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AGENDA:
DEGUSTAçõES

E EVENTOS

ABS-RIO FLAMENGO
VINHO & CINEMA

18/01/2018 - 19:30

o cinema descobriu o vinho, e o vinho 
descobriu o cinema. nos últimos anos 
cineastas, atrizes e atores famosos 
têm se aventurado como produtores 
de vinho. enquanto isso, a cada dia, 
novos filmes são lançados tendo o 
vinho como estrela, desde sideways 
até os recentes a Year in Burgundy e 
Red obsession. além disso, é longa 
a lista de filmes clássicos e modernos 
nos quais o vinho é personagem, de 
Hitchcock a James Bond. a linguagem 
cinematográfica e a linguagem do 
vinho possuem uma rica analogia, 
histórica, estilística e sensorial, já que 
fazer filmes e fazer vinho não são 
tarefas tão diferentes assim. Marcelo 
Copello, especialista em vinhos e 
cinéfilo, faz uma rica, abrangente 
e divertida análise paralela destas 
duas artes, indo muito além da 
exibição de cenas de vinho em filmes. 
Venha, aprenda, divirta-se, deguste e 
surpreenda-se! 

Valor Individual: : R$ 252,00 (sócio) 
e R$ 328,00 (convidado)
Inscrição: (21)2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

ABS-RIO FLAMENGO
SALADA GERAL

23/01/2018 - 19:30

o ano começa na aBs com uma 
degustação de saladas supertransadas 
– e sempre criativas e refrescantes –, 
harmonizadas com os vinhos mais 
adequados para o verão. o evento 
será dirigido por Celio alzer, que 
montou o programa abaixo: salada 
de quinoa do Gordon Ramsay com 
Verdejo 2014, José Pariente (espanha) 
i salada tailandesa de camarão 
com manga com Jackson estate 
stich sauvignon Blanc 2012 (nova 
Zelândia) i Cuscuz com legumes e 
curry com Gewürztraminer des Princes 
abbés 2010, schlumberger (França) 
i salada de farfalle com salmão 
defumado com anselmi san Vicenzo 
2014 (itália) i salada de abacate, 
tomate e tapenade de azeitonas 
pretas com inès rosado (França) i 
salada de frutas com sorvete de 
creme e licor de cassis com Muscat de 
Beaumes-de-Venise 2010, domaine 
Coyeux (França).

Valor Individual: R$ 196,00 (sócio) 
e R$ 255,00 (convidado)
Inscrição: (21)2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

ABS-RIO FLAMENGO
SERRA GAÚCHA: SUA HISTÓRIA E 
SEUS VINHOS

31/01/2018 - 19:30

serra Gaúcha, berço e principal 
produtor de vinhos finos do Brasil, não 
descansa; está sempre se renovando 
e crescendo… Rogério dardeau, hoje 
um dos mais aclamados especialistas 
da vitivinicultura brasileira e autor do 
livro Vinho Fino Brasileiro, dirigirá esta 
imperdível degustação.eis a relação 
dos vinhos: azzul Cattacini espumante 
extra Brut – Vinícola Cattacini i aurora 
Chardonnay Reserva Pinto Bandeira 
– Vinícola aurora i Cristofoli Moscato 
de alexandria – Vinícola Cristofoli i 
don Guerino sinais Moscato Giallo 
– Vinícola don Guerino i Barão de 
Petrópolis Cab Franc – empório 
MultiMix i Barcarola Lagrein – Vinícola 
Barcarola i Viapiana expressões 
Marselan – Vinícola Viapiana. 

Valor Individual: R$ 165,00 (sócios) 
e R$ 215,00 (convidados).
Inscrição: (21)2285-0497 | abs@
abs-rio.com.br
Informações: abs-rio.com.br

qUER VER O SEU  EVENTO DE VINHO 
OU DEGUSTAçÃO DIVULGADO 
AqUI NO VINOTíCIAS?

BASTA ENTRAR EM CONTATO PELO 
E-MAIL: 
VINOTICIAS@VINOTICIAS.COM.BR
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VINOTíCIA-BH
CURSO DE INFORMAçÃO BÁSICA DE VINHOS

22 E 29/01/2018- 20:00 H

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 curso desenvolve os sentidos para a degustação com mais propriedade das características do vinho. duas aulas 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. no Curso Básico de Informações de Vinhos 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 Tels.: 98839-3341 (Márcio Oliveira).  Valor individual: R$ 450,00 (pode ser pago de 2 vezes) - Local: Rua dominicanos, 
nº 165- sL.605 - serra - Belo Horizonte. Horário: 20:00 horas. 

o Participante do Curso recebe a apostila “ABC DA DEGUSTAçÃO DE VINHOS” e degusta no mínimo 14 vinhos diferentes (mínimo de 7 rótulos a cada 
Encontro). datas e programas passíveis de alteração. os eventos de Vinhos do Márcio oliveira são para maiores de 18 anos. 

https://www.vinoticias.com.br/cursos
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CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD 1995 - PAUILLAC – BORDEAUX - FRANçA

 Um Chateau clássico francês e um dos 5 Premiers Grands Crus Classés da classificação de Médoc, considerado 
um ícone no mundo do vinho. o Château foi comprado em 1863 pelo Barão nathaniel Rothschild que queria servir 
seu próprio vinho para amigos e convidados e, desde logo, alterou o seu nome de Château Mouton de Pauillac 
(estabelecido inicialmente em 1720) para o nome atual de Château Mouton Rothschild. a vinícola passou por 
tempos conturbados até que em 1922, Phillipe de Rothschild assumiu a direção do Château.
 até 1924, qualquer que fosse o seu destino, o vinho Mouton Rothschild deixava o Château em barris. os 
comerciantes compravam a maior parte da safra, cuidavam do armazenamento, engarrafamento, rotulagem e 
venda. sem controle direto sobre o resultado final, o produtor tinha pouco interesse na aparência do rótulo. o 
design era deixado inteiramente a cargo do “negociant”. em 1924, o Château Mouton Rothschild mudou esta regra 
e a safra passou a ser inteiramente engarrafada no local. Foi dai que nasceu a prática do “mise en bouteilles au 
château” (engarrafado no château), que logo foi adotado pelos demais grandes vinhos de Bordeaux, como uma 
garantia e controle da qualidade do produto.
nos anos seguintes, o rótulo passou por inúmeras modificações até 1945, final da segunda Guerra Mundial, quando 
ao retornar dos campos de batalha, o barão Philippe concebeu a idéia de, a cada ano, entregar a criação do rótulo 
a um artista contemporâneo. 
o Château Mouton Rothschild tornou-se oficialmente um Premier Grand Cru em 1973, e o rótulo da frente em cada 
garrafa de Chateau Mouton Rothschild se gabava ... “Primeiro eu sou, segundo eu era, ovelha não muda”. 
o rótulo do vinho de 1995 foi desenhado por antoni Tàpies (Marquês de Tàpies), que foi um pintor catalão, considerado como um dos mais importantes do 
século XX.

Notas de Degustação: Cor granada com evidente sinal da guarda, com reflexos alaranjados. Um toque balsâmico aparece junto com muita fruta madura 
(cassis), fruta seca (amêndia e nozes), especiarias (como baunilha), chocolate amargo, notas de tostados, carvalho, cedro, madeira e tabaco. no paladar mostra 
taninos finos e macios, de média persistência, com bom equilíbrio. Melhor de nariz do que de boca na minha opinião. 
Guarda: estava pronto
Notas de Harmonização: Vai bem com carnes vermelhas ou de caça.
Temperatura de Serviço: 16 a 18ºC
Onde comprar: Compartilhado numa Confraria entre amigos.

VINHO 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 listamos mais de 150 rótulos! os vinhos 
geralmente foram provados em degustações promovidas semanalmente, sendo a grande maioria delas realizadas às cegas.



6vinotícias

 Vez por outra me perguntam em degustações ou Cursos sobre Vinho porque numa caixa com 12 garrafas, nem 
sempre todas são iguais? Para responder estas perguntas, eu mesmo gosto de perguntar aos produtores de vinhos, 
e já tive algumas explicações válidas.
 o vinho é um produto vivo. Uma vez engarrafado cada garrafa evolui de uma forma única, mesmo que numa 
mesma caixa. algumas garrafas certamente terão uma evolução fantástica e reservarão uma grande satisfação para 
quem a beber. outras poderão ter uma evolução que não correponda as expectativas.
 Há que se lembrar da necessidade de um bom ambiente para a evolução da guarda, e mais ainda, que boa 
parte dos vinhos que se bebe hoje em dia já chegarem prontos, permitindo seu consumo de forma mais rápida 
(em até 5 anos para os tintos), em relação a vinhos que necessitavam de 15 ou mais anos para terem seus taninos 
domados (como grandes Barolos ou Bordeaux).
 em recente degustação, realizada sob os auspícios da PReMiUM, tivemos a oportunidade de avaliar uma vertical 
de Pinots neozelandeses da vinícola RiPPon, que emprega técnicas biodinâmicas, ou seja, de máximo respeito ao 
terroir, sem uso de pesticidas ou de elementos não naturais no processo de vinificação, na região de Central otago, 
situada na ilha sul da nova Zelândia, tendo o vinhedo situado mais ao sul de todos os vinhedos do mundo. 
 Considerada uma das mais belas vinícolas do mundo, a Rippon fica em Lake Wanaka, e foi fundada em 1974, 
sendo pioneira nessa que é hoje a mais dinâmica e efervescente região do país. seu Pinot noir, em estilo clássico, 
ajudou a consolidar a fama da nova Zelândia como exponencial produtora dessa variedade. seus brancos, de 
Riesling e de Gewurztraminer, são elegantes e típicos. em 2002, nick Mills, filho dos fundadores, se juntou à vinícola. 
Graduado em enologia e viticultura em Beaune, na Borgonha, trabalhou nos domaines Jean-Jacques Confuron, 

de la Vougeraie e de la Romanée-Conti, e na Maison nicolas Potel antes de assumir os negócios da família, conduzidos hoje por ele, pelos irmãos e por sua 
esposa, Jo Mills. a Rippon possui 15 ha de vinhedos, cultivados pelo método biodinâmico, sendo 8 ha de Pinot noir.
 as safras degustadas nesta noite de 28/12 foram as de 1996, 1998, 1999, 2004, 2005, 2008, 2009, 2013, numa bela sucessão de aromas e sabores, 
evoluindo entre a fina elegância dos rótulos maduros e uma certa potência ou intensidade dos vinhos mais jovens. digna de nota a qualidade geral de todos os 
vinhos, e em especial os aromas balsâmicos do 96, o grande equilíbrio do vinho de 99 (talvez o melhor entre todos!) e o surpreendente 2008 “emma´s Block”, 
com origem num terroir diferenciado, uma parcela excepcional do vinhedo da Rippon, situado a leste do lago Wanaka, onde se encontra seu antigo leito, 
formado de argila e cascalhos finos de xisto. o nome presta homenagem à tataravó da atual geração da família Mills, por meio de quem o nome entrou para 
a família. 
 nesta noite, ainda tivemos oportunidade de provar o Calera Mills 2008 Mt. Harlan, um ostler 2015 Caroline´s Waitaki Valley – north otago, e um 
Burn Cottage Central otago, sendo que alguns destes rótulos constituirão novidades no portfólio da importadora. Levei um ata Rangi Pinot noir de 1997 para 
compartilhar com os amigos, e foi muito bom ver vinhos com 20 ou mais anos se comportarem tão bem nas taças. 
e nada como lembrar da frase de Jorge Lucki sobre vinhos maduros, ao sabermos que um outro ata Rangi 97 não estava tão bom! –“depois de 20 anos, cada 
garrafa é uma garrafa!”. Votos de um excelente 2018 para todos.

ARTIGO
DEPOIS DE 20 ANOS, CADA GARRAFA É UMA GARRAFA!

POR MÁRCIO OLIVEIRA
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SELEçÃO DE ARTIGOS
 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

“INVASÃO IBÉRICA” - POR jORGE CARRARA 
PRAzERES DA MESA - VINHOS - 07/12/2017

 
 Vinhos de Portugal e espanha estão em alta no Brasil, com números de importação crescendo e, o melhor, com preços cada 
vez mais convidativos.
 os goles de espanha e Portugal continuam ampliando sua presença no universo dos vinhos importados pelo Brasil. segundo 
o último relatório divulgado pela international Consulting, empresa especializada no tema, os desembarques lusos no país 
chegaram em 2016 a cerca de 14 milhões de garrafas, equivalentes a 11,55% do total importado, o que colocou Portugal no 
terceiro lugar do ranking de importações vínicas, com um crescimento de 2,5% em relação ao ano retrasado (e de cerca de 
35% nos últimos cinco anos).Com números menores (6,5 milhões de garrafas, 5,26% do total), por enquanto, a espanha ficou 
o ano passado em sexto lugar em volume, mas registrou um crescimento de quase 20% no ano (contabilizando mais de 300% 
nos últimos dez), o que a deixa praticamente empatada com a França (quinta colocada) e mais perto da itália (quarto lugar).
 Motivos não faltam para sustentar o avanço ibérico. Por um lado, os exemplares peninsulares, nutridos principalmente pelo 
maravilhoso acervo de uvas nativas que aqueles terrenos abrigam, trazem distintos sabores para o nosso mercado, dominado 

por vinhos de variedades francesas, os Cabernet, Malbec, Chardonnay, sauvignon Blanc e companhia, núcleo dos portfólios de Chile e argentina, nessa ordem, 
os grandes campeões, donos de duas de cada três garrafas que aportam no país.
 Por outro lado, tanto espanha como Portugal têm descortinado por aqui nos últimos tempos um respeitável número de vinhos com preços que não passam 
dos 100 reais e, melhor ainda, custam algumas vezes menos da metade, com um desempenho no copo que compensa o que se paga por eles, caraterística 
fundamental de um bom vinho e item cada vez mais valorizado pelo consumidor.
 É precisamente a eles, aos tintos e brancos dessa deliciosa atropelada ibérica, que está dedicada a coluna. no painel se mesclam exemplares nascidos 
em áreas vitivinícolas emergentes com outras já consagradas, elaborados tanto por produtores menos conhecidos e cooperativas, como por casas tradicionais 
e até emblemáticas, que assinam goles divinos (com preços igualmente nas alturas) e agora mostram também seu talento com novos rótulos mais adequados 
ao bolso dos mortais.

ESPANHA
Finca enguera (Valencia) - Vinícola familiar fundada em 1999 com base em enguera, a cerca de 70 quilômetros ao sul da cidade de Valencia, no canto sudeste 
da espanha. a casa conta com 160 hectares de vinhas que incluem Tempranillo, claro, entre as tintas. na ala das brancas, possui 12 hectares de Verdil, uma 
antiga variedade valenciana que chegou a ser considerada extinta e que, recuperada anos atrás, foi reimplantada no lugar.
Finca enguera Blanc 2014 – Verdil 100%. o vinho surpreende pela intensidade da fruta. Maçãs e frutas tropicais (abacaxi, carambola) muito maduras aparecem 
no nariz e na boca, dando forma a um paladar saboroso, bem complementado por uma agradável acidez (avaliação: 89/100, R$ 75,04).
Finca enguera Tempranillo 2014 – Tempranillo (95%) complementada por Monastrell (ou Mourvèdre). Rubro frutado marcado por framboesas e um leve toque 
floral. Tem corpo médio e paladar equilibrado e macio, com final dominado pela fruta (89/100, R$ 68,23). À venda na Premium.
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Bodegas Borsao (Campo de Borja) - Campo de Borja, na Província de Zaragoza, no centro-norte espanhol, entre somontano e Rioja, abriga a Bodegas 
Borsao. ela foi criada em 2001 mediante a fusão de três cooperativas da região (as de Borja, Tabuenca e Pozuelo). Borsao reúne hoje 375 viticultores e mais de 
2.200 hectares de vinhas, 1.500 das quais plantadas com Garnacha, uva que brilha por lá, e dá forma a esses dois tintos.
Borsao Clasico 2015 – Corte de Garnacha (85%) e Tempranillo (10%), com um tempero de Cabernet sauvignon. Frutas vermelhas de boa intensidade dominam 
o aroma e o sabor. de corpo médio, tem paladar redondo. Um vinho agradável que se bebe fácil. (88/100, R$ 46).
Borsao selección 2015 – Tem a mesma proporção de Garnacha e Tempranillo, adicionadas de uma pitada de syrah. Mostra mais corpo e estrutura que o 
anterior, mas está igualmente marcado por fruta intensa acompanhada aqui por toques de especiaria que lhe dão complexidade (89/100, R$ 75). World Wine

Bodegas Valderiz (Ribera del Duero) - outra adega familiar com cerca de 80 hectares de vinhas (entre 15 e 80 anos de idade) distribuídas em 35 diferentes 
terroirs em volta de Roa, no coração da Ribera del duero, berço de alguns dos grandes ícones rubros da espanha. o cultivo dos vinhedos, onde predomina a 
Tinto Fino (o nome da Tempranillo em Ribera), é feito de forma orgânica. as uvas são vinificadas por fermentação espontânea, com leveduras nativas.

Valdhermoso Jovem 2015 – Puro Tempranillo, elaborado sem contato com madeira. Fruta (framboesa) mesclada com geleias e suave toque de violetas 
preenchem o paladar. Tem taninos muito finos que lhe dão boa textura e final persistente e prazeroso (90/100, R$ 78). World Wine

PORTUGAL
Quinta do Crasto (douro)- da belíssima propriedade da família Roquette, no Cima Corgo, área central do eterno douro, no norte de Portugal, surgem alguns 
dos melhores tintos da região (e do país), ícones lusos, como os tremendos Vinha da Ponte e Maria Teresa, e sedutores varietais do tipo do Tinta Roriz ou Touriga 
nacional. aportou recentemente ao Brasil uma nova linha de vinhos com a assinatura do Crasto: os etiqueta negra, importados por uma rede de supermercados.
etiqueta negra Branco 2015 – Combina na fórmula uvas Rabigato, Córadega do Larinho e Viosinho. Frutas tropicais, como mamão maduro, manga e banana 
aparecem junto a toques florais (laranjeira, rosas) neste vinho aromático de corpo médio.
etiqueta negra Tinto 2014 – outro trio de cepas típicas de terras lusas dá vida a esse rubro: Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga nacional. ele é um vinho de 
bom corpo, com taninos firmes que lhe conferem boa estrutura e paladar marcado por ameixas pretas e cerejas que aparecem também no final (ambos 88/100, 
R$ 47,50). Pão de açúcar, paodeacucar.com

Casal da Coelheira (Tejo)- os vinhos da Coelheira, que têm sua adega e 65 hectares de vinhas na margem esquerda do Rio Tejo, cerca de 100 quilômetros ao 
norte de Lisboa, já tinham impressionado bem no ano passado, na apresentação de vinhos da região realizada durante a Caravana dos Vinhos do Tejo, em são 
Paulo. Voltam a merecer menção agora, provados na edição 2017 do evento. o enólogo (e proprietário) da casa, nuno Falcão Rodrigues, continua com uma 
consistente linha de vinhos. Um branco foi o destaque.
Casal da Coelheira Branco 2016 – Corte de uvas Verdelho (45%), Fernão Pires (35%) e arino, não teve contato com madeira. Tons de cascas cítricas e frutas 
brancas se mesclam no nariz e na boca. de corpo médio, o vinho tem paladar denso e vivaz, com boa acidez e final frutado persistente (90/100, R$ 72). 
Viníssimo, vinissimostore.com.br

Casa da Passarella (dão) - secular propriedade do dão (centro norte da terrinha), tem vinhas (60 hectares) ao pé da serra da estrela, no canto leste da região. o 
enólogo Paulo nunes (assessor de outras importantes vinícolas lusas, como a Casa de saima, na Bairrada, ou a Quinta da Bica, também do dão) é responsável 
pelos goles da Passarella desde 2007. ele apresentou seus vinhos pouco tempo atrás em são Paulo. dois deles mostraram um brilho especial.
a descoberta Colheita Branco 2015 – a encruzado, uva branca emblemática do dão, é a base do vinho (60%), complementada por partes iguais de Malvasia 
Fina e Verdelho. Uma pequena parte do vinho (5%) estagiou em carvalho francês. Fortes pinceladas tostado-minerais temperam um núcleo de frutas brancas e 
cítricas. Vinho vivaz, de paladar denso e saboroso do início ao fim (91/100, R$ 90,60).
a descoberta Colheita Tinto 2013 – Touriga nacional (50%), outra fantástica cepa lusa, que para muitos é originária da região, alfrocheiro, Tinta Roriz e Jaen 
alicerçam este rubro com claro perfil do dão, intenso e elegante, rico na fruta (cerejas, ameixas pretas maduras), sedoso e complexo em boca, longo no final. 
(92/100, R$ 90,60). Premium.

http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida%2Cprova-de-vinhos-riesling-cepa-que-nunca-e-demais%2C70002085656%0D


9vinotícias

“AS TENDENCIAS NA GASTRONOMIA PARA 2018” - POR MARCELO KATSUKI
FOLHA DE SÃO PAULO - COMIDA - 18/12/2017

 
 o que vamos comer e beber em 2018? Para a americana Baum + Whiteman, consultoria de alimentos e restaurantes com sede em nova York, a grande 
tendência do novo ano será a “plant-based diet”, uma dieta baseada em vegetais e alimentos em sua forma mais natural, não refinada e minimamente 
processada. seus seguidores também não consomem carnes, leites e derivados, ovos e nem mel; as frutas, os cereais, grãos e leguminosas consumidos são 
preferencialmente orgânicos. o instituto aponta a redução no consumo de carne e o aumento de buscas por produtos veganos no Google como importantes 
indicadores.
 sobre os pratos da moda, eles devem vir de três cozinhas: a filipina, que começa a sair dos bairros de imigrantes para conquistar os americanos com seus 
pratos perfumados e picantes; a indiana em sua versão mais casual, como a comida de rua mesmo mas não apenas no curry; e a coreana, mas em sua alta 
gastronomia, muito além do kimchi.
 a tecnologia domina de vez os serviços de delivery, que passam a atender por um comando de voz, via siri, Home e alexa, da apple, Google e amazon. 
aumentará o número de restaurantes que não aceitam mais dinheiro, mas apenas pagamentos via apps, com smartphones fazendo desde o pedido do prato, 
através do escaneamento do código de barra no cardápio, até o pagamento. a negociação através do reconhecimento facial também ganha espaço. na China, 
o KFC já tem uma loja que faz os pedidos utilizando a ferramenta. nem os Jetsons pensariam em tanto.
 o abacate segue em alta —para meu espanto, hoje como fatias dele com ovos pochê, nunca pensei— enquanto aquelas pipetas, e até seringas, injetando 
molhos e caldas em pratos doces e salgados também aparecem como tendência. isso sempre achei mais pirotecnia, mas claro que há exceções.
 os restaurantes casuais seguirão em crescimento mas como o mercado está saturado, estão ampliando seu nicho, atuando tanto como fast-food na 
logística mas também como restaurante, oferecendo mais conforto em suas instalações. Muitos já oferecem serviço de “grab-and-go”, com refeições prontas ao 
alcance do cliente, muitas vezes de uma segunda linha de produtos.
 os restaurantes de um produto também são tendência. desde o restaurante especializado em queijo, passando pelo de abacate, o de bacon com menu 
degustação de nove pratos e até um só de almôndegas. outro dia a visionária Marisa ono comentou que isso poderia ser um sucesso. Pois é.
 o lámen (ou rámen) segue sua trajetória mas em versão quase sem caldo chamado “mazemen”. a massa vem com um topping seco que pode ter bacon, 
ovos, ricota, tahini e até salmão curado e camembert.
 e fechando as tendências, uma que me agradou muito: os restaurantes devem adicionar álcool às sobremesas e aos sorvetes. de sorvetes de morangos 
com champanhe a chocolates com whisky e bolo com massa de vodca, vale tudo para deixar a clientela mais alegre. Vamos acompanhar.  Marcelo Katsuki 
é formado em arquitetura pela FaU-UsP, Marcelo Katsuki é cozinheiro formado pela escola de Gastronomia João dória Jr e sommelier pela aBs (associação 
Brasileira de sommeliers). escreve na Folha de são Paulo, fonte deste artigo, e na revista PRaZeRes da Mesa.
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“O VINHO NO CINEMA”- jORGE LUCKI
VALOR ECONôMICO - 29/05/2015

 Um questão de emoção e sensibilidade. Muitos restaurantes têm utilizado prestigiadas garrafas de vinhos vazias para ornar as paredes do salão, 
artifício esteticamente atraente e que evidencia a ligação da casa com a nobre bebida. É possível que muitos clientes tenham curiosidade de saber quem as 
consumiu, mas raros são aqueles que consentiriam ter sua identidade revelada. a rigor, esse tipo de fanfarronice poderia fazer bem ao ego de alguns, mas, na 
prática, teria até efeito contrário. não havia essa preocupação nos bons tempos do Taillevent, tri-estrelado restaurante parisiense celebre por sua cozinha e, 
especialmente, pela excelência de sua adega e de seu serviço de vinhos – com a morte de Jean-Claude Vrinat, o proprietário e personagem emblemático do 
cenário enogastronômico francês, em 2007, a casa perdeu um pouco de seu brilho, mas continua sendo referência no meio, detendo duas estrelas no Michelin.
 se eu não podia me permitir frequentar a casa tanto quanto gostaria – fui apenas duas vezes – meu grande prazer era invariavelmente passar na Les 
Caves Taillevent, uma loja de vinhos que o restaurante mantinha a menos de cinco minutos da matriz, na Rue du Faubourg saint-Honoré, e a poucos passos da 
salle Pleyel, sede da orquestra de Paris. além de propor uma seleção de rótulos diferenciados, vendidos a preços bastante corretos na época, e de ter atendentes 
solícitos e sempre disponíveis para conversar (pouco comum em Paris), o que me encantava era ficar admirando as garrafas vazias expostas em prateleiras 
individuais na parede lateral esquerda da loja, todas acompanhadas de uma plaquinha com o nome de quem a consumiu e a data em que isso se deu.
 era, para mim, uma viagem: mais do que demonstrar o nível de seus frequentadores, o restaurante permitia testemunhar os hábitos e preferências de cada 
um deles. Mesmo havendo, como não poderia deixar de ser, vestígios da presença de políticos e Chefes de estado – o presidente de Gaulle pediu uma garrafa 
magnum de Château Haut Brion 1934 –, o destaque era a frequência de artistas de renome de todas as áreas, caso do regente e pianista arthur Rubinstein, que 
bebeu um Volnay Clos des Champans 1934, em outubro de 1972, provavelmente depois de se apresentar na salle Pleyel; do genial salvador dali, que pediu 
um Château Cheval Blanc 1953, quatro anos mais tarde; e do cineasta orson Welles, que, não deixando por menos, foi fundo num raro e sensacional Château 
Margaux 1900, um dos melhores tintos de todos os tempos.
 não há dúvida que a capacidade de expressar em suas atividades enorme sensibilidade e emoção, atributos que esses nomes de sucesso tinham em 
comum, abriu caminho para que entrassem no mundo do vinho, traduzindo-se no pedir e saber apreciar aqueles vinhos tão especiais do restaurante Taillevent. 
É curioso notar que, embora quem viva de arte tenha os instrumentos – melhor dizer virtudes – para tirar melhor partido do que essa bebida mágica tem 
para oferecer, em certos círculos há uma predisposição maior para cultivar o hábito do vinho. Pelo menos é o que se deduz do apego por tintos, brancos e 
champanhes, que atores e diretores de cinema demonstram fora e dentro das telas.
 se é para começar com casos extremos, o melhor exemplo é o de Francis Ford Coppola, que comprou uma vinícola histórica no napa Valley, a inglenook, 
em 1975, conduzindo-a desde então com incrível dedicação. Consta, inclusive, que numa época de vacas magras, quando teve que se endividar para terminar 
um de seus filmes, o apocalypse now, a única propriedade que ele não quis hipotecar foi a vinícola. Produzir o próprio vinho não foi a opção de outra celebridade 
do cinema e grande amante da bebida, sir alfred Hitchcock. o notável mestre do suspense preferiu se dedicar a formar uma adega de respeito, e desfrutar dela, 
vangloriando-se de possuir as mais belas garrafas de Hollywood. Foi de sua predileção por renomados rótulos franceses, notadamente bordeaux e borgonhas, 
que ele pinçou o Pommard 1934, garrafa contendo urânio que Cary Grant derruba e quebra no filme interlúdio, (notorius, na versão original), rodado, é bom 
lembrar, no Rio de Janeiro. em reconhecimento à promoção que essa cena e outras citações sobre a Borgonha trouxeram à região, Hitchcock foi convidado a 
fazer parte da Confrèrie des Chevaliers du Tastevin, tendo sido entronizado em maio de 1960.
 a sofisticação dos borgonhas também foi utilizada por Woody allen, um apreciador de bons rótulos, porém, sem tanta bagagem nessa área quanto 
Hitchcock, no filme Trapaceiros (small time crooks, produzido em 2000), para ilustrar a tentativa de um casal de novos ricos – interpretado por ele e a atriz Tracey 
Ullman – de parecerem refinados. se nesse filme, bem fiel ao estilo irônico de Woody allen, os personagens tentam mostrar noções que não tinham sobre vinho, 
em “Uma mulher para dois” (Jules e Jim, de 1961), do artífice da nouvelle Vague, François Truffaut, a atriz Jeanne Moreau, no papel de Catherine, expõe um 
conhecimento profundo sobre vinicultura francesa, citando de enfiada uma extensa série de nomes e regiões vinícolas importantes da França: “… os bordeaux 
Château Lafite, Château Margaux, Château d’Yquem, Château Frontenac, saint emilion, saint Julien,…. e tem também, espere, o Clos Vougeot, os Bourgognes, 
o La Romanée, o Chambertin, o Beaune, o Pommard, o Chablis, o Montrachet, o Volnay, e depois os Beaujolais, o Pouilly-Fuissé, o Pouilly-Loché, o Moulin-à-
Vent, o Fleurie, o Morgon, o Brouilly, o st amour…”. na verdade, não era Truffaut o versado na matéria – dizem que as mulheres e o cinema monopolizavam 
sua atenção -, mas o autor do romance, Henri-Pierre Roché. o importante, em todo caso, é que haja sintonia e complementação entre roteiro e direção para 
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que tudo soe verdadeiro no que se refere ao vinho.
 Tem diretor que leva isso tão a sério que nem admite vinho “fake” para rodar as cenas, ou seja, o líquido colocado no copo tem de ser de verdade. a 
americana Jennifer o’neil (qual é o cinquentão que não se lembra dela em “Verão de 42”?) não estava acostumada com tanta realidade e se surpreendeu logo 
no começo das filmagens de “o inocente” (L’innocente, de 1976), de Luchino Visconti, na itália, ao provar a taça e verificar que era verdadeira e das melhores. 
era uma Cristal.
 em matéria de vinho e cinema, contudo, nada supera “a Festa de Babette”, obra prima do diretor dinamarquês Gabriel axel, inspirado em conto de isak 
dinessen. não é só um desfile de vinhos soberbos e uma perfeita compatibilização com pratos divinos – o amontillado com sopa de tartaruga, o champagne Veuve 
Clicquot 1860 com blinis demidoff e o Clos Vougeot 1945 com cailles en sarcophage. o filme consegue mostrar o espírito de comunhão e compartilhamento 
que envolve o nobre fermentado. a rigor, o vinho enseja e estimula isso e, naquela vila do norte da dinamarca, por mais que o pastor pregasse o caminho 
espiritual ele nunca havia conseguido alcançar plena comunhão. a falta de conhecimento do que estava sendo servido – o general era o único que tinha – não 
impediu as pessoas de compartilhar e se comunicar. elas se comunicaram pela emoção. É o que o vinho incita. * Jorge Lucki é um dos maiores conhecedores 
de vinhos do país e colunista do jornal Valor econômico. escreve também para a Revista PRaZeRes da Mesa.
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  “COMPARANDO VINHO A UMA OBRA DE ARTE”- POR MARCELO COPELLO

VINOTECA - BACO MULTIMíDIA - 30/12/2017

 “só há duas coisas realmente importantes na vida: amor e arte”, anônimo.
 “a cultura é a regra, a arte a exceção”, Jean-Luc Godard.
 É possível comparar um quadro do austríaco Gustav Klimt a um sauvignon Blanc da nova Zelândia? ou achar semelhanças entre a catedral sagrada 
Família de Gaudí, em Barcelona, e um Porto Vintage jovem? e ainda, relembrar a estátua de davi, de Michellangelo, ao degustar uma safra antiga de um dos 
grandes tintos de Bordeaux? e quem sabe a arte dadaísta de Tristan Tzara não pede para ser acompanhada de um potente shiraz australiano? não importa a 
obra ou a garrafa escolhidas, as afinidades entre as artes e o nobre fermentado existem e são muitas. são históricas, estéticas e conceituais.
 nos primórdios da civilização a arte não tinha vínculos com a beleza, era um instrumento de dominação da natureza. as danças tribais ou pinturas 
rupestres, por exemplo, criavam um sentimento de poder nos caçadores sobre suas presas. acreditavam que a representação pictórica de um cervo sendo 
abatido, por exemplo, garantia uma boa caça. semelhante função tinha o vinho, ao qual se atribuíam qualidades mágicas e divinas. a “bebida dos deuses” 
podia curar, através de inúmeros remédios e poções dos quais era o ingrediente principal, e ainda levar a quem a consumia à conversar com as divindades, 
quando sob seus efeitos inebriantes.
 estes efeitos também são historicamente relacionados com a criação artística. a embriaguez do vinho, ao mesmo tempo que alucina, inspira. a frase de 
Plínio “in vino veritas”, simboliza tal fenômeno, mostrando que o vinho que nos faz delirar, paradoxalmente, traz lucidez. segundo o filósofo alemão nietzsche, 
em sua obra “a origem da Tragédia”, o vinho e o espírito dionisíaco são a fonte de toda a criação artística.
 Hoje é sabido que o vinho proporciona muitíssimo mais do que efeitos psicotrópicos e que as artes visuais vão bem além da representação dos seres 
ou objetos. Mas, mesmo após milênios de civilização, a dificuldade em definir uma função para a arte e em descrever objetivamente vinhos, persiste. a arte 
já foi descrita como um substituto da vida, uma transformação simbólica do mundo e uma maneira de colocar o homem em estado de equilíbrio com o meio 
circundante. Para o dramaturgo inglês oscar Wilde, “o objetivo da arte é simplesmente criar um estado de espírito”, enquanto para pintor alemão Paul Klee, “a 
arte torna visível o invisível”.
 Tal dificuldade reside no caráter não verbal das artes visuais e da emoção causada por uma taça de nobre fermentado. a linguagem humana primal é o 
verbo, porém o caráter visual da arte e olfato-gustativo dos vinhos, não pressupõe a mediação de palavras. Por mais que críticos de arte e de vinhos (como eu) 
tentem se aproximar, palavras jamais fornecerão uma descrição plena das sensações causadas por um escultura ou gole de nossa bebida.
Por outro lado, não podemos esquecer que nos vinhos a descrição verbal das sensações, é muito utilizada em avaliações e pela crítica especializada, por 
exemplo. Também este aspecto aproxima o vinho da arte. Comparar os aromas de um vinho à frutas ou especiarias, por exemplo, que não estão presentes 
em sua composição, é um exercício de abstração, no qual precisamos elaborar imagens destes objetos em nossas mentes. este processo cognitivo, de criar 
mentalmente uma realidade, é a base da arte.
 outro ponto em comum é o um certo caráter de luxo dispensável à vida. Para sigmund Freud, “as satisfações substitutivas, tal como as oferecidas pela 
arte, são ilusões em contraste com a realidade”. aparentemente, se o pai da psicanálise colocasse uma garrafa de Château d’Yquem no divã veria apenas suco 
de uva fermentado... sob este prisma, tanto vinho quanto arte podem cair facilmente no campo dos supérfluos, de tudo que não é sobrevivência material mais 
urgente.
 artes visuais e vinho também compartilham do que pode ser chamado de uma simultaneidade em relação aos sentidos. ao observar uma pintura ou 
apresentar um vinho ao palato, a vivência estética é integral. sentimos o todo antes de analisarmos cada parte. ao primeiro olhar, vê-se a “Monalisa” em sua 
totalidade, instantaneamente tem-se uma impressão geral, só depois observamos cada detalhe de seu olhar e de seu sorriso. o mesmo se dá com um vinho.  
o primeiro gole nos diz tudo ao mesmo tempo, em seguida isolamos mentalmente e analisamos as sensações de acidez, doçura etc. o contato inicial com 
o líquido e com obra é dionisíaco, o da espontaneidade, e apenas depois, apolo, a razão, tem lugar. Um exemplo oposto seria a literatura. ao ler um livro, 
em cada capítulo saboreamos uma parte da obra, para apenas ao final da última página termos noção do todo. desta forma, enquanto na literatura antes 
pensamos e depois sentimos, no vinho e na arte sentimos e depois pensamos.
 arte e vinho também trazem em comum o fato de serem uma expressão, simultaneamente, pessoal, de um tempo e de um lugar. Como disse Paulo 
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  Francis, “o segredo da grande arte é ser tão pessoal e estreita que, pela força do seu exclusivismo, fala com o mundo inteiro”. Um artista só pode exprimir a 
experiência daquilo que é de seu tempo e de suas origens. esta força também está presente nos vinhos. os exemplares mais notáveis são justamente os que 
melhor refletem seu terroir*, trazendo em si o gosto de uma terra e de um tempo. Vinho e arte são ao mesmo tempo uma expressão individual, do artista e do 
enólogo; geográfica, o local do vinhedo está para o vinho, como a cidade onde artista vive e sua bagagem cultural para sua obra; e de um tempo, as técnicas 
e o estilo de uma época, refletem-se igualmente nos vinhos e nas obras de arte.
 os vinhos representam-nos tão bem lugares ou períodos históricos, quanto obras de arte, como pinturas, esculturas, peças de arquitetura etc. Vinhos, 
não apenas refletem os estilos de cada época, como também os influenciam. É possível, por exemplo, conceber o chamado “Grande século” (Le Grand siècle, 
século XVii) sem o Champagne? a alegria, o júbilo, o contentamento e o ar leve que encontramos nas melhores pinturas daquele período, certamente foram 
movidos a muitas taças da então nova bebida efervescente.
 diferentemente da maioria dos objetos de arte, o vinho sofre por sua efemeridade. Uma garrafa pode ser guardada décadas, mas é como uma pintura 
coberta por um manto, que não poderá ser apreciada enquanto estiver oculta. Uma vez aberta a garrafa, esta se comporta como uma escultura de gelo, tem 
vida extremamente curta. desta forma, a enologia é uma arte sem museu, que sobrevive apenas na memória dos que a experimentaram.
 a relação entre arte e vinho pode ser vista de forma ainda mais íntima. Como um exercício de pura diversão, podemos traçar um paralelo entre os 
elementos e conceitos fundamentais das artes visuais com o vinho.
 numa livre interpretação de vários teóricos das artes, os elementos podem ser enumerados como: ponto, linha, plano, volume (também chamado de 
profundidade), luz (e sombra), e cor. É ainda interessante analisar os conceitos de equilíbrio e de forma (ou estética) x conteúdo (ou conceito). Vejamos cada um 
deles.
Para Wassily Kandinsky, mestre russo da pintura abstrata, o ponto é o átomo, a partícula mínima e indivisível de toda a obra. no vinho este elemento mínimo 
e também de formato pontual seria a uva, sua matéria prima básica. os bagos da fruta são o ponto de partida de qualquer vinho.
 na arte, a linha, uma derivação do ponto, define o contorno e dá forma ao que se quer representar. no vinho, informe enquanto líquido, este papel é 
desempenhado primeiramente pela garrafa, sua vitrine primária, e depois pela taça, a moldura onde será exposto.
 o plano em uma pintura, por exemplo, seria inicialmente a própria tela, que sustenta fisicamente a obra. em um vinho os pilares de sua sustentação, que 
também chamamos de estrutura, são a acidez, os taninos, o álcool e os açúcares. Um vinho com boa presença destes fatores terá, então, uma sólida estrutura.
 a noção de volume ou profundidade em uma obra de arte, que pode ser definida como a ilusão de, em uma tela plana, criar a impressão de perspectiva, 
em que os objetos tem volume ou estão localizados a distâncias diferentes do olhar. esta sensação pode ser igualmente experimentada pelo paladar nos vinhos, 
seu corpo, lhe dá peso, e a sugestão de profundidade em seus sabores. Um Beujolais nouveau será, então, um vinho raso, enquanto um Barolo terá certamente 
mais profundidade.
 o que num quadro chamamos de luz, em um vinho será sua acidez, que lhe dá brilho visual e vivacidade no palato. desta forma o Champagne com sua 
grande acidez, é um vinho, sem dúvida, luminoso. a noção de sombra, ou escuridão, pode ser associada à tanicidade dos vinhos. o tanino dá aspereza e cor 
escura aos vinhos, tornando-os fechados ao visual e ao paladar.
 a cor, em todas as suas matizes, em um vinho pode ser associadas à assemblage (mistura de uvas) que o compõe e no leque de aromas e sabores 
resultantes. o riqueza do colorido de um Chagall pode ser comparada à diversidade e intensidade de sabores e aromas de um Gewürztraminer da alsacia, por 
exemplo.
 a noção de equilíbrio é análoga para as artes e para os vinhos. a simetria da “Última Ceia”, de da Vinci, por exemplo, pode ser comparada à redondez 
nos vinhos. Um exemplar equilibrado seria aquele onde os teores de ácidos e taninos (que dão aspereza), e os teores de álcool e açúcares (que emprestam 
maciez) estivesse balanceados, de forma que o resultado fosse 
 Finalmente o dualismo “forma x conteúdo”, tão discutido na arte, no vinho pode ser visto como: de um lado a forma ou estética, representada pelas leis da 
físico-química, as técnicas de elaboração da bebida e tendências do mercado para o qual ela se dirige; de outro lado, como “conteúdo ou conceito”, o terroir*, 
a dose de paixão humana dada pelo enólogo e a contribuição divina, manifestada na qualidade da safra daquele ano.
 estas associações são livres. não espero que todos concordem com elas. Cada amante dos vinhos e das artes terá sua visão pessoal sobre o tema e 
poderá criar as suas. o que espero mostrar é que vinho e arte têm muito em comum, mesmo compartilhando de funções um pouco vagas e de difícil descrição. 
digamos que vinho e arte não servem para nada, a não ser mudar o mundo. *Terroir = ambiente: conjunto de condições de clima, solo, subsolo etc. Leia mais 
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  em: http://www.marcelocopello.com/post/comparando-vinho-a-uma-obra-de-arte

ATUAIS TAçAS DE VINHO SÃO 7 VEzES MAIORES DO qUE HÁ 300 ANOS – (27/12/2017) - Você já pode começar a agradecer por não viver no século 
XVii. além da falta de saneamento básico, guerras, doenças entre outras, o mais aterrorizante é que as antigas taças de vinho eram extremamente pequenas.  
 de acordo com recente pesquisa da Universidade de Cambridge, nossas taças de vinho cresceram bastante nos últimos 300 anos. o que antes se 
restringia a míseros 66 mililitros, hoje são deliciosos 449 mililitros. 
 ao que parece, as taças cresceram junto com abertura de novos mercados consumidores de álcool em geral. a demanda precisava ser escoada e uma 
boa alternativa era apresentar uma taça que comportasse maior quantidade. simples, não?
 então, um brinde às taças modernas!. Leia mais em: http://www.marcelocopello.com/post/atuais-tacas-de-vinho-sao-7-vezes-maiores-do-que-ha-300-
anos. Mais em www.marcelocopello.com  / contato@marcelocopello.com Facebook – vinhocommarcelocopello  instagram – marcelocopello i http://www.
marcelocopello.com/blog

http://www.marcelocopello.com/post/comparando-vinho-a-uma-obra-de-arte
http://www.marcelocopello.com/post/atuais-tacas-de-vinho-sao-7-vezes-maiores-do-que-ha-300-anos.%20Mais%20em%20www.marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/post/atuais-tacas-de-vinho-sao-7-vezes-maiores-do-que-ha-300-anos.%20Mais%20em%20www.marcelocopello.com
http://www.marcelocopello.com/blog%0D
http://www.marcelocopello.com/blog%0D
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VINHO E CULTURA
NOTíCIAS ENOGASTRONOMICAS E DICAS
MERCADO DO VINHO E TENDêNCIAS 
 até 2020, os americanos devem permanecer como líderes no consumo da bebida no mundo. Um relatório de tendências do mundo do vinho feito pela 
consultoria iWsR e divulgado pela Vinexpo aponta que os estados Unidos devem continuar como os líderes de consumo mundial do vinho pelo menos até 2020. 
em 2016, os norte-americanos consumiram 341,5 milhões de caixas de vinho e esse número deve subir 4,9% em 2020, alcançando 358,3 milhões de caixas. 
Logo em seguida vêm os franceses, que devem esperar uma queda no consumo até 2020 (5,8%), assim como a alemanha (1,25%), terceira colocada, e itália 
(7,8%), quarta. somente a China, em quinto lugar, verá um farto crescimento no período (19,5%) e se tornará o segundo maior mercado consumidor do planeta.
 a previsão da iWsR aponta ainda que o consumo global de espumantes (incluindo Champagne) deve continuar crescendo. em 2016, foram consumidas 
221,3 milhões de caixas, mas em 2020 serão 240,4 milhões, um aumento de 8,6%. o grande avanço, contudo, será dos Prosecco, que deverá apresentar um 
crescimento de 13,6%, passando de 25,2 milhões de caixas para 34,4 milhões. Champagne, por sua vez, verá um aumento de apenas 1%, passando de 25 
milhões para 26,7 milhões de caixas. (Fonte – Revista adeGa - Redação – 27/12/2017).

DESIGN BRASILEIRO EM DESTAqUE NO MUNDO DO VINHO 
 Vinícola escolhe ernesto neto, um dos mais importantes artistas da atualidade no país, para desenvolver campanha de nova safra. desde a safra 2006, 
a famosa Tenuta dell’ornellaia, pertencente à família Frescobaldi, criou sua “cuvée” Vendemmia d’artista, em que comissiona um artista renomado para criar 
não apenas o rótulo de uma edição limitada de seu mais aclamado vinho, o ornellaia, um clássico supertoscano, mas todo o invólucro.
 o selecionado neste ano para estampar a safra 2014 foi o brasileiro ernesto neto. Um dos mais importantes artistas brasileiros da atualidade, ele criou 
o projeto “L’essenza”, para ornellaia. além do desenho do rótulo para as garrafas convencionais de 750 ml (apenas uma com seu desenho será colocada em 
cada caixa de ornellaia vendida), neto produziu um intrincado emaranhado de lã que cobrirá as 111 garrafas de grande formato. e cada formato tem uma 
trama específica, criando uma hierarquia, com um “rei”, 10 “nobres” e 100 “sujeitos”. 
 o rei é uma garrafa salmanazar (de 9 litros), os 10 nobres são as imperiais (6 litros) e os 100 sujeitos as double magnums (3 litros). a inspiração para 
o trabalho de neto vem de seu estudo do xamanismo, especialmente da tribo indígena Huni Kuin, também conhecida com caxinauás, no estado do acre. as 
criações do artista foram leiloadas, recentemente, no museu Guggenheim, em nova York, e os valores arrecadados revertidos para a fundação que mantém o 
museu. (Fonte – Revista adeGa - Redação – 28/12/2017).

LIVRO DE RECEITAS TRAçA PERFIL GASTRONôMICO DO RIO DE jANEIRO  
 escrito pelo psicanalista Flávio Ferraz, edição apresenta o trajeto e a relevância da cozinha carioca e fluminense. Por meio de 500 receitas, a Culinária 
do Rio de Janeiro: da Colônia à atualidade, de Flávio Ferraz, perfila o gosto do Rio. 
 acompanhadas de histórias e explicações de onde nasceram os pratos icônicos da gastronomia carioca, o autor apresenta um amplo panorama, ilustrado 
com obras de debret, sobre a formação da culinária da cidade, que mesmo tendo sido sede do império português e capital entre 1763 e 1960 não conquistou 
notoriedade gastronômica como outras cidades e estados brasileiros. a ambição de Ferraz, psicanalista mineiro radicado em são Paulo, com o primeiro livro na 
área, é apresentar ao leitor o trajeto e a relevância da gastronomia carioca e fluminense. 
 entre as receitas mais conhecidas, o filé à oswaldo aranha e o frango à passarinho, com indicação de onde encontrar o original na cidade. o autor chega 
até os dias mais atuais com menções à chef Katia Barbosa, do aconchego Carioca, e receitas de seus famosos preparos. se não for para cozinhar, já é um 
passeio pelo Rio de Janeiro dos botequins e da corte. a CULinÁRia do Rio de JaneiRo - autor: Flávio Ferraz - editora: Metalivros (301 págs., R$ 79) (Fonte 
– esTadão – Renata Mesquita – 27/12/2017).
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VIRGINIE DUBOIS ENSINA A FAzER TÁBUAS DE qUEIjOS ELEGANTES SEM DESPERDíCIO 
 a campeã do concurso de tábuas de queijo na França recebe brasileiros para estágios de cura e inspirou a criação do queijo mineiro Bello, de perfume 
intenso e textura cremosa.
 ela é conhecida no mundo queijeiro francês por ter vencido o último concurso “Lyre d’or” do salão do Queijo de Paris em 2016, que acontece a cada 
dois anos. a prova consistiu em montar em uma hora a mais bonita tábua de queijos obedecendo as regras para não perder pontos: higiene impecável, utilizar 
alimentos associados (como geléias, pastas de frutas e frutas secas) e não ter desperdício de queijo. “– essa última regra foi uma novidade do concurso, muito 
difícil de obedecer, o comum é fazermos cortes bonitos com lindo apelo visual, mas depois sobram grandes pedaços que, se não forem reaproveitados em pratos 
à base de queijo, acabam na lixeira” comenta Virginie dubois.
 ela desenvolveu um método em que os queijos foram cortados em pedaços pequenos e depois reconstituídos como peças inteiras, de maneira quase 
invisível. 
 os doze candidatos tiveram que preparar um prato para 15 a 20 pessoas usando queijos, alimentos associados e decoração, tudo nas cores alaranjada e 
branca. “- as outras tábuas eram muito papagaiadas e acabaram perdendo pontos“, explica Martine dubois, presidente do concurso que tem boutique em Paris 
há mais de 40 anos. “– o que também nos incomodou foi encontrar queijos de casca cinza em quantidades excessivas. a maioria dos candidatos não respeitou 
as regras! ” reclamou ela.
 Virginie dubois foi na direção oposta: “– eu executei uma composição sóbria mas, sofisticada, com uma estrita simetria de cores“. outra restrição era que 
os queijos de massas moles ou muito cremosos não poderiam ser cortados e nem servidos em copinhos ou colheres. deveriam estar inteiros. “– eu fiquei me 
perguntando, se for só para colocar o queijo inteiro eu não vou me sobressair dos outros, o que posso fazer para me destacar?” disse Virginie.
 ela aproveitou para apresentar suas receitas caseiras: uma fatia muito fina de doce de abacaxi para pousar o brillat-savarin; um doce de pêra e amêndoas 
grelhadas para enfeitar o camembert; geléia de pimenta para o queijo pont-l’évêque; doce de côco em pedaços para contrastar com a casca alaranjada do 
queijo époisses; uma placa fina de chocolate branco para acompanhar um queijo de ovelha da Córsega. Tudo isso feito na cozinha profissional onde fabrica 
diariamente preparações lácteas. ela e seu marido vendem queijos curados e delícia da gastronomia queijeira em vinte mercados onde estão presentes toda 
semana no norte da França.
 Para se preparar para o concurso, durante três semanas Virginie fez versões da sua tábua sob o olhar guloso dos quatro filhos e do marido Jean-François, 
que lhe deu apoio e conselhos.
 “- a tábua de Virginie era exatamente o que esperávamos“, diz Martine dubois, “os cortes estavam impecáveis, a escolha dos queijos foi rigorosa e o 
estágio de cura perfeito: provamos os queijos, estavam excelentes. a decoração era sutil e não muito intrusiva” observou Martine.
queijos brasileiros à la française - a família dubois recebe brasileiros para estágios em suas caves, através de convênio com a associação serTãoBras. João 
Bello, curador de queijos em Belo Horizonte, passou três dias com sua esposa Lisia em arras. depois que voltou para Minas, ele criou o “Queijo Bello”, de casca 
lavada e odor muito intenso.
 Perfume inconfundível, textura cremosa e sabor suave, o queijo Bello é inspirado nos queijos do norte da França, como o Maroilles. 
 “– os brasileiros não têm o hábito de queijo de odor muito intenso, nas nossas degustações sinto que estamos ajudando a fortalecer a cultura queijeira 
no Brasil” disse João. “– depois que voltei da França, levei cerca de dois anos para chegar na receita perfeita, fazendo testes com diferentes concentrações 
de salmoura com a ajuda de Lívia Pinheiro, microbiologista e engenheira de alimentos” contou ele. “– Mas foi no curso da delphine Gehant, organizado pela 
serTãoBras em Belo Horizonte, que compreendi que a salmoura não deve ser trocada, e sim renovada, para guardar as preciosas bactérias que dão gosto ao 
queijo, depois disso ficou mais fácil” revela ele.
 João compra os queijos para curar do produtor Wellington Casquinha, de Brejo Bonito, região do Cerrado de Minas Gerais. ele cura e vende entre 80 e 
120 kilos por mês. “– a pessoa precisa vencer o preconceito do perfume desse queijo para provar. depois, geralmente nós escutamos aquele hummmmmmm 
que significa que tudo vai bem, mas já teve festas em que pediram para tirá-lo da mesa de queijos por causa do odor forte…” conta João. segundo ele, as 
pessoas citam queijo como o mont d’or, munster, serra da estrela, azeitão e reblochon quando experimentam seu queijo.
 desde 2012, Jean-François e Virginie aceitaram o convite da serTãoBras para curar queijos brasileiros em suas caves naturais. Toda vez que eu volto do 
Brasil eles recebem novos queijos para curar. em junho de 2017, ganhamos duas medalhas no concurso internacional de Tours, com queijos de leite cru da 
Cooperativa do serro, Minas Gerais, curados nas caves de arras no método de casca lavada. “– É um pena que não posso vender queijos brasileiros na França, 
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as medalhas fizeram sucesso e muitos brasileiros vieram encomendar os queijos premiados, mas por culpa da legislação sanitarista brasileira infelizmente não é 
possível.” reclama Jean-François. Curar esses queijos já é um risco, pois eles não têm documentação para sair do Brasil. “– Uma vez recebi a visita de um fiscal 
sanitário que questionou a origem dos queijos, eu expliquei que era uma favor para uma amiga brasileira e que prometi que não seriam comercializados, ele 
entendeu” disse Jean-François.
Percurso queijeiro - Quando Virginie se casou com Jean-François dubois em 2004, Virginie fazia doutorado em Literatura sobre a obra religiosa de Luise 
Rinser, escritora católica alemã com convicções socialistas. Foi no nascimento de anna, sua filha mais velha, que ela desistiu da vida acadêmica para trabalhar 
no caixa da loja do marido. “– eu não gostava muito de queijo nessa época” ela lembra. a paixão nasceu quando o casal comprou caves naturais de cura na 
citadelle militar de arras: “- Quando começamos a curar, fiquei fascinada com a transmutação do queijo durante a maturação” ela admite “foi o que faltava 
para eu me entregar com paixão ao mundo queijeiro“.
Onde comprar o queijo Bello em São Paulo - o queijo Bello é vendido em peças de 200g, 400g e 1 k. o preço varia de R$32 (pequeno) à R$62 (médio) e 
R$105 (grande). Podem ser encontrados em: empório sonhos de Queijos (Campinas) e Queijaria armazém do Mineiro (Tatuapé). (Fonte – esTadão – débora 
Pereira – 27/12/2017).
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