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SÃO PAULORIO DE JANEIRO

ABS-RIO-fLAMENGO
INTRODUÇÃO AO MUNDO DO VINHO 
PARA JOVENS

31/10/2019 - 19:15

a aBs-Rio está lançando um curso 
introdutório planejado especialmente 
para jovens adultos, na faixa etária de 18 
anos completos até 28 anos, interessados 
em ingressar no mundo do vinho. seja 
pelo prazer de conhecer a história e os 
sabores da bebida, ou pelo interesse em 
investir profissionalmente neste segmento, 
o novo curso é o primeiro passo para que 
este público possa receber conhecimentos 
básicos e se ambientar com essa cultura 
tão encantadora.

Valor: R$510,00 Pode ser parcelado no 
cartão de crédito, em até 3 x R$ 170,00. 
PRÉ-REQUISITO: comprovar idade na 
faixa de 18 anos completos até 28 anos.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

ABS-SP
SUPERTOSCANOS NA ABS-SP

30/10/2019 - 20:00

a expressão “supertoscanos” nasceu 
no início da década de 1970, para 
identificar uma nova geração de 
vinhos que tinham em comum o fato 
de usarem uvas não autóctones da 
região, como Cabernet sauvignon e 
Cabernet Franc, barricas, em geral 
novas, francesas, e por se inspirarem 
mais nos vinhos de Bordeaux do que 
nos tradicionais rótulos toscanos.

Valor Individual: R$ 85,00 (associados) 
e R$75,00 (associados participantes) 
Inscrição: (11)3814-7853 / abs-sp@
abs-sp.com.br

SBAV-SP
VINHOS PARA ENCANTAR NO 
VERÃO

12/11/2019 - 20:00

a sBaV-sP, em parceria com a 
WineMania, traz seu responsável 
pela curadoria de vinhos, alexandre 
Franco, para conduzir uma degustação 
de 8 vinhos para o verão brasileiro.

Valor Individual: R$ 50,00 (associados) 
e R$ 100,00 (não associado)
Inscrição: (11)3814-7905 / vinho@sabv-
sp.com.br

ABS-RIO-BARRA
CURSO DE VINHO E SUA DEGUSTAÇÃO

07/11/2019 - 19:15

Uma ótima notícia para quem deseja 
adquirir mais conhecimentos sobre o 
vinho! a aBs-Rio está abrindo mais 
uma turma do Curso de Vinho e sua 
degustação, no Flamengo, ainda este 
ano. as aulas começarão em novembro, 
e você já pode fazer sua reserva.

Valor: R$ 1.315,00 (R$ R$ 1.290,00 do 
curso + R$ 25,00 Taxa de inscrição). 
Pode parcelar em até 3x no cartão.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / 2285-0497 / abs@abs-rio.com.br

ABS-RIO-fLAMENGO
TOUR DE fRANCE: ALÉM DE BORDEAUX 
E BORGONHA

05/11/2019 - 19:30

a França sofreu, desde 2016, uma 
mudança na sua divisão administrativa. 
Houve mudança nas regiões, nas capitais 
regionais e na administração local. alguns 
vinhedos até estão dentro de novas 
regiões administrativas – embora sejam 
mais antigos que a própria França –, mas 
continuam produzindo vinhos com igual 
excelência, com a mesma diversidade e 
qualidade, porém cheios de novidades. 
Bordeaux e Borgonha são as regiões 
produtoras mais conhecidas, mas há 
também várias outras regiões vinícolas e 
uma infinidade de aoPs fora desse eixo.

Preço por módulo: será divulgado em 
breve.
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br

ABS-RIO-fLAMENGO
PALESTRA VINHOS DO LOIRE

30/10/2019 - 19:30

Venha conhecer os vinhos do Jardim da 
França, o Vale do Loire! Lindos castelos, 
vilarejos encantadores e colinas às margens 
do maior rio francês formam os cartões 
postais do Vale do Loire, considerado 
patrimônio mundial pela UnesCo, desde 
2000, com a denominação de “paisagem 
cultural”.

Valor: R$220,00 (associados) e R$286,00 
(não associados)
Informações e Inscrição: (21) 2265-
2157 / (21) 2285-0497 / abs@abs-rio.
com.br
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segundo encontro da temporada de 2019 dos nossos ConViViUM com uma ótima oportunidade para aproveitar e rever novos e antigos 
amigos e compartilhar uma taça de vinho e uma boa conversa na Casa de JanTaR, capitaneado pela Chef Maria Paula.

o cardápio do Jantar Convivium foi cuidadosamente elaborado:
PeTisCos: Barriga de porco assada e goiabada picante i Queijo Canastra e melado i Terrina de paté de aves i Cogumelos frescos 
confitados i Pão caseiro de sementes i Torradinhas com azeite.
enTRada: Vichyssoise (creme de batata e alho poró).
PRinCiPaL: Bacalhau à Brás i arroz de pato com laranja e linguiça defumada.
soBReMesa: Mousse de vinho do Porto com amêndoa torradas. 
Bebidas e serviço inclusos: Água Mineral com ou sem Gás, e Café (uma unidade por participante).

Valor individual: R$ 120,00 / serviço será cobrado à parte.

TRaGa seU VinHo CoM o TeMa de “VinHos de PoRTUGaL” PaRa CoMPaRTiLHaR CoM os aMiGos. Valor Mínimo sugerido do 
Vinho individual por Pessoa: R$ 70,00/garrafa.

Local: Casa de Jantar - Rua Jornalista djalma andrade, 1484 – Belvedere – BH/MG.
inscrições com Márcio oliveira – Cel. (31) 98839-3341 ou pelo e-mail: molivierbh@gmail.com 

CONVIVIUM CASA DE JANTAR
01 de novembro de 2019 – 6ª.feira – 20:00 hs – BH

BELO HORIzONTE
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ENCONTRO DE INfORMAÇÃO BÁSICA DE VINHOS
06 DE NOVEMBRO DE 2019 - 20:00

 Uma verdadeira viagem enogastronômica e histórica, conduzida pelos aromas e sabores 
do vinho, onde o roteiro tem início e não tem ponto para terminar! descomplicando o tema, o 
encontro desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do 
vinho. num único encontro você terá informações sobre a história do vinho, os principais países 
produtores e as uvas mais emblemáticas. aprenda a degustar corretamente o vinho, descrevê-lo, 
armazená-lo, escolher a taça correta e a interpretar rótulos de forma simples e descomplicada. 
Você fará um passeio pelos países produtores mais importantes, as características de cada 
variedade de uva, tipos de taças, as rolhas, temperatura ideal de armazenamento e consumo, 
decifrando os diferentes rótulos, introdução à harmonização.

Assuntos desenvolvidos: 
História do Vinho, Principais Castas Viníferas e Uvas, o Vinho e sua elaboração, Tipos de Vinhos 
(brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados). o enólogo, o sommelier e o enófilo. análise 
sensorial do Vinho: avaliação Visual, avaliação olfativa, avaliação Gustativa, avaliação Global. 
Técnicas e Tipos de degustações. Guarda e serviço do Vinho. acessórios do Vinho. Formação 
de adegas. Harmonizações de Vinho e Comida. Principais Regiões Produtoras. degustações 
orientadas. Críticos, Guias, Revistas de Vinhos e notas de Críticos. Ficha de avaliação

SOMENTE 10 VAGAS.
Reservas pelo Telefone: 98839-3341 (Márcio oliveira).
Valor Individual: R$ 240,00
Local: Rua expedicionário alício, n.º 479 – Bairro Mangabeiras 

o Participante do Curso recebe a apostila “aBC da deGUsTação de VinHos” e degusta no 
mínimo 8 vinhos diferentes.

datas e programas passíveis de alteração.
os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos.
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ALVARINHO SOALHEIRO 2017 – MONÇÃO E MELGAÇO – PORTUGAL
 
 a Quinta de soalheiro, localizada em Melgaço (o ponto mais norte de Portugal), está protegida por um conjunto 
de serras que criam as condições de pluviosidade, temperatura e horas de sol necessárias à melhor maturação das 
uvas da casta alvarinho. o microclima muito particular desta região aliado a uma excelente exposição solar levaram 
a que João antónio Cerdeira plantasse, em 1974, a primeira vinha continua de alvarinho e criasse, em 1982, a 
primeira marca de alvarinho de Melgaço – soalheiro. Trata-se de um dos melhores alvarinhos produzidos em Portugal

Notas de Degustação: amarelo bem claro, com aromas intensos cítricos e minerais. Paladar elegante e mineral, 
com excelente equilíbrio entre o corpo e a acidez, num conjunto harmonioso, muito gostoso.

Estimativa de Guarda: está pronto, mas ainda aguenta mais 3 anos. 

Notas de Harmonização: o perfil seco e a estrutura elegante do soalheiro permite que seja bebido como aperitivo 
ou a acompanhar mariscos e pratos de peixe ou de carne de aves.

Serviço: servir entre 08 a 10ºC.

Em BH: MISTRAL - Rua Cláudio Manoel, 723 - Savassi - BH. Tel.: (31) 3115-2100.

 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. os vinhos geralmente são provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.

VINHO DA SEMANA
POR MÁRCIO OLIVEIRA



7vinotícias

ART.TERRA AMPHORA 2017 – HERDADE SÃO MIGUEL - VINHO REGIONAL ALENTEJANO – PORTUGAL
 
 adquirida por alexandre Relvas em 1997, a Herdade está situada na região de Redondo e possui cerca de 175 
ha de área total, dos quais 35 ha são de vinha plantada em solos franco-argilosos, derivados de xisto. Possui ainda 97 
ha de sobreiros, plantados entre 1998 e 1999. Tinto composto de aragonês, Moreto e Trincadeira, elaborado com a 
mínima intervenção e inspirado nos métodos ancestrais de vinificação em ânforas de barro, muito comum no passado 
do alentejo, estagia por 3 meses em pequenas ânforas com suas próprias borras.

Notas de Degustação: Tinto rubi vivo, com nariz de notas florais, terrosas, e ervas que aportam complexidade ao 
vinho. Paladar suculento, com muita fruta escura e vermelha fresca (cereja e ameixas), taninos cheios de textura e 
vibrante acidez. apesar de ser fácil de beber, tem muita potência e a persistência de um grande vinho.

Estimativa de Guarda: está pronto, com taninos vivos, ainda aguenta mais 5 anos.

Notas de Harmonização: acompanha muito bem comida mediterrânea em geral, queijos de cura media e enchidos.

Serviço: servir entre 15 e 17ºC.

Importado pela CANTU - Em BH a CANTU é representada por Ana Paula Diniz – Supervisora da Cantu 
Importadora I Tel.: (31) 98876-0694.
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 “Beber um vinho Buçaco é como viajar no tempo ... Todos os
amantes do vinho devem ter essa oportunidade pelo menos uma vez na vida.”

 Buçaco é uma vinícola mística pertencente ao Palace Hotel do Buçaco e criada pelo visionário proprietário original alexandre de almeida. Resplandecente em sua 
arquitetura decorativa manuelina-gótica, foi desenhado pelo cenógrafo Luigi Manini que se inspirou em obras como a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. este 
lendário palácio foi construído para o último rei de Portugal em 1885, convertido em um hotel de luxo em 1917 e hoje é um dos hotéis mais bonitos e históricos do mundo.
 este impressionante hotel possui 60 quartos e várias suítes, e está cercado por várias trilhas para caminhadas na floresta. Parece misterioso quando chove à noite e a 
propriedade pode ficar em branco na neve no inverno. o restaurante é o lar de uma adega onde há cerca de 200mil garrafas estocadas, entre brancos e tintos, feitos com 
as uvas das regiões do dão e da Bairrada, razão pela qual o vinho não recebe a denominação de nenhuma das duas regiões.
 alexandre imaginou o hotel como “uma catedral de vinho” para mostrar a região, usando uvas provenientes das próprias vinhas do hotel, bem como produtores locais 
no dão e da Bairrada, e começou a engarrafar os exclusivos vinhos Buçaco de classe mundial, como se fossem vinhos ao estilo de Bordeaux, “mis- en-bouteille-au-château”. 
 Um dos segredos do comércio de vinhos de Portugal foi durante muito tempo os vinhos da Bussaco. desde o início, alexandre de almeida (o proprietário do hotel, e 
cujo neto alexandre agora administra a cadeia de hotéis familiares) queria oferecer comida e bebida local, e então o hotel começou a fazer seus próprios vinhos, criando os 
rótulos atuais em 1920 (são iguais todos os anos: a safra é indicada por meio de um pequeno adesivo branco). os vinhos tintos e brancos, sempre são uma mistura de dão 
e Bairrada, com reputação de grande longevidade. a adega do Palácio do Bussaco abriga dezenas delas dos anos 1950, 1960, 1970 e 1980 que ainda podem ser bebidos 
em belo estado. 
 o interessante dos rótulos do Buçaco é que eles ostentam a palavra “Reservado”, que diga-se de passagem, não tem nada, mas nada mesmo, a ver com os “reservados 
chilenos”. os vinhos do Buçaco são vinhos diferenciados, de alta qualidade e elegância, de grande longevidade e persistência em boca. são vinhos gastronômicos e 
acompanham muito bem a cozinha portuguesa.
 a grafia original era Buçaco, mas como o Hotel é visitado por vários turistas de países cujo idioma não tem como base o Latim e, também, devido à dificuldade que 
estes turistas têm de pronunciar o cedilha, optou-se por utilizar, também, a forma Bussaco.
 Com um histórico de 9 décadas servido aos paladares reais, esses são alguns dos vinhos mais fabulosamente amadurecidos que mantêm sua vivacidade, e atingem 
uma complexidade única que somente a guarda por muito tempo pode transmitir.
 a Bairrada é a região conhecida por vinhos espumantes em Portugal e muitos dos seus vinhos são impressionantes, frescos e com excelente qualidade. as vinhas 
recebem a brisa fresca da noite e geralmente produzem vinhos de grande acidez. a região também abriga alguns dos vinhos tintos de maior longevidade em Portugal. a 
maioria dos tintos é feita com a uva local Baga. estes vinhos tradicionalmente envelhecem lindamente. 
 a Região do dão é muito tradicional e orgulha-se de ser o berço da premiada Touriga nacional, uma das castas mais emblemáticas de toda Portugal. Para se ter uma 
ideia da qualidade de seus vinhos, a Região é frequentemente chamada de “a Borgonha Portuguesa”. atualmente, 80% da produção se destina aos vinhos tintos e, desse 
total, no mínimo 22% são elaborados a partir da Touriga nacional, que é a mais célebre das suas produções nativas. atualmente o dão reassumiu a produção de vinhos de 
ponta, maravilhando os seus degustadores com sabores e aromas de Portugal.
 os vinhos do Buçaco até hoje são feitos de forma tradicional. desde o início, em 1917, este vinho foi concebido para ser uma mistura tradicional de duas regiões, dão 
e Bairrada. o vinho tinto é um corte de Baga e Touriga nacional, e o branco é um corte das uvas encruzado, Maria Gomes e Bical. 
 as uvas são fermentadas separadamente. o envelhecimento leva até 12 meses em barricas francesas de carvalho de 300Litros, 50% novos e 50% de barricas usadas  
(2ºano). o vinho é geralmente liberado 4 anos após o engarrafamento. ele é feito da mesma forma há 70 anos, como que querendo fazer-se sempre o mesmo vinho! a 
“forma tradicional”, usada desde o início da produção, implica no uso de lagares abertos, pisa a pé, uvas do dão e da Bairrada, sem mexer no vinho, ou mexendo o menos 
possível, e fazendo de uma forma mais natural possível. a vinícola produz apenas 10 mil garrafas (ou menos) por ano de cada vinho.
 a produção de vinho do Buçaco mudou um pouco em 2001, com a mudança de grandes cubas velhas para pequenos tonéis de carvalho novo para o branco. o vinho 
é melhor? É impressionante, mas levará tempo para avaliar se com este carvalho o vinho poderá envelhecer bem e de forma elegante. Percebe-se que é diferente, mas só 
o tempo dirá se a mudança foi acertada. 
 na semana passada tivemos a oportunidade de realizar uma degustação de algumas safras deste mítico vinho português, tanto brancos como tintos, acompanhados 

UMA DEGUSTAÇÃO DE BUÇACOS
POR MÁRCIO OLIVEIRA

ARTIGO
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por um menu degustação finamente preparado pelo restaurante Capitão Leitão, em Belo Horizonte. o impecável serviço dos vinhos foi feito por José Maria de Carvalho, um 
dos proprietários da casa e que representa a Mistral – importadora oficial destes vinhos para o Brasil.
 os vinhos bebidos foram:
Buçaco Branco Reservado 2001, Portugal - Cor amarela com leves reflexos amarelos. aroma tostado e rico, com nota de pêra, especiarias, pêssego branco, cítricos e 
mineralidade. Bastante denso com uma agradável especiaria para a fruta rica. Bela acidez e persistência em boca.

Buçaco Branco Reservado 2005, Portugal – o vinho mostrou cor amarela, com nariz mais contido e com nota de redução e mineralidade. o paladar mineral tem notas 
expressivas e um núcleo adorável de frutas cítricas cristalinas. Mostrou grande potencial.

Buçaco Branco Reservado 2007, Portugal - Muito intenso, picante e vívido, com frutas cítricas, nota de pêra, uma pitada de erva-doce e um pouco de carvalho intenso. 
Paladar jovem e intenso, com boa acidez, e que mostra precisar de guarda para se integrar.

Buçaco Tinto Reservado 2001, Portugal – Cor com levíssima evolução. aromas firmes e picantes, com couro, defumados e leve tostado. Muito estruturado e saboroso, 
com cereja escura viva e frutas de amora. Firme e denso. 

Buçaco Tinto Reservado 2002, Portugal – aromas com algumas notas de ervas, um pouco de tempero e notas de carne, terra molhada. Muito saboroso, com alguma 
especiaria e elegância. envelhecimento muito bom, num vinho muito bem integrado

Buçaco Tinto Reservado 2005, Portugal - Lembra um belo bordeaux maduro. no aroma percebe-se notas de couro, tabaco, madeira molhada, toque balsâmico. Paladar 
muito elegante, com um ótima acidez e taninos bem finos. 

Buçaco Tinto Reservado 2010, Portugal - elegante, doce e bem denso, com notas de menta, especiarias e ervas, além de um pouco de alcatrão. Muito elegante e doce, 
com frutas escuras atraentes, mas ao mesmo tempo mostrou um leve toque de remédio. 

Buçaco Tinto Reservado 2011, Portugal - docemente aromático, com caráter floral da Touriga nacional (mostrando violeta), cerejas finas com um pouco de carne e 
azeitona. adorável frescura e foco na fruta doce no paladar. Taninos macios e muito finos, envoltos em fruta doce. Harmonioso e com grande potencial de envelhecimento.
Para terminar degustamos um Porto niepoort 1963 Vintage Port, que estava sensacional, devidamente acompanhado de queijo da serra da estrela e marmelada. 
 em 2013, tive a oportunidade de provar um Branco de 1956, já com cor âmbar, que tinha excelente corpo, ainda cheio de vivacidade, bem seco. era, como os demais 
Bussacos, um vinho que com o arejamento foi ganhando vida, mostrando sutilezas inesperadas em camadas de aromas e sabores e confirmando a natureza evolutiva dos 
vinhos do Bussaco. são vinhos que requerem comida e paciência para esperar pela sua metamorfose e ir desfrutando das suas virtudes. os vinhos tintos do Bussaco lembram 
por sua elegância alguns Bordeaux maduros, verdadeiras jóias líquidas e que valem a pena serem provadas!!! 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

“COMO A MUDANÇA CLIMÁTICA ESTÁ 
IMPACTANDO OS VINHOS” - ERIC ASIMOV

THE NEw YORk TIMES - wINES - 24/10/2019 

 o vinho, que está entre os produtos agrícolas mais sensíveis e diferenciados, 
demonstra como as mudanças climáticas estão transformando tradições e 
práticas que podem ter séculos de idade. em todo o mundo vitivinícola, os 
produtores inteligentes contemplaram e experimentaram adaptações, não 
apenas nos verões mais quentes, mas também nos invernos mais quentes, 
nas secas e no tipo de eventos inesperados e às vezes violentos decorrentes 
das mudanças climáticas: tempestades de granizo, geadas de primavera, 
inundações e incêndios florestais, só para citar alguns.
 os agricultores estão na linha de frente e, em especial, os produtores 
de uvas observam profundas mudanças nos padrões climáticos desde os anos 
90. no curto prazo, algumas dessas mudanças realmente beneficiaram certas 
regiões.
 Regiões como a inglaterra, que historicamente não eram adequadas para 
a produção de vinhos finos, tiveram a oportunidade de ingressar no mundo 
global do vinho, transformando as economias locais no processo.
 em áreas como Borgonha, Barolo, Champagne e os vales do Mosel e do 
Reno na alemanha, onde grandes safras eram raras, as estações mais quentes 
tornaram muito mais fácil a produção de vinhos consistentemente excepcionais. 
essa corrida de prosperidade elevou os valores da terra (e os preços do vinho) 
e transformou os agricultores e enólogos em estrelas mundiais.
 Mesmo com tanto sucesso, o caráter desses vinhos evoluiu em parte 
por causa das mudanças climáticas - em alguns casos sutilmente, em outros 
profundamente.
 e mais interrupções estão chegando, muito mais rápido do que se 
esperava. os efeitos acelerados das mudanças climáticas estão forçando a 
indústria do vinho, especialmente aqueles que vêem o vinho como um produto 
agrícola e não como uma bebida industrial, a tomar medidas decisivas para 
combater ou se adaptar às mudanças...
  Leia a reportagem completa em: https://www.nytimes.com/
interactive/2019/10/14/dining/drinks/climate-change-wine.html

SELEÇÃO DE ARTIGOS

“PARA OS VINHOS DE MELHOR VALOR DA 
BORGONHA, OLHE PARA O SUL” - DAVE MCINTYRE

THE wASHINGTON POST – wINES -  25/10/2019

 Borgonha é a estrela do pinot noir e chardonnay. o coração da região é a Cote 
d’or, e os avaliadores da Borgonha adoram analisar os terroirs das duas sub-regiões 
da Cote d’or. a Cote de nuits, ao norte, inclui os vinhedos de Gevrey-Chambertin, 
Chambolle-Musigny, Vougeot e Vosne-Romanee. a Cote de Beaune começa ao norte 
da cidade de Beaune e se estende para o sul através de Pommard, Volnay, Meursault 
e as irmãs Montrachet, Puligny e Chassagne.
 a Cote d’or, ou “encosta dourada”, recebe o nome da luz do sol que banha 
as encostas voltadas para o leste durante a estação de crescimento da vinha, mas 
também pode se referir ao preço do vinho. até os vinhos da vila, com apenas os 
nomes dessas comunas em seus rótulos, têm um preço alto. Conhecendo a hierarquia 
estabelecida ao longo dos séculos, para vinhos de uma única vinícola com o status de 
premier cru ou grand cru, e os preços sobem de acordo.
 a Borgonha tem outros distritos, é claro. Chablis, ao norte, cutucando 
Champagne, é especialista em chardonnay. os preços variam de bastante razoável a 
elevado. no sul, o Macon fornece a muitos restaurantes franceses uma casta branca 
e deliciosa – Chardonnay, a preços confortáveis.
 e logo ao sul da Cote de Beaune está a “Terceira encosta” da Borgonha, a 
Cote Chalonnaise. as aldeias daqui - Rully, Givry, Mercurey, Montagny e Bouzeron 
são as principais - são camponeses em comparação com a realeza do norte. e, no 
entanto, eles oferecem ótimos vinhos por ótimos preços.
 “a Cote Chalonnaise é o melhor valor da Borgonha hoje”, diz o colunista da 
revista decanter steven spurrier. ele marcou uma sessão no Chalonnaise como a 
“Terceira encosta” da Borgonha, na Celebração internacional da Pinot noir deste 
ano, no Willamette Valley, no oregon. spurrier, que ajudou a colocar a Califórnia no 
mapa mundial dos vinhos, organizando a famosa degustação “Julgamento de Paris 
em 1976”, observou que os viticultores de Chalonnaise podem estar se beneficiando 
do clima quente, que está ajudando as uvas a amadurecer de maneira mais uniforme 
e confiável do que nas safras anteriores.....
 Leia a reportagem completa em: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/
food/for-burgundys-best-value-wines-look-south/2019/10/25/57021044-
f661-11e9-a285-882a8e386a96_story.html
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NOTíCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS

VOCÊ AINDA PODE ENCONTRAR A DELICIOSA BORGONHA E NÃO (MUITO) CARA
 Comunas pequenas e simples, Premiers e Grands Crus, como o Clos de Vougeot ... Borgonha ainda tem muitas pepitas, algumas das quais a preços 
baixos. Para os amantes que se desesperam por não poder comprar bons vinhos da Borgonha, a troca de vinhos é uma alternativa de escolha. desenvolvidos 
por artesanato secular ou por enólogos talentosos, eles fornecem acesso aos mais bonitos terroirs da Borgonha. Mais do que em qualquer outra região francesa, 
a Borgonha sempre foi uma vinha em que o comércio ocupou uma parte preponderante na comercialização de vinhos. as 300 casas comerciais listadas até 
o momento detêm cerca de 15% da vinha da Borgonha, todas as denominações combinadas, e hoje vendem cerca de 60% das garrafas produzidas pela 
Borgonha. 
 eles tiveram um papel importante no desenvolvimento da vinha da Borgonha e na distribuição de seus vinhos. eles realmente desempenharam um papel 
determinante para estabelecer a reputação excepcional que hoje é a da Borgonha no mundo. até o final dos anos 70, a grande maioria dos vinhos da Borgonha 
disponíveis na França e no exterior vinham das casas comerciais de Beaune e nuits-saint-Georges. a qualidade costumava ser díspar e algumas operações 
foram tristemente ilustradas em casos de fraude.
 a profissão recuperou sua reputação a partir dos anos 90, um período de renovação na Borgonha, que também coincidiu com o surgimento de ambiciosos 
comerciantes especializados em vinhos sofisticados. sua chegada ao lado de casas tradicionais é parcialmente explicada pelo aumento dos preços da terra, o 
que tornou as compras de uvas e mostos mais atraentes.
DE BEAUNE A NUITS - desde então, surgiu outra categoria de comerciantes, a de vinicultores que complementam com a compra de uvas sua gama de 
vinhos da propriedade. aqui, novamente, bloqueados em sua expansão pela dificuldade de adquirir videiras, eles encontraram no comércio uma maneira de 
diversificar.
 Para esta degustação, optamos por focar apenas os vinhos dos setores Côte de Beaune e Côte de nuits na safra disponível hoje em 2017. Muitas casas 
também possuem vinhedos, e para apreciar a qualidade dos vinhos de sua única atividade comercial, excluímos os vinhos das vinhas pertencentes a esses 
comerciantes. os vinhos aqui distinguidos, portanto, provêm apenas da compra de uvas, mostos ou, às vezes, vinhos acabados...Leia mais em: https://www.
larvf.com/on-peut-encore-trouver-des-bourgognes-delicieux-et-pas-trop-chers,4648195.asp (Fonte - Revue du Vin de France – Jean-emmanuel 
simond – 23/10/2019).

BORGONHA: UM ANO GENEROSO EM 2017, DEPOIS DE DUAS SAfRAS DE ESCASSEz
 Muito bom nível, 2017 não apresenta a homogeneidade de sobreviventes de 2015 ou 2016 na Borgonha. depois de dois anos de baixos volumes de 
produção, a Borgonha volta com generosidade. e como se quisesse comemorar, o 2017 é de um nível muito bom, mesmo nos setores sul menos conhecidos.
após vários anos de escassez, os borgonheses estavam esperando por colheitas em ascensão. 2017 tem sido generoso neste lado. Com exceção de Chablis 
e certas áreas dos Mâconnais, a vinha da Borgonha teve um ano tranquilo: primavera com músicas de verão e verão pontuado por alguns períodos quentes 
esculpiu uma safra antiga. a colheita ocorreu algumas vezes no final de agosto.
 Muito bom nível, 2017 não apresenta homogeneidade de sobreviventes de 2015 ou 2016. Mas estes vinhos expressivos e clássicos serão muito agradáveis   
desde a juventude. em Chablis, listamos ótimos vinhos, especialmente entre os Grands e Premiers Crus. os volumes são um pouco mais altos que no ano 
passado, mas permanecem baixos. não demora para encomendar.
TODAS AS DENOMINAÇõES ANALISADAS - na Côte de nuits, os rendimentos foram bastante expressivos e será necessário estar atento: os vinhos diluídos 
são numerosos. alguns setores nos encantaram; as excelentes nuits-saint-Georges, chamadas a envelhecer com graça, os Gevreys, que refletem completamente 
seus solos, os Premiers crus Vosne-Romanée muito sedutor. os brancos da Côte de Beaune são bastante deliciosos. no entanto, notamos em alguns produtores 
uma confusão entre frescura e sub-maturidade: por serem tensos, alguns vinhos acabam sendo esbeltos.
 nas áreas mais ao sul, a Côte Chalonnaise é ilustrada em 2017 por grandes tintos. os Premiers Crus fornecem um equilíbrio extra. infelizmente, os 

VINHO E CULTURA
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preços de venda aumentaram junto com os volumes, enquanto deveriam ter se estabilizado! Finalmente, os Mâconnais, onde o Pouilly-fuissé ocupa o primeiro 
lugar, oferecem uma safra grandiosa. Longe do caráter solar de 2015, os vinhos oferecem densidade e riqueza na boca. eles exibem o frescor de 2016 e ficam 
encantados com sua bela acidez.
 a qualidade da safra:
Vinhos tintos: 16,5 / 20. Potencial de custódia: 15.5 / 20
Vinhos brancos: 17/20. Potencial de captura: 17/20
UM LEMBRETE DAS CONDIÇõES METEOROLÓGICAS - as geadas da primavera atingiram Chablis e Côte Chalonnaise. esta vinha também foi atingida por 
granizo em julho. a safra é conhecida por sua precocidade, devido a um verão seco e quente, sem estresse hídrico. os terroirs devem acompanhar de perto 
este ano: os Premiers Crus de Chablis se destacam, especialmente na margem direita do serein. os terroirs de Vosne, Gevrey e os melhores Premiers Crus de 
nuits são irresistíveis. Pommard, Meursault e Puligny são notáveis. Givry está em forma, Pouilly-Fuissé brilha.
DICAS DE COMPRAS: em Chablis e auxerrois, existem excelentes vinhos. na Côte de nuits, Marsannay, as aldeias ou nuits-saint-Georges ainda são 
(aproximadamente) acessíveis. Maranges oferece uma boa relação custo / benefício. em branco, o Meursault é imbatível. a Côte Chalonnaise está cheia de 
negócios... Leia mais em: https://www.larvf.com/vin-bourgogne-primeurs-collection-climat-bilan-notes-commentaires,4584584.asp (Fonte - Revue 
du Vin de France – Jean-emmanuel simond, Guillaume Baroin, Roberto Petronio, Christian Martray– 27/10/2019).

POSSO BEBER VINHO COM SEDIMENTO?
 se você tem uma adega em casa e costuma guardar vinhos por algum tempo antes de beber, provavelmente já deve ter se deparado com alguns sedimentos no vinho. 
É comum garrafas com certa idade apresentarem um acúmulo de pequenas partículas no fundo ou na lateral do vidro.
esses sedimentos nada mais são que pigmentos de cor, taninos e outros elementos que resultam da fermentação das uvas tintas, que, com o tempo, precipitam-se e acabam 
se acumulando no líquido.e, apesar de nem sempre terem um sabor agradável (às vezes podem ter um tom amargo), eles não apresentam qualquer risco à saúde de quem 
ingere a bebida, ou seja, não significa que está estragada.
 esse acúmulo é perfeitamente normal e pode ocorrer em alguns dos mais célebres vinhos do mundo. Mas, caso você queira evitar ingerir esses sedimentos, uma opção 
é decantar. antes de consumir, deixe a garrafa em pé durante algum tempo para que os sedimentos se depositem no fundo, pegue um decanter e, contra a luz, despeje 
o líquido lentamente evitando que as partículas caiam dentro do decanter. Há também quem opte por usar um filtro... Leia mais em: https://revistaadega.uol.com.br/
artigo/posso-beber-vinho-com-sedimento_11211.html (Fonte – Redação -  25/10/2019).

ENGANO fAz MULHER GASTAR, SEM QUERER, MAIS DE R$ 75MIL EM UM VINHO
 Mulher confude valor de garrafa Petrus em um dos restaurantes da The shard, em Londres. Que vinho você escolheria em um restaurante para 
impressionar alguém em um primeiro encontro? Um Petrus 1998? Que tal então três garrafas dele? Pois teoricamente uma mulher teria gasto a bagatela de £ 
15.000 (algo em torno de R$ 75 mil) em um restaurante londrino, segundo contou o jornalista sam White em suas redes sociais.
 de acordo com ele, a pessoa seria uma colega de um amigo, que teria confundido os valores e pensado que cada garrafa de Petrus 1998 custava 50 
libras esterlinas e não 5 mil. a gafe teria ocorrido em agosto em um dos restaurantes da rede The shard, de Londres. White diz que a pessoa obviamente não 
tinha como pagar a conta e então teria entrado em acordo com o restaurante para parcelar a dívida em 10 anos.
 apesar de colegas de White atestarem a veracidade da história, a rede The shard afirmou que nenhum erro desse tipo tinha ocorrido em qualquer um dos 
restaurantes de Londres. “Conversamos com os operadores de restaurantes e bares do The shard, que confirmaram que esse incidente não aconteceu em suas 
instalações”, disse a empresa em comunicado. Verdade ou não, esse certamente seria um primeiro encontro inesquecível... Leia mais em: https://revistaadega.
uol.com.br/artigo/engano-faz-mulher-gastar-sem-querer-mais-de-r-75-mil-em-um-vinho_12027.html  (Fonte – Redação -  23/10/2019).
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