CHILE”  - MARCEL MIWA
NEOFEED – 25/07/2021

 
 O Alba de Andes 2019 é o primeiro vinho do Chile com a casta “Albariño”. Outras vinícolas de prestígio como a Viña Montes e Garcés Silva também terão linhas com 
a uva da Galícia, que está avançando na América do Sul
Gonzalo Guzmán era enólogo-chefe da Viña El Principal desde 2004 e tinha situação confortável produzindo um dos mais premiados tintos chilenos, com base na Cabernet 
Sauvignon, da porção andina do vale do Maipo, em Pirque.
 Durante a pandemia, o enólogo decidiu partir em voo solo e criou sua própria marca, a G2. No acordo de rescisão com a vinícola onde trabalhava incluiu o 
arrendamento de algumas parcelas do vinhedo de El Principal, não por acaso onde havia plantado, em 2008, a variedade branca da Galícia, a Albariño.
 “Havia trabalhado na Espanha no começo dos anos 2000 e fiquei encantado com algumas variedades locais, como as brancas Verdejo e Albariño e as tintas Mencía 
e Graciano”, diz Gonzalo Guzmán, ao NeoFeed. “Os proprietários de El Principal disseram que apenas havia espaço para um branco no portfólio e escolhemos a Verdejo.”
 Assim a parcela de vinhedo com cerca de um hectare de Albariño pôde ser arrendada para seu projeto pessoal. Porém, como em muitas etapas da produção do 
vinho, a história parece correr em câmera lenta. O Chile, por ser um país livre de diversas pragas agrícolas, tem regras bastante restritivas para o cultivo de novas espécies 
vegetais.
 Ao assumir o risco da importação das mudas de Albariño, Gonzalo teve que manter as videiras em quarentena por cerca de dois anos, em uma área isolada, sob 
supervisão do departamento de agricultura do país andino e sem poder propagar as mudas. Após este período, foi autorizado a cultivar a variedade. Foram mais cinco anos 
para ter uma produção estável e começar os testes de vinificação.
 A partir de 2015, o enólogo engarrafou pequenos lotes de vinhos, com fermentações espontâneas, com diferentes prensas e até um lote macerado com as cascas (no 
estilo dos ditos vinhos laranja). Foram produzidos apenas algumas centenas garrafas de cada experimento.
 “Alguns restaurantes e lojas compraram os lotes e o feedback dos sommeliers era bastante positivo. Além de amortizar os custos de produção, tive um sinal que estava 
no caminho certo”, afirma o enólogo.
O Alba de Andes 2019 - Assim, em abril deste ano, nasceu e foi batizado o estilo definitivo do primeiro Albariño chileno: o Alba de Andes 2019. Seu preço, convertido 
para reais, é na casa dos R$ 90. Mas quando for importado ao Brasil, incluído os impostos, deve custar o dobro.
“Como estou perto dos Andes, em uma zona de tintos, vinifiquei a Albariño, buscando uma expressão mais próxima de um tinto, com boa estrutura, criado por 16 meses 
em contato com as leveduras e capaz de evoluir por anos na garrafa.”
 Claro que também há algo de estratégia no estilo do vinho, pois, neste ano, Gonzalo Guzmán plantou mais Albariño, mas no sul do país, em um clima mais frio e 
muito próximo do mar, com maior umidade. “Ali terei condições de produzir outro estilo de Albariño, mais fresco e aromático, como em Rías Baixas, na Espanha, minha 
referência.”
 Como qualquer tendência que para se consolidar depende de uma massa crítica, a Albariño parece bem amparada. No Chile, a poderosa Viña Montes, a pioneira a 
exportar e apresentar ao mundo vinhos chilenos em uma categoria elevada de preço e qualidade, está cultivando a variedade desde 2018.
 Aurelio Montes, fundador da vinícola e atual presidente do Wines of Chile (associação para promoção dos vinhos chilenos no exterior) escolheu a Albariño (a mesma 
Alvarinho portuguesa) como uma das cinco variedades a ser cultivada em seu jovem vinhedo, em Chiloé, em meio aos fiordes da patagônia chilena.
 Outro caso chileno é da vinícola Garcés Silva, mais conhecida por sua linha Amayna. Um dos líderes no vale de Leyda, na costa chilena, plantou a Albariño nas 
ladeiras de solo granítico e de cerca de 11 quilômetros do mar. As videiras devem entrar em produção em 2022.
Ainda na América do Sul, o Uruguai, por ser o destino de muitos imigrantes galegos, a Albariño apresenta um cenário mais consolidado. A Bodega Bouza foi a primeira a 
colocar no mercado local um varietal de Albariño, em 2004. Hoje, a gigante Garzón também se notabiliza pelo trabalho com a casta, que vinifica desde 2015, assim como 
a Bodega Mataojo, da família do empresário brasileiro Benjamin Steinbruch... Leia a reportagem completa em: https://neofeed.com.br/insiders/a-uva-espanhola-
albarino-ganha-terreno-nos-vinhos-brancos-do-chile/
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DATAS DO ROTEIRO SERÃO DETERMININADAS ASSIM QUE AS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS 
MELHORAREM - 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.

ROTEIROS COMPLEMENTARES E OPCIONAIS PELA COSTA AMALFITANA E NÁPOLES EM 2021.
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

SHOWROOM DE VINHOS ARGENTINOS EM BH
 Por meio do Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina (MRECIC) e Wines of Argentina (WofA) chegam 
ao país uma centena de rótulos inéditos de mais de 20 adegas argentinas.
 Supermercadistas, distribuidores, importadores e empresários do ramo de restaurantes poderão participar de um Showroom sem precedentes em diferentes 
pontos estratégicos do Brasil como Belo Horizonte, Santa Catarina e Bahia. 
 No caso da capital mineira, o Consulado Geral da República Argentina em Belo Horizonte fará um showroom com 85 rótulos de 19 vinícolas argentinas 
que funcionará entre os dias 6 e 29 de julho em suas instalações.
 Os convidados poderão participar de degustações exclusivas a cargo de um sommelier que fará um tour pelos vinhos argentinos elaborados especialmente 
para cada paladar. Por sua vez, os participantes poderão manter reuniões virtuais com as vinícolas argentinas. A partir desta iniciativa promovida pelo MRECIC 
em conjunto com WofA amplas oportunidades de negócios para as adegas no Estado de Minas Gerais surgirão, permitindo descobrir rótulos, todavia não 
comercializados na região. Minas Gerais, o Estado com a segunda maior população e um campo fértil para continuar consolidando a presença do vinho 
argentino.
 Os interessados em participar deverão direcionar um e-mail para: comercial_cbelo@mrecic.gov.ar  I Tel: (31) 3047-5490.

MUITAS VEZES IGNORADOS, OS TERROIRS ARENOSOS DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE TEM UMA IMPORTÂNCIA INESPERADA
 Em livro a ser publicado no outono, Georges Truc, especialista em terroirs do Rhône, reabilita as areias e elogia a degustação geo-sensorial para entender 
tudo o que elas trazem aos vinhos.
La RVF: Em novembro de 2021, você publicou um livro sobre a geologia de Châteauneuf-du-Pape *. Pelos seus cálculos, as areias representam 30% das terras 
ali. É muito mais do que o comumente anunciado. Como explicar essa diferença?
Georges Truc: Quando falamos de Châteauneuf-du-Pape, pensamos no grande terraço aluvial de seixos rolados, fotografado milhões de vezes, que se projeta 
nas encostas dos relevos a 120 metros de altitude, bem como nos terraços mais recentes localizado ao norte e ao sul da denominação. Esta imagem de Epinal 
é tão arraigada que obscurece todas as outras projeções mentais. No entanto, as áreas arenosas são muito mais numerosas do que geralmente se conta, mas, 
nas encostas, estas areias foram cobertas pelos seixos do antigo terraço que tombaram pelo efeito da erosão para constituir um pavimento. Basta riscar vinte 
centímetros para encontrar, sob a maquiagem dos seixos, essas areias argilosas do Mioceno. Em conversa com os viticultores, podemos dizer que este substrato 
arenoso é muito comum em Châteauneuf. Daí os efeitos do requinte nos vinhos que podem surpreender e que a degustação geo-sensorial permite revelar.

(* Châteauneuf-du-Pape, história geológica e nascimento de terroirs, Georges Truc, editado pelo sindicato dos viticultores de Châteauneuf, novembro de 2021).

Como você chegou a essa descoberta? GT - Sempre descobri, ao folhear a literatura sobre Châteauneuf-du-Pape, que existem muitos clichês, até mesmo 
erros, sobre a natureza dos solos. É também um acúmulo de observações, fossas cavadas, discussões com os viticultores e degustações direcionadas que me 
permitiram verificar esta pluralidade de terroirs. As diferenças são incríveis quando se trata da sensação na boca. Por exemplo, todos os viticultores que se 
encontram na areia entregam um vinho cuja estrutura arenosa é reconhecível, em particular com a Grenache, porque esta casta é a pedra de toque para a 
degustação geo-sensorial no sul. Mas com montagem, essa leitura nem sempre é fácil. Em 2019, na Universidade dos Grandes Vinhos (UGV), criamos com 
Jean-Michel Deiss as condições para uma degustação de laboratório geo-sensorial aplicada a vinhos tintos do vale do Rhône, comparando castas de uva única 
e monoterroirs não tratados de na cuba ou em garrafas: durante o primeiro workshop, 75% dos provadores fizeram as combinações certas de vinho / terroir. 
Para o último workshop, tivemos que provar (sempre às cegas) em comparação com um Château Rayas (nas areias) e um domínio de Beaurenard (sobre seixos 
rolados), 98% dos provadores encontraram o link certo.

VINHO E CULTURA
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Você é o referencial do Rhône para a degustação geo-sensorial organizada por Jean-Michel Deiss. Como você avalia isso? GT - A degustação geo-
sensorial requer algum aprendizado. Diversos motivos justificam essa abordagem. Na verdade, os métodos usuais de degustação de um vinho incluem um certo 
número de “regras” cuja aplicação deve ser qualificada. No caso da degustação geo-sensorial, um privilégio incontornável é concedido ao “toque da boca” e 
não ao olfato que vai, seja qual for o caso, encontrar o seu lugar, mas em modo “retro-olfativo”. Este toque de boca, conseguido sem arejar o vinho (os caroços) 
envolve uma mastigação que combina a saliva com o vinho e promove a revelação de todos os seus componentes: a qualidade dos taninos, a densidade 
e a intensidade da substância; “Energia”, uma sensação comovente, muitas vezes esquecida, pois caracteriza grandes vinhos perfeitamente equilibrados e 
carregados de mensagens. E por último a mineralidade, que não deve ser confundida com acidez. Esta prática abre as portas à percepção da imagem dos 
locais onde se situa a vinha que produziu o vinho assim degustado ...Leia mais em: https://www.larvf.com/souvent-ignores-les-terroirs-sableux-de-
chateauneuf-du-pape-possedent-une-importance-inattendue,4762458.asp (Fonte – Revue du Vin de France - Idelette Fritsch - 23/07/2021).

ONDE E QUANDO FOI INVENTADO O VINHO ROSÉ?
 Mesmo que o lapso de tempo seja inesperado, nada menos que 36 séculos separam historicamente as primeiras referências escritas à palavra “vinho” 
da expressão “vinho rosé!
 O povo provençal não inventou tudo ... Desde a Idade Média começamos a falar desta cor que dominará o nosso mercado muito mais tarde no século 
XXI. As Antiguidades foram mesmo, indiretamente, as primeiras a explorá-lo.
Na verdade, foi a partir do século vinte e três A.C. que o obscuro soberano sumério Ouru-Ga-Gina, rei de Lagash, fez um escriba escrever a palavra qualificando 
nosso tema favorito (“[Eu] mandei construir uma adega para receber todo o vinho da montanha que é enviado para mim em grandes potes”).
 No entanto, foi somente no ano de 1300 que dois estudiosos, o dominicano Jofroi de Waterford (provavelmente irlandês) e o valão Servais Copale, 
registraram no papel, em francês antigo, a primeira menção próxima à expressão “vinho. Rosé”: “Se tornará rosset e avera color et rose”, escrevem, traduzindo 
o capítulo de um manuscrito latino medieval, o Secretum secretorum (capítulo LIX: “De la diversiteiz du vin selonc sa color”) (1).
 Para ser mais preciso, a improvável dupla discute a evolução ao longo do tempo dos vinhos feitos de uvas tintas (na época, os tradutores clericais não 
hesitavam em acrescentar suas próprias reflexões…)
 Mesmo antes do alvorecer do Renascimento, os estudiosos, em sua maioria homens da Igreja, começaram a se preocupar tanto com o gosto quanto 
com a cor da bebida mais importante da sociedade ocidental. Durante os longos séculos da Idade Média, os viticultores misturaram alegremente todas as 
castas, brancas ou tintas: na maioria das vezes obtinham variantes de vinhos límpidos, servidos nas aldeias ou à mesa dos poderosos. A Igreja procurava 
reservar os sucos mais escuros para a liturgia, em nome do sagrado princípio da transubstanciação (o vinho apresentado aos fiéis deve ter, se possível, a cor 
rubi do sangue, derramado por Cristo); até o século 13, a cristandade de fato compartilhou as duas espécies, pão e vinho. Mas, ao sair das cubas, a cor não é 
garantida: o padrão em última análise corresponde a este vinho tinto límpido que se assemelha aos nossos “novos vinhos” contemporâneos e que os ancestrais 
dos poderosos mercadores de Bordeaux então apropriadamente chamaram de “clarete”.
 A paisagem muda quando um sábio comerciante inventa (ou melhor, reinventa, como veremos adiante) uma cor mais estável, mais profunda, que é o 
ancestral do vinho tinto de hoje: é o “novo clarete francês”, formalizado em Ho-Bryan (Haut-Brion) por um certo Arnaud de Pontac. Esses grands crus tintos estão 
se tornando um novo padrão de qualidade, enquanto os vinhos “claros” destinados ao consumo popular persistem em todo o país. Em Anjou, na Île-de-France, 
em Jura, no sul do Rhône (em particular, em Tavel), em Gaillac, em Mosela, produzimos vinhos “claretes”, vinhos cinzentos, “olhos-de -perdiz”, cerdon, gris de 
gris, etc. Todos os antecessores do rosé.
Das colinas do Sena às costas da Provence - Atribui-se à grande vinha Argenteuil (nordeste de Paris) a invenção da expressão através dos sucos rosáceos 
então obtidos pela mistura das castas Miller, Meslier e Morillon (2). Ao mesmo tempo, o gramático César-François Richelet introduziu a expressão em um dos 
primeiros dicionários de língua francesa, Dictionnaire françois, contendo palavras e coisas (1680)... Leia mais em: https://www.larvf.com/ou-et-quand-a-
ete-invente-le-vin-rose,4756359.asp (Fonte – Revue du Vin de France – Bruno Batisse – 12/07/2021).
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